
RECANTO 

DO VALE 

DO PIUM 

Ludmila Magda Varella de Azevedo Fernandes CONDOMÍNIO DE 

HABITAÇÕES COM 

ÊNFASE NO BAIXO 

IMPACTO AMBIENTAL E 

NO DESEMPENHO 

TÉRMICO DO AMBIENTE 

CONSTRUÍDO 

VOLUME I 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ARQUITETURA, PROJETO E MEIO AMBIENTE 

 

 

 

LUDMILA MAGDA VARELLA DE AZEVEDO FERNANDES 

 

 

RECANTO DO VALE DO PIUM 

CONDOMÍNIO DE HABITAÇÕES COM ÊNFASE NO BAIXO IMPACTO AMBIENTAL 

E NO DESEMPENHO TÉRMICO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO 

 

VOLUME I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado 

Natal / RN, 2014  



 

LUDMILA MAGDA VARELLA DE AZEVEDO FERNANDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECANTO DO VALE DO PIUM 

CONDOMÍNIO DE HABITAÇÕES COM ÊNFASE NO BAIXO IMPACTO AMBIENTAL 

E NO DESEMPENHO TÉRMICO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Arquitetura e Urbanismo, 

Mestrado Profissional em Arquitetura, Projeto 

e Meio Ambiente da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, como parte dos 

requisitos para obtenção do Título de Mestre. 

 

Orientador: Prof. Aldomar Pedrini, Ph.D. 

Co-orientadora: Profa. Dra. Maisa Veloso 

 

 

Natal 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte / Biblioteca Setorial de Arquitetura. 

 

 

Fernandes, Ludmila Magda Varella de Azevedo. 

      Recanto do Vale do Pium: condomínio de habitações com ênfase no 

baixo impacto ambiental e no desempenho térmico do ambiente 

construído/ Ludmila Magda Varella de Azevedo Fernandes. – Natal, RN, 

2014. 

 143f. : il. 

 

      Orientador: Aldomar Pedrini. 

 

      Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Tecnologia. Departamento de Arquitetura.   

 

1. Habitação – Arquitetura – Dissertação. 2. Baixo impacto ambiental 

– Dissertação. 3. Conforto térmico – Dissertação. 4. Arquitetura – RTQ-R 

– Dissertação. I. Pedrini, Aldomar. II. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte.  III. Título. 

 

RN/UF/BSE15                                              CDU 728 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO  

MESTRADO PROFISSIONAL EM ARQUITETURA, PROJETO E MEIO AMBIENTE 

 

 

 

 

RECANTO DO VALE DO PIUM 

CONDOMÍNIO DE HABITAÇÕES COM ÊNFASE NO BAIXO IMPACTO AMBIENTAL 

E NO DESEMPENHO TÉRMICO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO 

 

LUDMILA MAGDA VARELLA DE AZEVEDO FERNANDES 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

Professor Doutor Aldomar Pedrini – PPGAU/ UFRN (Presidente – Orientador) 

 

 

Professora Doutora Edja Bezerra Faria Trigueiro – PPGAU/ UFRN (Examinadora interna) 

 

 

Professora Doutora Louise Land Bittencourt Lomardo – PPGAU/ UFF (Examinadora externa) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu precioso filho Henrique, que mesmo 

sem entender a importância desse momento, me iluminou de 

maneira especial. Valeu a pena todas as renúncias; colheremos 

juntos os frutos deste empenho.  



 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente, agradeço a Deus pelo dom da vida. 

Aos meus maiores incentivadores, meus pais, Marilena e Luiz Antonio, que além de ter me 

dado a vida, me deram amor, educação e me ensinaram valores. 

Aos meus avós, em especial, Vovó Do Carmo e Vovô Rômulo (in memoriam) pelo amor 

incondicional e por todas as preces. 

Ao meu marido Tasso Júnior, e ao meu filho Henrique, pelo carinho, apoio e paciência 

cotidiana. Em vocês encontrei a perseverança e otimismo necessários para seguir em frente na 

constante busca pelo conhecimento. 

Aos meus irmãos, Milena e Luiz Marcelo, aos meus sogros, Lecy e Tasso, demais familiares e 

amigos por acreditarem em mim e por compreenderem minha ausência durante esse período. 

Meu agradecimento especial e grandioso ao professor e orientador, Aldomar Pedrini, pelos 

momentos de reflexão que me fez ter, por todas as orientações, referências e discussões que 

contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho. 

A minha co-orientadora, que considero também minha orientadora, professora Maísa Veloso, 

por sempre estar presente, pela dedicação e relevantes contribuições ao trabalho. 

A todos os professores do MP pela generosidade em transmitir os seus conhecimentos, em 

especial às professoras Edna Moura e Edja Trigueiro pelas orientações sobre o sistema 

construtivo e a sintaxe do espaço, respectivamente. 

Ao professor Valério Medeiros, pelas aulas do software Depthmap. 

A todos os colegas do MP, por todo companheirismo e troca de experiências. 

Aos casais de amigos de longas datas, companheiros de todas as horas, Mariana e Giuliano, e 

Cynara e Petterson pelo estímulo e amizade.  

Aos colegas do LabCon, em especial a Alice Rück, pelas dúvidas esclarecidas sobre o RTQ-

R. 

A colega Deisyanne Medeiros pela inesquecível tarde de conversa e aprendizado sobre o 

método de programação arquitetônica problem seeking. 

A Rebeca Cabral pela força que nos deu no escritório. 



 

Durante essa jornada foi preciso praticar a humildade, a paciência, a renúncia e ter tido 

coragem e disposição para enfrentar os novos desafios. Foi uma experiência enriquecedora e 

de plena superação. Parecia interminável, mas se concretizou, graças a essas pessoas que 

participaram comigo desse momento. 

Com vocês, queridos, compartilho a alegria dessa experiência.  



 

RESUMO 

 

Este trabalho relata o processo projetual, de concepção até o projeto final, de um pequeno 

condomínio residencial do tipo lazer na região de Pium, Nísia Floresta/RN, com ênfase no 

baixo impacto ambiental, no conforto térmico e na qualidade espacial das habitações. O 

processo consistiu de revisão de literatura e de normas pertinentes, estudos de referências 

projetuais e programação arquitetônica. O desenvolvimento do projeto se deteve inicialmente 

na viabilização do empreendimento, com a definição do número de lotes, suas disposições no 

terreno, tamanho das habitações e localização das áreas comuns do empreendimento. Foram 

propostos dois tipos de casas (quatro unidades térreas e cinco duplex) para nove lotes, que 

atendem as premissas da programação arquitetônica. A concepção dos projetos arquitetônicos 

começou com o zoneamento dos ambientes em relação aos lotes, que resultou na pré-seleção 

de três alternativas, que foram avaliadas quanto à qualidade espacial e desempenho ambiental. 

O desenvolvimento dos esboços se deteve na envoltória condizente com as diretrizes 

bioclimáticas e na linguagem da proposta compatível com o sistema construtivo exequível de 

menor impacto ambiental, sendo eleita a madeira do tipo eucalipto. A configuração espacial 

das habitações foi desenvolvida tendo em vista potencializar as relações espaciais e a 

interação social entre os habitantes. Na fase de anteprojeto, foi adotado o Regulamento 

Técnico da Qualidade para o nível de Eficiência Energética Edificações Residenciais (RTQ-

R) para a avaliação das envoltórias, que resultou no atendimento aos critérios de desempenho 

térmico e nível de eficiência “B” para o primeiro ambiente analisado. Após pequenos ajustes, 

principalmente de esquadrias, o nível de eficiência subiu para “A”, demonstrando que as 

primeiras decisões projetuais contribuíram para a eficiência energética da envoltória das 

habitações. A proposta projetual final do condomínio contempla, além do projeto dos dois 

tipos de casas, o projeto dos equipamentos da área comum do condomínio (portaria, salão 

multiuso e setor de apoio e de serviços) e o memorial descritivo e de detalhes construtivos das 

habitações.  

 

Palavras-chave: Habitação. Baixo Impacto Ambiental. Conforto Térmico. Projeto de 

Arquitetura e Urbanismo. RTQ-R. 

  



 

ABSTRACT 

 

This work describes the design process of a small recreational gated community in Pium, 

Nísia Floresta/RN, from concept to final design stages, with emphasis on low environmental 

impact, thermal comfort and the spatial quality of housing. The process consisted in a review 

of the literature and relevant standards, studies of design references and architectural 

programming. The project development was initially focused on the project’s feasibility, with 

the definition of the number of units, implantation, size and location of the dwellings and the 

common areas of the development. Two types of houses (four low rise and five duplex units) 

have been proposed in order to attend the premises of architectural programming. The 

conception of the architectural design began with the rooms’ zoning according to the lots. 

This resulted in the pre-selection of three alternatives that were evaluated in terms of spatial 

quality and environmental performance. The development of sketches focused on the 

envelope consistent with the bioclimatic guidelines and on the language of the compatible 

proposal with the lowest possible environmental impact of the building system, which 

resulted in the selection of the eucalyptus wood type. During the working drawings, the 

Quality Technical Regulation for the Level of Energy Efficiency Residential Buildings (RTQ 

-R) was adopted for the evaluation of the envelope, which resulted in "B" level of efficiency 

for the first case. After minor adjustments, mainly in frames, the efficiency level rose to "A", 

demonstrating that early project decisions contributed to the envelope energy performance. 

Besides the design of the two types of units, the final proposal of the gated community 

includes the design of the equipment for the common areas (entrance, multipurpose room and 

support and service sector), and the descriptive texts explaining the project and construction’s 

details. 

. 

Keywords: Dwellings. Low Environmental Impact. Thermal Comfort. Architecture and 

Urban design. RTQ-R. 
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Caltura: coeficiente de altura, calculado pela razão entre o pé-direito e a área útil do ambiente. 



 

cob: variável que define se o ambiente possui fechamento superior voltada para o exterior 

(cobertura). 

CTalta [kJ/(m²K)]: variável binária que define se os fechamentos dos ambientes possuem 

capacidade térmica alta, considerando a média ponderada das capacidades térmicas das 

paredes externas, internas e cobertura pelas respectivas áreas, excluindo as aberturas. 

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. 

CTcob [kJ/(m²K)]: capacidade térmica da cobertura, considerando-se todas as camadas entre 

o interior e o exterior do ambiente. 

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. 

PD (m): Pé-direito do ambiente. 

pil: variável binária que define o contato externo do piso do ambiente com o exterior através 

de pilotis. 

solo: variável binária que define o contato do piso do ambiente com o solo (laje de 

terrapleno). 

somb: variável que define a presença de dispositivos de proteção solar externos às aberturas. 

Ucob [W/(m²K)]: transmitância térmica da cobertura. Deve ser calculada considerando-se 

todas as camadas entre o interior e o exterior do ambiente. 

Upar [W/(m²K)]: transmitância térmica das paredes externas. Deve ser calculada 

considerando-se todas as camadas entre o interior e o exterior do ambiente. 

APP: Ambiente de Permanência Prolongada. 

APP01-SEJC: Ambiente de Permanência Prolongada um – Sala de Estar, Jantar e Cozinha. 

APP02 –S: Ambiente de Permanência Prolongada dois – Suíte multiuso. 

APP03 –S2: Ambiente de Permanência Prolongada três – Suíte casal. 

APP04- S3: Ambiente de Permanência Prolongada quatro – Suíte. 



 

APP05- S4: Ambiente de Permanência Prolongada cinco – Suíte casal. 

APP06- Q1: Ambiente de Permanência Prolongada seis – quarto multiuso. 
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1 INTRODUÇÃO  

A maioria dos países apresenta políticas do aumento da eficiência energética de 

edificações e sua redução de geração de CO2 para reduzir o impacto ambiental do setor da 

construção civil. No Brasil, as medidas são recentes e se referem às normas como a NBR 

15.220-3 (ABNT, 2005) e a NBR 15.575-1 (ABNT, 2013) e ao programa de etiquetagem do 

nível de eficiência energética de edificações do PROCEL/INMETRO. 

As medidas de aumento da eficiência energética de edificações residenciais para a zona 

bioclimática oito
1
 dependem essencialmente das decisões arquitetônicas, sobretudo das 

iniciais, relativas à implantação, volume, envoltória, escolha do sistema construtivo. Logo, o 

arquiteto tem uma responsabilidade direta nesse processo ao adotar as estratégias adequadas e 

harmonizá-las com as muitas outras questões de projeto, como qualidade espacial, função, 

forma e custo, dentre outras.  

Com base neste contexto, o objeto de estudo do trabalho é a elaboração do projeto de um 

pequeno condomínio residencial do tipo lazer, de baixo impacto ambiental e com ênfase no 

conforto térmico das habitações, com meta de desempenho o nível A do Regulamento 

Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética para Edificações Residenciais 

(RTQ-R
2
, portaria INMETRO, n.º 18, 2012).  

As casas são destinadas para o lazer no campo, visando atender ao perfil de usuários que, 

independente da classe social (média ou alta), possuam valores de consciência ambiental e 

almejem uma habitação secundária que promova a relação familiar, a integração com a 

paisagem, a preservação da natureza e que incorporem soluções com menor impacto 

ambiental em sua moradia de lazer. 

O terreno localiza-se na zona de expansão urbana do município de Nísia Floresta, em 

Pium, numa área onde esse tipo de uso está sendo cada vez mais explorado. No entanto, pela 

proximidade com a capital, Natal, pode ser utilizada não apenas como habitação secundária, 

mas também como a primeira opção de moradia.   

                                                 
1 A NBR 15.220-3 (ABNT, 2003) divide o território brasileiro em oito Zonas Bioclimáticas e sugere recomendações 

projetuais específicas para cada uma delas.  

2 Este regulamento traz os requisitos necessários para a avaliação de uma habitação unifamiliar, instituindo regras equânimes 

para o desenvolvimento de projeto e construção de edificações residenciais eficientes.  
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O processo de concepção do projeto se inicia com a fase do pré- projeto (revisão de 

literatura e normas pertinentes sobre o tema, seguido de estudos de referência projetuais e da 

programação arquitetônica), desenvolvimento e análise de esboços até a definição do projeto 

final dos dois tipos de habitações e dos equipamentos da área comum (salão multiuso, 

portaria, setor de apoio e serviços, parque infantil e piscina).  

O trabalho de conclusão do Curso de Mestrado Profissional está dividido em dois 

volumes: o Volume I é o presente memorial e o Volume II é o anexo ao volume escrito 

contendo a representação gráfica do projeto, por meio de plantas, cortes, fachadas e 

perspectivas.  

O Volume I foi estruturado em seis capítulos, sendo o primeiro correspondente à 

Introdução.  

O segundo capítulo consiste da revisão de literatura e normas pertinentes que abordam 

três temas principais, sendo o primeiro relacionado ao baixo impacto ambiental das 

construções, o segundo trata do desempenho no ambiente construído (estratégias 

bioclimáticas, normas pertinentes e o RTQ-R) e o terceiro, do método de determinação da 

programação arquitetônica.  

No terceiro capítulo, são apresentados os estudos de referências projetuais destacando as 

características com potencial de contribuição para o desenvolvimento da proposta 

arquitetônica desse trabalho. 

O quarto capítulo trata da programação arquitetônica, baseada nos passos do método 

Problem Seeking, onde são definidas as metas, os fatos (condicionantes físicos do terreno e o 

seu entorno, as variáveis climáticas para a cidade de Nísia Floresta-RN e os aspectos legais), 

os conceitos, as necessidades (onde é discutida a viabilidade do empreendimento) e a 

definição do problema.  

No capítulo quinto, são apresentados o processo de concepção e a evolução do projeto 

das habitações, registrando os esboços e análises da implantação, os diferentes zoneamentos 

para as habitações e o desenvolvimento da proposta eleita para as casas. Depois, é 

apresentado o desenvolvimento da proposta de implantação e a evolução do partido 

arquitetônico dos equipamentos da área comum (portaria, setor de apoio e de serviços e salão 

multiuso). Esse capítulo contempla também a avaliação da eficiência da envoltória das 
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habitações através do método prescritivo do RTQ-R e os ajustes necessários nos dois tipos de 

casas analisadas para obtenção do nível “A”. 

O sexto capítulo trata do memorial descritivo e dos detalhes construtivos da implantação, 

dos equipamentos da área comum e dos dois tipos de habitações. Em seguida é apresentado 

um quadro com o rebatimento das questões de baixo impacto ambiental no projeto. 

Por último, no sétimo capítulo, chegam-se às considerações finais e recomendações, onde 

são expostas de forma conclusiva todas as etapas do trabalho, além das recomendações para 

complementação do projeto. 

Os elementos pós-textuais do Volume I são as referências bibliográficas, os apêndices e 

anexos.  

O Volume II é composto por quinze pranchas de projetos, na seguinte sequência: 

 Prancha 01: Planta de Situação e Implantação geral edificações/coberturas; 

 Prancha 02: Implantação geral edificações em plantas baixas; detalhe da escada da 

piscina e detalhe do caramanchão; 

 Prancha 03: Plantas baixas e de cobertura da casa duplex; 

 Prancha 04: Cortes e fachadas da casa duplex; 

 Prancha 05: Perspectivas da casa duplex;  

 Prancha 06: Planta baixa e de cobertura da casa térrea; 

 Prancha 07: Cortes e fachadas da casa térrea; 

 Prancha 08: Perspectivas da casa térrea; 

 Prancha 09: Detalhamento das esquadrias; 

 Prancha 10: Detalhamento das esquadrias (cont.); 

 Prancha 11: Plantas Perspectivadas e vistas esquemáticas em 3D; 

 Prancha 12: Planta baixa e de cobertura do setor de apoio e de serviços e da portaria; 

 Prancha 13: Cortes e fachadas do setor de apoio e de serviços e da portaria; 

 Prancha 14: Planta baixa e de cobertura; cortes e fachadas do salão multiuso; 

 Prancha 15: Perspectivas gerais do condomínio; 

  



 

23 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA E NORMAS PERTINENTES 

Esse item contempla os critérios de sustentabilidade que devem ser empregados no 

projeto, as estratégias bioclimáticas, o cumprimento das normas e da certificação para a zona 

bioclimática oito e o método de programação arquitetônica Problem Seeking (PEÑA e 

PARSHAL, 2001) 

2.1 Baixo impacto ambiental das construções 

A indústria da construção civil é responsável por grande impacto sobre o meio ambiente, 

principalmente pelo nível de emissão de gases do efeito estufa associado aos materiais 

convencionais utilizados nas edificações, bem como pela geração de resíduos tanto na obra 

como durante todo o ciclo de vida da construção (CEF, 2010). No Brasil, o Selo Casa Azul
3
 

(CEF, 2010) indica critérios sustentáveis agrupados por temas: qualidade urbana; projeto e 

conforto; eficiência energética; conservação de recursos materiais; gestão da água e práticas 

sociais. Esses critérios permeiam o projeto e servem para sugerir a elaboração de normas para 

o uso do condomínio pelos moradores e assim garantir a manutenção e aumentar o tempo de 

vida útil das construções. Os critérios mais relevantes para o desenvolvimento do tema de 

pesquisa são aqueles voltados às questões de projeto – habitações com configuração espacial 

que proporcione a flexibilidade do uso dos ambientes visando potencializar as relações sociais 

entre os habitantes e atender a diferentes perfis e número de usuários - conforto e eficiência 

energética (Tabela 2-1), principalmente o critério desempenho térmico indicando as 

orientações das normas NBR 15.220-3 (ABNT, 2005) e NBR 15.5575-1 (ABNT, 2013), bem 

como estratégias bioclimáticas para a definição das vedações e orientação ao Sol e ventos 

(plantas estreitas e compactas de modo a potencializar a ventilação e iluminação natural, e 

correto uso de sistemas de sombreamento) para que se obtenha a melhoria no conforto dos 

habitantes e diminuição dos gastos para o resfriamento da habitação através do resfriamento 

passivo.  

 

 

 

                                                 
3
 Esse selo é um instrumento de classificação socioambiental de projetos de empreendimentos habitacionais, que 

busca reconhecer os empreendimentos que adotam soluções mais eficientes aplicadas à construção, ao uso, à 

ocupação e à manutenção das edificações (Selo Casa Azul CAIXA, 2010).  
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Tabela 2-1: Relação de critérios sustentáveis a serem adotados no projeto e os seus benefícios de acordo com o 

Selo Casa Azul (CEF, 2010) 

CRITÉRIOS BENEFÍCIOS 

Adequação às condições físicas do 

terreno 

Propicia uma redução no impacto ambiental devido ao baixo 

índice de movimentação de terra, promovendo a integração 

do terreno com a paisagem local, evitando erosão e 

deslizamento de terra.  

Paisagismo Auxiliar no conforto térmico e visual do empreendimento, 

mediante a regulação da umidade e do sombreamento vegetal 

efetivo. 

Local para coleta seletiva Fornecer espaço para a separação de materiais recicláveis 

durante a ocupação. 

Equipamentos de lazer, sociais e 

esportivos. 

Promover espaços de convivência entre os moradores, tais 

como: bosques, ciclovias, salão de festas, parque infantil, 

quadra esportiva, dentre outros, sendo recomendados para até 

100 unidades habitacionais pelo menos dois equipamentos. 

Desempenho térmico Vedações e orientação ao Sol e ventos seguindo as 

recomendações bioclimáticas para o clima do local, 

proporcionando maior conforto aos moradores, diminuindo os 

gastos energéticos para resfriamento da habitação. 

Ventilação e iluminação natural de 

banheiros 

Melhorar a salubridade do ambiente, além de reduzir o 

consumo de energia. 

Conservação de recursos materiais Otimização dos insumos utilizados na construção, através da 

modulação, do uso de elementos pré-fabricados, da adoção de 

sistema de gestão de resíduos na obra, da qualidade dos 

materiais e componentes, madeira plantada ou certificada e 

facilidade de manutenção da fachada. 

Adoção de fontes renováveis de 

energia
4
 

Buscar a redução do consumo de eletricidade e aumento de 

fontes renováveis, bem como a utilização de equipamentos 

eficientes e dispositivos economizadores. 

Dispositivos economizadores de 

água (bacia sanitária e arejadores) 

Redução do consumo de água e consequente redução do 

volume de esgotos a serem coletados e tratados, contribuindo 

para preservação da qualidade das águas superficiais. 

Áreas permeáveis Permitir o escoamento das águas pluviais, através de 

pavimento permeável. 

De acordo com Campos e Andrade (2012) a produção de construções com menor 

impacto ambiental deve compreender todas as etapas da produção do edifício, planejamento, 

projeto, construção, utilização e manutenção, adaptação a novos usos e desconstrução, sendo 

as duas primeiras fundamentais, pois definem a eficiência das etapas posteriores. O 

desempenho das edificações pode ser classificado em sustentabilidade cultural, ambiental, 

social, espacial e econômica (CEF, 2010; CAMPO & ANDRADE, 2012; SACHS, 2000). 

                                                 
4
 Os painéis fotovoltaicos são uma fonte renovável de energia elétrica não poluente que converte a energia solar 

direta em energia elétrica através de módulos fotovoltaicos, e apresentando como vantagem a simplicidade da 

instalação, confiabilidade dos sistemas e sua baixa manutenção.  
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 Os critérios de sustentabilidade cultural e ambiental são destacados por Campos e 

Andrade (2012). O primeiro critério trata da relação do usuário com o entorno resultante, da 

relação do gabarito proposto com o entorno, da estética proposta e sua inserção no contexto, 

da garantia da acessibilidade universal, da união entre soluções vernaculares e 

contemporâneas e da qualidade ambiental no interior do edifício. Os critérios de 

sustentabilidade ambiental indicados pelos autores assemelham-se aos critérios propostos pelo 

Selo Casa Azul (CEF, 2010) no que se refere aos itens projeto, conforto e eficiência 

energética. Podem-se destacar os seguintes critérios: baixa impermeabilização do solo; 

sistema construtivo que permita a substituição de partes ou componentes isolados; alta 

durabilidade da construção; porosidade da massa edificada; correta implantação e 

posicionamento das aberturas; conforto acústico; adoção de sistemas de compostagem para 

tratamento e uso dos resíduos orgânicos, e obtenção de certificação. 

2.2 Desempenho do ambiente construído 

A definição das estratégias bioclimáticas aplicadas no trabalho objeto de estudo são 

baseadas nas recomendações de Holanda (1976), Lamberts R.; Dutra, L.; Pereira, F. (2004) e 

as descritas na NBR 15.220-3 (ABNT, 2005) e a NBR 15.5575-1 (ABNT, 2013). O 

desempenho térmico das habitações será avaliado através do RTQ-R (Portaria INMETRO 

n°18, 2012).  

2.2.1 Estratégias Bioclimáticas 

As indicações de Holanda (1976), em “Roteiro para construir no Nordeste”, propõem 

recomendações projetuais que objetivam orientar a criação dos espaços arquitetônicos no 

litoral do Nordeste brasileiro para que se obtenha um melhor desempenho térmico do 

ambiente construído. O autor indica o sombreamento, o aproveitamento da ventilação e 

iluminação natural, a escolha dos materiais e a integração com a natureza como as principais 

recomendações de projeto a serem seguidas. 

Lamberts R.; Dutra, L.; Pereira, F. (2004) destacam que a implantação da edificação no 

lote possui grande importância para que se possa aproveitar a ventilação e iluminação 

naturais. A geometria da edificação deve ser orientada de tal forma que minimize as 

temperaturas que ficam acima da zona de conforto térmico em alguns períodos do ano. Outro 

aspecto relevante é a utilização da menor taxa de ocupação possível, deixando grande parte do 

solo permeável. 
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A orientação, o tipo e o tamanho das aberturas devem ser projetados para favorecer a 

iluminação e ventilação natural e cruzada nos ambientes. Deve-se também observar o tipo de 

vidro, quando este for utilizado, e prever o uso de protetores solares (LAMBERTS, R.; 

DUTRA, L.; PEREIRA, F. 2004).  

Quanto à escolha dos materiais, Holanda (1976) indica que seja considerado o 

desempenho térmico dos mesmos, a facilidade de execução e utilização de mão-de-obra e 

materiais locais, bem como a racionalização e padronização da construção (modulação) para 

que haja a redução de custos. 

Holanda (1976) defende a intervenção equilibrada com a natureza, através da utilização 

do paisagismo para o sombreamento da edificação. Lamberts R.; Dutra, L.; Pereira, F. (2004) 

indicam que a adequação do edifício ao clima deve incorporar um paisagismo de forma que 

gere sombra nas fachadas que recebem maior insolação (Leste e Oeste).  

2.2.2 Normas técnicas pertinentes 

A NBR 15.575-1(ABNT, 2013), tal qual a NBR 15.220-3 (ABNT, 2005), normatizam o 

desempenho térmico das edificações de acordo com o zoneamento bioclimático brasileiro e 

indicam diretrizes construtivas para habitações em função das características de desempenho 

térmico (transmitância térmica, capacidade térmica, absortância) que devem ter as vedações 

(paredes e coberturas) das edificações, assim como a necessidade de sombreamento e 

definição da fração de área de aberturas em relação ao ambiente.  

De acordo com a NBR 15.220-3 (ABNT, 2005) é recomendado para a ZB8 (comentado 

no item 4.2) a melhoria da sensação térmica através da desumidificação do ambiente, o 

emprego de vedações externas (paredes e cobertura) constituídas de materiais leves e 

refletores e a ventilação cruzada. Esta estratégia pode ser obtida através da renovação do ar 

interno por ar externo através da ventilação dos ambientes, ou seja, da circulação de ar pelos 

cômodos da edificação, sendo sugerida a adoção de grandes aberturas sombreadas, permitindo 

a ventilação cruzada permanente. Dentre as variáveis que mais influenciam o desempenho 

térmico estão a cor externa ou absortância térmica (α), as transmitâncias térmicas do sistema 

construtivo (U) de paredes e coberturas, além da orientação, tamanho e tipo de vidro das 

aberturas e existência ou não de sombreamento. 

A NBR 15.575-1 (ABNT, 2013) entrou oficialmente em vigor a partir de julho de 2013 e 

é tida como um marco para a melhoria da qualidade das habitações estabelecendo parâmetros 
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objetivos e quantitativos no que se refere à eficiência das edificações. De acordo com esta 

norma o desempenho térmico depende de diversas características do local da obra (topografia, 

temperatura e umidade do ar, direção e velocidade do vento etc.) e da edificação (materiais 

constituintes, número de pavimentos, dimensões dos cômodos, pé direito, orientação das 

fachadas, etc.). A sensação de conforto térmico depende muito das condições de ventilação 

dos ambientes, com grande influência do posicionamento e dimensões das aberturas de 

janelas. O nível de satisfação ou insatisfação depende, principalmente, do tipo de atividades 

no interior do imóvel, da quantidade de mobília, do tipo de vestimentas, do número de 

ocupantes, da idade, sexo e condições fisiológicas e psicológicas dos usuários. Dessa forma, o 

conforto térmico, refere-se sempre a uma condição média, que atende à maior parte das 

pessoas expostas a uma determinada condição (CBIC, 2013).  

Dentre as seis partes que compõem o conjunto normativo da NBR 15.575 (ABNT, 2013) 

estão às exigências relativas à habitabilidade (desempenho térmico, acústicos e lumínico) e à 

sustentabilidade (durabilidade, manutenção e adequação ambiental).  

Espera-se que através da NBR 15.575 (ABNT, 2013) sejam valorizadas as fases de 

concepção e de especificação de materiais do projeto, para mudar a cultura na produção 

habitacional atual do Brasil. Esse processo compreende um olhar mais criterioso no processo 

de criação, execução e manutenção das habitações, inclusive com a elaboração de um manual 

de operação, uso e manutenção da edificação. 

2.2.3 RTQ-R 

Há, dentre outras certificações em uso no Brasil, aquelas obtidas pelo PROCEL Edifica 

que são requeridas de forma voluntária pelo proprietário. A etiqueta de eficiência energética 

em edificações surgiu em 2009 para atender à lei de eficiência energética n° 10.295 de 2001, e 

em seguida, ao Decreto 4.059, de 19 de dezembro de 2001 (BRASIL, 2001) que 

regulamentou essa Lei estabelecendo níveis máximos de consumo de energia, ou mínimos de 

eficiência energética, de tudo aquilo que utiliza energia elétrica, fabricado ou comercializado 

no País, bem como as edificações construídas. Ela integra o Programa Brasileiro de 

Etiquetagem (PBE) e segue a classificação do INMETRO.  

Primeiramente voltado a edifícios comerciais, públicos e de serviços, o sistema passou a 

abranger também, em 2010, os prédios residenciais através do Regulamento Técnico da 

Qualidade para o Nível de Eficiência Energética para Edificações Residenciais (RTQ-R). O 
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RTQ-R foi recentemente revisado (portaria INMETRO, n.º 18, 2012). Este regulamento traz 

os requisitos necessários para a avaliação de uma habitação unifamiliar, instituindo regras 

equânimes para o desenvolvimento de projeto e construção de edificações residenciais 

eficientes.  

No método prescritivo de avaliação do RTQ-R a determinação da eficiência da envoltória 

da Unidade Habitacional (UH) é determinada pelo seu equivalente numérico (EqNumEnv), 

estabelecido através das equações de regressão múltipla para unidades habitacionais 

autônomas, de acordo com a zona bioclimática em que a edificação está localizada. 

A obtenção do nível de eficiência da envoltória da UH, quando naturalmente ventilada, 

deve seguir o procedimento:  

1. Cálculo do indicador de graus-hora para resfriamento (GHR) de cada ambiente de 

permanência prolongada da UH (para que se atinja o nível ”A” o GHR≤ 5.209); 

2. Determinar os equivalentes numéricos das envoltórias dos ambientes para 

resfriamento (EqNumEnvAmbresf); 

3. Determinar o equivalente numérico da envoltória da unidade habitacional autônoma 

para resfriamento, obtido através da ponderação dos EqNumEnvresf pelas áreas úteis 

dos ambientes avaliados (AUamb); 

4. Determinar o equivalente numérico da envoltória da unidade habitacional autônoma, 

obtido por meio da Equação: EqNUmEnv=EqNUmEnvresfr. 

A Tabela 2-2 apresenta o equivalente Numérico (EqNum) correspondente para cada nível 

de eficiência. 

Tabela 2-2: Equivalente numérico para cada nível de eficiência (EqNUm) 

Nível de eficiência EqNum 

A 5 

B 4 

C 3 

D 2 

E 1 

Fonte: Manual para aplicação do RTQ-R (ELETROBRAS/ PROCEL, 2013) 

De um modo geral, para que se obtenha nível “A” para o EqNumEnv, devem ser 

atendidos os pré-requisitos da envoltória contidos na Tabela 2-3. 
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Tabela 2-3: Pré- requisitos da envoltória visando à obtenção do nível “A” para a envoltória 

 

Fonte: UFSC/ Eletrobras (2013) 

2.3 Programação arquitetônica 

A importância da programação arquitetônica no processo de projeto em arquitetura reside 

no fato que ela auxilia o projetista a considerar a complexidade envolvida na concepção de 

edifícios, dividindo o contexto de um projeto arquitetônico em partes, procurando nelas os 

seus elementos principais (MOREIRA e KOWALTOWSKI, 2009). O método de 

determinação de programação arquitetônica proposto por Peña e Parshal (2001), no livro 

Problem Seeking, estabelece a diferença entre programação e projeto (a programação é a 

análise e precede o projeto que é a síntese). A separação das duas etapas proporciona o 

entendimento de um processo arquitetônico racional.  
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 Parede Cobertura 

Absortância solar (adimensional) α ≤ 0,6 α > 0,6 α ≤ 0,4 α > 0,4 

Transmitância térmica [W/(m
2

K)] 
 

U ≤ 3,70 

 

U ≤ 2,50 

 

U ≤ 2,30 

 

U ≤ 1,50 

Capacidade térmica [kJ/(m²K)] Sem 

exigência 

Sem 

exigência 

Sem 

exigência 

Sem 

exigência 

Observação: Coberturas com telha de barro sem forro, que não sejam pintadas ou esmaltadas, não precisam atender às 

exigências. Serão aceitas coberturas com transmitâncias térmicas acima dos valores estipulados acima, desde que 

atendam às seguintes exigências: a) contenham aberturas para ventilação em, no mínimo, dois beirais opostos; e b) as 

aberturas para ventilação ocupem toda a extensão das fachadas respectivas. Nestes casos, em função da altura total para 

ventilação (ver Figura 1 no RTQ-R), os limites aceitáveis da transmitância térmica poderão ser multiplicados pelo fator de 

correção da transmitância (FT) indicado pela Equação 3.1 do RTQ-R. 
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Ventilação natural 

Percentual de abertura para ventilação em relação à área de 

piso (A) 

Ambientes de permanência prolongada A ≥e10% 

 

Ventilação dos banheiros 
Pelo menos 50% dos banheiros, com exceção 

dos lavabos, devem possuir ventilação natural 

 
 

Ventilação cruzada 

 

A UH deve possuir ventilação cruzada proporcionada por 

sistema de aberturas compreendido pelas aberturas externas e 

internas 

 

03 

Iluminação natural 

Percentual de abertura para ventilação em relação à área de 

piso (A) 

 

 

 

 

 

Ambientes de permanência prolongada A ≥e 12,5% 
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O método estrutura as informações de projeto que um programa de necessidades deve 

abranger e serve como um checklist para a atividade de programação
5
. Este método contempla 

cinco passos através da intercalação de dados qualitativos e quantitativos:  

1) estabelecer metas qualitativas: O que o cliente deseja alcançar?;  

2) coletar e analisar os fatos quantitativos: O que sabemos? O que é dado?;  

3) descobrir e testar conceitos qualitativos: Como é que o cliente deseja alcançar os 

objetivos?;  

4) determinar as necessidades e viabilidades, quantitativas: Quanto à disponibilidade 

financeira e ao espaço? Qual o nível de qualidade?;  

5) indicar o problema qualitativo: Quais as condições significativas que afetam o projeto 

do edifício? 

As considerações ou determinações do projeto de função, forma, economia e tempo, 

indicam o tipo de informação necessária para definir e compreender o problema arquitetônico. 

As etapas interagem com estas quatro considerações.   

                                                 

5 De acordo com Peña e Parshall (2001) neste processo o programador não necessariamente é o projetista, No 

entanto, é possível que seja a mesma pessoa desde que esta possua a capacidade de análise (onde as partes do 

problema de criação são separadas e identificadas) e de síntese (onde as partes são colocadas juntas para formar 

uma solução de projeto de forma coerente). 
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3 ESTUDOS DE REFERÊNCIAS PROJETUAIS 

Esse item apresenta os estudos de precedentes projetuais realizados no sentido de auxiliar 

a definição da programação arquitetônica e o desenvolvimento da proposta. Foram 

selecionadas habitações cujas características se relacionam com as metas do trabalho: bom 

desempenho térmico, qualidade espacial das habitações, e baixo impacto ambiental. Foram 

observados especialmente as questões da geometria e implantação das casas, o atendimento às 

estratégias bioclimáticas compatíveis com o lugar, os tipos de materiais e sistemas 

construtivos utilizados, além dos aspectos relacionados à eficiência energética da edificação.  

Para os estudos de referência indiretos (sem visitas in loco) de conjuntos de habitações 

com baixo impacto ambiental foram analisados os projetos: Vila Taguaí (SERAPIÃO, 2010) 

e as habitações Hockerton (HOCKERTON HOUSE PROJECT, 2002). Em ambos os projetos, 

destacam-se a harmonia das edificações com a natureza, as soluções adotadas para minimizar 

o impacto ambiental, o atendimento ao conforto do usuário e a eficiência energética. Os 

estudos indiretos de referência de habitações focaram nas configurações espaciais que 

favorecem a integração entre os ambientes/usuários e que adotam estratégias bioclimáticas, 

tais como: Casa da Bahia (GUERREIROS; PIPER, 2011), Casa 4 (FRANCO, 2012), Casa 

Deck (NAKAMURA, 2010) e Casa Lake Weyba (POOLE, 2013). 

Após análise de cada um desses estudos, foi feito um quadro comparativo entre eles, no 

qual se pode observar quais aspectos de cada projeto serviram de fato como referência para o 

projeto proposto. 

3.1 Projeto de habitação Hockerton, Reino Unido  

O empreendimento localizado em Nottinghamshire, na área rural do Reino Unido, foi 

construído em 1997. Nessa região o clima é temperado, com grandes variações de temperatura 

durante o ano, e apresenta chuvas abundantes. O projeto é de autoria dos arquitetos Robert e 

Brenda Vale. A comunidade é composta por cinco casas geminadas, que formam um volume 

compacto e alongado, com baixa ocupação do solo, o que proporciona a existência de uma 

grande área verde de uso comum dos moradores. Há vários aspectos sustentáveis que 

favorecem o baixo impacto ambiental e de necessidades funcionais: área reservada para a 

compostagem do lixo, o uso de painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica e de 

coletores solar para o aquecimento da água, uso racional da água e área comum destinada à 

horta, vegetais orgânicos e pomar (Figura 3-1). 
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Figura 3-1: Implantação e imagens do Projeto de Habitação Hockerton, Reino Unido. 

  

 

Fonte: Hockerton House Project, 2002, adaptado pela autora. 

De acordo com o Hockerton House Project (2002) há uma responsabilidade comum para 

manter os serviços de utilidade, tais como água e energia; além disso, os moradores possuem 

uma área comum para a plantação de legumes, frutas e colmeias, além de um lago para 

aquicultura, abastecido com peixes para o consumo. Há também um pequeno número de 

animais para o fornecimento de ovos e carne.  

As habitações foram projetadas para ter zero emissão de CO2 e obter energia elétrica 

através de painéis fotovoltaicos e turbinas eólicas. As edificações possuem também 

aquecimento solar passivo e reuso das águas pluviais. Para ser adaptado ao clima local, o 

projeto teve que ser pensado para ser resfriado ou aquecido naturalmente, dependendo da 

época do ano (Figura 3-2). Desta forma, as casas são geminadas e construídas com materiais 
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de elevada massa térmica, que são capazes de armazenar e libertar a energia de calor ao longo 

de um longo período de tempo, mantendo uma temperatura interna estável. Os materiais que 

fornecem a maior parte da massa térmica são os blocos e vigas de concreto, além do 

recobrimento de 50 cm de terra que foi utilizado em parte da cobertura e laterais. Esse 

recobrimento foi empregado para que houvesse uma redução do impacto visual (quem passa 

na estrada não vê as casas) e por propiciar o equilíbrio da temperatura dentro das habitações 

(HOCKERTON HOUSE PROJET, 2002). 

Figura 3-2: Projeto de Habitação Hockerton 

 

Fonte: Hockerton House Project, 2002, adaptado pela autora 

No que diz respeito ao programa de necessidades, cada casa possui um grande terraço 

coberto que se conecta aos três quartos, à sala e à cozinha (Figura 3-3). Esta disposição 

favorece a entrada de luz nesses ambientes através do terraço. Os outros cômodos, banheiro, 

escritório e área de serviço, onde a permanência é menor, foram localizados na parte 

posterior, onde a luz natural é reduzida. As casas possuem modulação estrutural, o que 

proporciona vãos constantes e a padronização das esquadrias, facilitando assim a execução da 

obra.  
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Figura 3-3: Planta baixa da habitação 

 

Fonte: Hockerton House Project, 2002, adaptado pela autora 

A escolha dos materiais utilizados nas construções seguiu os seguintes critérios: as 

propriedades físicas, incluindo o bom desempenho térmico; materiais não tóxicos com baixo 

impacto ambiental; a política ambiental dos fabricantes; fontes locais, sempre que possível, 

para minimizar os custos e poluição pelo transporte; e materiais reciclados. As madeiras 

foram adquiridas a partir de fontes sustentáveis e as tintas utilizadas são ecológicas. Pode-se 

desde já destacar que procurou-se adotar esses critérios para a seleção dos materiais utilizados 

no projeto proposto. 

Com relação à implantação e à estética das habitações, estas podem ser vistas como 

positivas, uma vez que se integram bastante com a natureza e com o clima do local, porém, 

não serão utilizados como referência para o trabalho objeto de estudo uma vez que o clima 

quente e úmido requer diferentes estratégias bioclimáticas . 

3.2 Projeto Vila Taguaí, Carapicuíba, São Paulo  

O projeto da Vila Taguaí (concluída em 2010), localizado na Zona Bioclimática 3, é fruto 

da parceria entre a arquiteta Cristina Xavier e o engenheiro Hélio Olga. O terreno possui 

12.000m², onde foram distribuídas oito casas, divididas em três tamanhos diferentes. Os 

motivos principais para escolha deste projeto dizem respeito à temática de baixo impacto 

ambiental, ao sistema construtivo das casas em madeira e ao componente programático, no 

que se refere ao número de habitações e equipamentos existentes no empreendimento.  

No que diz respeito às preocupações ambientais, as árvores existentes foram preservadas, 

a pavimentação da via interna é feita com pedras, possibilitando a permeabilidade do solo, e o 

tratamento do esgoto é feito em uma estação própria, para reuso em vasos sanitários e na 

irrigação, reduzindo em 30% o consumo de água (SERAPIÃO, 2010). Nas habitações, o 

próprio sistema construtivo, em madeira reutilizada, corrobora a proposta de menor impacto 
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ambiental; o uso de grandes aberturas integram o interior e o exterior com generosos panos de 

vidro articulados com esquadrias de madeira promovendo a utilização do máximo de luz e 

ventilação natural. O aquecimento da água é feito através da energia solar. A entrada da vila é 

marcada pela cerca em madeira e um pequeno pavilhão, onde há portaria com sala comum e 

local para os funcionários (Figura 3-4).  

Figura 3-4: Vila Taguaí 

 

Fonte: Serapião, 2010. 

O uso da madeira na cerca que marca a entrada do condomínio e nas esquadrias do tipo 

camarão serviu como referência no desenvolvimento do projeto proposto. 

3.3 Casa da Bahia, tipologia de casa pátio, Salvador  

O projeto de autoria do escritório Márcio Kogan Arquitetos Associados se localiza no 

clima quente e úmido e na zona bioclimática oito (mesmo clima e zona bioclimática do objeto 

de estudo) sendo sua geometria uma adaptação da casa pátio tradicional para este clima. Na 

habitação foram utilizados materiais, sistemas construtivos e elementos locais e tradicionais 

da arquitetura regional do Nordeste do Brasil (cobertura de duas águas em telha cerâmica, uso 

da pedra, da madeira e do muxarabi (Figura 3-5). Assim, essa edificação foi escolhida devido 
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à relação com o tema arquitetura bioclimática e com os aspectos estéticos e de materiais 

regionais utilizados.  

Figura 3-5: Planta baixa e Vista da Casa da Bahia. 

 

Fonte: Guerreiros; Piper, 2011. 

A residência possui 690,00m² de área construída
6
 em um lote com 2.165,00m². A estética 

da habitação se destaca: a releitura de uma casa pátio adaptada para o clima quente e úmido 

apresenta volumes compactos (com a possibilidade de serem vazados, permitindo a ventilação 

cruzada e a integração com a natureza e com o entorno) ao redor de um grande pátio central. 

A casa tanto se abre para o interior como para o exterior, diferentemente da casa pátio 

tradicional
7
. Para manter a privacidade e ainda assim manter a ventilação cruzada, foram 

utilizados grandes painéis retráteis em muxarabi (técnica árabe trazida para o Brasil pelos 

portugueses). Por trás destes painéis há esquadrias em vidro que também se abrem 

completamente. Isso permite a integração dos espaços de estar/jantar com a rua, com o pátio e 

                                                 
6
 Devido às suas grandes dimensões, os aspectos programáticos e de dimensionamento não serviram como 

referência para o estudo deste trabalho, uma vez que não são compatíveis com o projeto de casas que visam o 

baixo impacto ambiental. No entanto, a relação espacial de integração entre os ambientes e o entorno mostra-se 

bastante positiva em uma geometria como a da Casa da Bahia. 

7
 Casa Pátio é uma tipologia normalmente indicada para projetos no clima quente e seco, onde a habitação se 

abre para dentro de um pátio compacto e as aberturas para o exterior são bem pequenas, já que os ventos 

quentes, propícios desse clima, não são desejáveis, sendo o clima exterior não desejável dentro da habitação. No 

caso da casa da Bahia foi feita uma adaptação dessa tipologia para o clima quente e úmido. 
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ainda com os quartos que estão do lado oposto. Devido aos diversos horários em que a casa é 

habitada, a garantia da flexibilidade das fachadas foi considerada. 

As circulações são abertas e foram utilizadas como ambientes de transição e 

amortecimento da radiação solar (tendo a possibilidade, em alguns trechos, de integração com 

o exterior através do controle dos painéis). O lado da edificação voltado para a rua é um 

volume aberto (planta baixa e envoltórias livres) coberto por um grande beiral em telha 

colonial de barro (material local apropriado ao nosso clima). 

O projeto não apresenta fontes de energia renováveis nem o reuso de águas. A geometria 

da edificação, os materiais e os fechamentos das envoltórias são elementos que serviram 

como referência para o estudo preliminar da proposta de casa pátio desenvolvida nesse 

trabalho (como comentado no item 5. 1).  

3.4 Casa 4, em Seal Rocks, New South Wales, Austrália  

O casal de arquitetos, Rachael Bourne e Shane Blue desenvolveu em 2008 o projeto 

arquitetônico da sua casa de férias situada na praia Seal Rocks, na costa Sul da Austrália. Na 

zona litorânea dessa região o clima no verão é quente e úmido e as temperaturas máximas 

médias no inverno ficam em torno de 16°C.  

O projeto foi selecionado para análise devido ao tema habitação voltada para o lazer e por 

possuir o programa de necessidades adequado àquele desenvolvido no trabalho, além de 

outras características sustentáveis como o uso de materiais e mão-de-obra local e modulação.  

A casa possui a tipologia da casa pátio quadrada com 130,00m² de área construída e 

95,00m² de área de pátio central em um terreno de 400m² (Figura 3-6). A casa foi pensada 

para propiciar a integração da família, com espaços otimizados, funcionais, com programa de 

necessidades reduzido ao básico. A casa possui apenas um banheiro, sala de estar e jantar 

integradas, cozinha, área de serviço, três dormitórios, um deck central ao ar livre, área de 

churrasqueira, depósito, quatro tanques para o armazenamento da água e local para 

compostagem do lixo. 

O perímetro interno da casa é constituído por uma circulação protegida do sol através dos 

beirais, criando uma área sombreada de transição entre os cômodos e o pátio. No entanto, as 

fachadas externas ficam expostas à radiação solar e às chuvas, assim como também suas 

aberturas não possuem nenhum elemento de proteção, seja horizontal, como vertical, para o 

sombreamento das mesmas (Figura 3-7). 
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Figura 3-6: Planta baixa da Casa 4  

 

Fonte: Franco, 2012 

Figura 3-7: Corte da Casa 4  

 

Fonte: Franco, 2012 

De acordo com Franco (2012) com relação à massa construída, os materiais foram 

empregados devido à resistência à corrosão, fácil manutenção e execução, sendo utilizados 

materiais e mão-de-obra locais. Assim, as envoltórias são revestidas com placas de cimento 

comprimido, fixadas com barras de aço inox. A modulação dos cômodos da casa são 

provenientes das dimensões das placas, cuja largura é de 90cm e o espaçamento entre as 

folhas é de 1cm. O uso desse material reduziu o custo e o desperdício de material na obra, 

além de promover a racionalização da execução (Figura 3-8).  



 

39 

 

Figura 3-8: Vista externa da Casa 4 

 

Fonte: (FRANCO, 2012) 

A coberta é em chapa ondulada metálica, não sendo possível saber, através do material 

fonte de pesquisa (FRANCO, 2012), se foi utilizado algum elemento isolante entre a 

cobertura e o forro. Para minimizar a área envidraçada, foram utilizadas portas metálicas em 

rolo (apenas as salas possuem porta de correr em alumínio e vidro). Essa solução foi utilizada, 

tanto pela questão econômica, pois se torna mais barata do que o vidro, como também pelo 

fato de se obter 100% da abertura. As janelas possuem moldura de alumínio anodizado com a 

parte central com venezianas móveis em vidro jateado. De acordo com Franco (2012) a 

madeira certificada foi utilizada nos pisos e as paredes internas receberam acabamento com 

tinta ecológica de diferentes cores (Figura 3-9). 

No que diz respeito ao paisagismo, foram utilizadas plantas nativas da região na área 

interna do pátio. Ao redor da casa há uma floresta natural preservada. Quanto ao 

abastecimento de água e ao sistema de esgoto, todos os resíduos são tratados no local e toda a 

água, seja da chuva ou de uso dos chuveiros, é coletada e armazenada em tanques, tanto para 

uso doméstico como para o combate de incêndio (exigência local por conta da reserva 

florestal). Os reservatórios são separados em quatro unidades, de acordo com o uso: água 

potável, não potável e para a reserva de incêndio. A água do chuveiro é coletada através das 

frechas entre as ripas de madeira e cai em uma bandeja impermeável, de onde é recolhida 

através de drenos para o sistema de tratamento das águas cinzas (FRANCO, 2012). 

A casa também produz eletricidade através de um sistema instalado de energia composto 

por painéis solares de 1,5kW. No entanto, não foi possível, através do material pesquisado 

(FRANCO, 2012), saber o local onde eles foram fixados. 
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Figura 3-9: Imagens da Casa 4  

  

Fonte: Franco, 2012 

A configuração espacial dessa casa é caracterizada pela não hierarquização entre os 

espaços, onde todos os ambientes se voltam para um pátio central, fazendo com que os 

cômodos sejam integrados, não havendo locais segregados. Apesar de compartimentada 

devido à geometria e ao tipo de esquadrias (grandes aberturas voltadas para o pátio interno), é 

possível que se tenha permeabilidade física e visual entre os cômodos. 

As características principais dessa casa que servem como referência para o projeto objeto 

de estudo são, portanto, a configuração espacial, a racionalização da obra e os aspectos 

adotados para minimizar os impactos ambientais. 

3.5 Casa deck, tipologia de casa em “T” em Ubatuba, São Paulo  

O projeto da Casa Deck é de autoria do arquiteto Eduardo Martins de Melo 

(NAKAMURA, 2010). O projeto da casa é baseado na arquitetura bioclimática e apresenta 

um programa de necessidades funcional para uma habitação de lazer prática e compacta. 
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Desta maneira, foi escolhido para análise devido à temática, às questões de programa e de 

funcionalidade, ao partido arquitetônico com utilização do sistema construtivo em madeira e a 

seu aspecto estético, com o uso de poucas vedações opacas pintadas na cor branca e do uso de 

esquadrias em madeira do tipo tabicão. 

A residência situa-se em um lote praticamente plano com 500,00m² (20mx25m) e possui 

66,00m² de área construída. A geometria espacial da casa é em forma de um “T” (Figura 

3-10). Essa disposição com salas e cozinhas localizadas perpendicularmente aos quartos 

proporciona a futura ampliação da casa, caso seja necessário.  

Figura 3-10: Planta baixa e corte da Casa Deck 

 

Fonte: Nakamura (2010) 

A circulação é aberta e localiza-se no lado externo da residência, porém é coberta por 

beirais que circundam todo o perímetro da casa e formam a varanda. O clima dessa região é 

quente e úmido com chuvas distribuídas ao longo do ano. Assim, os grandes beirais foram 

adotados como solução tanto para proteger a casa da radiação solar como das intempéries. A 

edificação elevada também diminui o impacto sobre o solo, proporcionando uma maior área 

permeável e ventilação. 

A flexibilidade das envoltórias existentes nesse projeto permite que o usuário a controle 

de acordo com as suas necessidades de conforto térmico (Figura 3-11). Quanto à privacidade, 

a casa foi pensada para ser integrada à natureza. Assim, em apenas poucos trechos da casa há 

paredes opacas. No projeto proposto observa-se a aplicação dessas referências de esquadrias e 
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vedações, tipo de cobertura e material, além do detalhe da elevação da casa, do uso do piso 

em assoalho de madeira e do uso da sapata em concreto, que permite que os pilares em 

madeira não tenham contato direto com o solo. 

Figura 3-11: Imagens da Casa Deck 

 

Fonte: Nakamura, 2010 

3.6 Casa Lake Weyba, tipologia de casas em blocos, Queensland, Austrália 

O arquiteto Gabriel Poole projetou esta residência para ele e sua esposa Elizabeth em 

uma área rural de Queensland, no lado Oeste do lago Weyba, na Austrália em 1996. As 

principais particularidades do projeto são a divisão da casa em três blocos, que abrigam 

atividades distintas, a relação das edificações com a paisagem circundante e a sua estética 

(Figura 3-12). Assim como a casa deck, essa habitação foi escolhida por vários aspectos que 

influenciaram o desenvolvimento da proposta em estudo, principalmente pela temática, 

configuração espacial, partido arquitetônico com utilização do sistema construtivo em 

madeira e telhados de uma água. 

O arquiteto dispôs os cômodos de uma maneira funcional, dividindo o programa de 

necessidades em três blocos (Figura 3-13). Os ambientes foram agrupados em: setor social 

(salas, cozinha e escritório), sendo este o mais próximo do acesso principal; bloco do banheiro 

e piscina coberta, localizado na parte central, com acesso fácil de ambos os lados; e o bloco 

do quarto do casal, sendo este o mais segregado, fornecendo maior privacidade e redução de 
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ruído proveniente do setor social. A circulação é feita no exterior dos blocos através de decks 

de madeira que se integram à vegetação nativa. 

Figura 3-12: Lake Weyba House 

 

Fonte: Poole (2013). 

Figura 3-13: Esboços e imagens da Lake Weyba House 

 

Fonte: Poole (2013). 

As características principais dessa casa que são referência para o projeto objeto de estudo 

dizem respeito à disposição dos setores em blocos, a relação de integração do interior com o 
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exterior proporcionada pela sua forma aberta, com circulação ao ar livre, bem como a 

edificação suspensa do solo, e a estética do telhado inclinado com uma água para cada bloco 

que desempenha diferentes papéis, tanto funcional (conforto térmico), quanto estético, pois os 

suportes diagonais dos telhados fazem um contraponto com a disposição retilínea do plano, 

harmonizando a estética do volume final. 

O quadro (Figura 3-14) faz um comparativo entre os estudos com o intuito de identificar, 

de forma resumida, as principais características de cada projeto. 

Figura 3-14: Quadro comparativo entre os estudos de referências projetuais 

Estudos de 

referências 

projetuais 

Hockerton 

House 

Project 

Vila 

Taguaí 

Casa da 

Bahia 

Casa 4 

Seal Rocks 
Casa Deck 

Casa Lake 

Weyba 

Contexto 

geográfico 
Internacional Nacional Regional Internacional Nacional Internacional 

Motivo/ 

modalidade 
Temático 

Temático; 

Programático; 

Materiais e 

Sistema 

Construtivo 

Temático; 

Estético; 

Materiais 

Temático; 

Programático/ 

Funcional;  

Temático; 

Programático/ 

Funcional; 

Formal/ 

estético; 

Materiais e 

Sistema 

Construtivo; 

Detalhe 

Temático; 

Funcional; 

Formal/ 

estético; 

Materiais e 

Sistema 

Construtivo; 

Detalhe 

Tipologia 
Casas 

geminadas 

Casa com 

pilotis - 

geometria 

alongada 

Casa Pátio Casa Pátio Casa “T” 
Casa em 

blocos 

Clima Temperado 
Quente e 

úmido 

Quente e 

úmido 

Quente e 

úmido 

Quente e 

úmido 
Temperado 

Sistema 

Construtivo 

Concreto 

Armado 
Madeira 

Concreto 

Armado 

Placas 

cimentícias 

pré-moldadas 

Madeira Madeira 

Modulação 

Construtiva 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Estratégias 

Bioclimáticas 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Madeira 

Certificada 
Sim Sim NS Sim NS NS 

Materiais 

Regionais 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Paisagismo – 

plantas 

nativas 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

    * A sigla NS significa que a informação não é conhecida 
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Como pode ser visto através do quadro comparativo, os estudos que serviram como 

referências principais foram a Casa Deck e a Casa Lake Weyba por conterem vários aspectos 

relacionados ao projeto proposto. No item 5.2, há ilustrações que mostram a influência desses 

projetos no estudo desenvolvido. As tipologias de casa pátio, existentes nos estudos de 

referência da Casa da Bahia e da Casa 4 foram utilizadas na fase de desenvolvimento de 

esboços, onde uma das alternativas estudadas utilizou esse tipo de zoneamento (ver item5.1).  

Devido ao escasso número de condomínios que de fato empregam soluções que visam o 

menor impacto ambiental, apesar de uma ampla busca, foi possível encontrar apenas 

informações de dois projetos: o Hockerton House Project, no contexto internacional, e a Vila 

Taguaí,no contexto nacional. O primeiro serviu como uma referência mais global de vários 

aspectos da sustentabilidade que podem ser empregados em uma comunidade onde a meta 

principal é a redução de CO2. Já o programa de necessidades do condomínio utilizou como 

referência os equipamentos existentes na área comum da Vila Taguaí, adaptando-o para a 

realidade do local e viabilidade do empreendimento.  
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4 PROGRAMAÇÃO ARQUITETÔNICA 

O diagrama (Figura 4-1) resume a relação entre os passos e os aspectos considerados no 

trabalho seguindo o procedimento do Problem Seeking (PEÑA e PARSHAL, 2001) para 

programação arquitetônica. As considerações de função e forma e de economia e tempo estão 

na cor azul e se relacionam com cada passo: objetivos na cor laranja; necessidades na cor 

verde; fatos na cor roxa e conceitos na cor vermelha.   

Figura 4-1: Diagrama com o os passos e suas relações com as considerações de função, forma, economia e 

tempo. 

 

4.1 Metas  

O principal objetivo deste trabalho é minimizar o impacto ambiental da construção e 

garantir um bom desempenho térmico e espacial do ambiente construído. 

Buscando o baixo impacto ambiental das habitações, foram utilizados alguns dos critérios 

do selo Casa Azul (CEF, 2010) comentado no item 2.1. Para proporcionar o conforto 

ambiental dos usuários, foi levado em consideração o atendimento às estratégias bioclimáticas 

para o clima quente e úmido e às normas pertinentes, com avaliação através do RTQ-R, 

visando o nível “A” de eficiência energética para as habitações (comentado no item 2.2). A 

qualidade espacial das habitações diz respeito às questões de relações espaciais entre os 
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cômodos e a interação social entre os usuários, buscando através da configuração espacial e 

tipo e localização das esquadrias potencializar as atividades de convívio social. A adoção de 

configuração espacial e aberturas flexíveis fornecem ao usuário o controle da permeabilidade 

física e visual entre os ambientes, bem como a possibilidade de diferentes usos.  

4.2 Fatos 

Os fatos estão classificados em condicionantes físicos do terreno, variáveis climáticas e 

aspectos legais. 

4.2.1 Condicionantes físicos do terreno e o seu entorno 

O trabalho é desenvolvido no município de Nísia Floresta, no estado do Rio Grande do 

Norte, situado na região Nordeste do Brasil (Figura 4-2).  

Figura 4-2: Mapa do Rio Grande do Norte com a localização do Município de Nísia Floresta 

 

Fonte: http://www.macamp.com.br/_CidadesC/RN-nisiafloresta_m.htm 

O terreno localiza-se mais especificamente no Vale do Pium, região que se destaca pela 

preservação e contato com a natureza, onde os habitantes e usuários se destacam pela 

consciência ecológica. Os empreendimentos existentes nesse local são voltados para o baixo 

impacto ambiental e para o turismo ecológico.   
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Pium fica há aproximadamente 12 km do limite com o município de Natal, a capital 

estado. O Vale do Pium é delimitado pelo rio Taborda e tem acesso pela estrada Rota do Sol, 

vindo da costa litorânea, e pela estrada de Pium, que liga a BR 101 à Rota do Sol. Parte do 

Vale encontra-se loteado, porém ainda é pouco adensado e outra parte é constituída por área 

de preservação ambiental (Figura 4-3). 

Figura 4-3: Acessos para o Vale do Pium , Nísia Floresta - RN 

 

Fonte: adaptado da base cartográfica do Google Maps (2013) 

O terreno situa-se próximo à Lagoa Azul, numa área do bairro com baixa densidade 

populacional, onde a maior parte dos lotes são granjas e condomínios horizontais para casas 

de lazer.  

O local foi escolhido, portanto, devido a sua localização (compatibilidade do uso 

existente na região com aquele que se pretende desenvolver), dimensões e disponibilidade 

(pertence à família da autora). Observa-se na Figura 4-4 a presença de condomínios 

horizontais para casas de lazer, como os Le Petit Jardin e Veredas do Lago Azul, cada vez 

mais explorados nessa área.  

De acordo com o levantamento planialtimétrico (Figura 4-4), o terreno possui área de 

superfície de 6.156,29m², proveniente do remembramento dos lotes 6, 7, 8, 16, 17, 18, da 

quadra 16, do Loteamento Vale Verde. O terreno pode ser considerado plano, com desnível de 

1,00m ao longo de praticamente 100,00m.  
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A infraestrutura disponível no terreno é básica: possui sistema viário projetado, as ruas 

são de barro e o acesso é feito pela RN 313 (estrada Pium/Parnamirim), abastecimento de 

água potável e energia elétrica. Não há saneamento para águas de esgoto e pluviais.  

O lote possui divisas laterais com outros terrenos e limites frontal e posterior com ruas 

projetadas, sendo a posterior não executada. 

Figura 4-4: Terreno objeto de estudo e o levantamento planialtimétrico 

Fonte: adaptado da base cartográfica do 

Google Maps (2013). 

 

Fonte: levantamento planialtimétrico de 

Kleiton Cassemiro 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado da base cartográfica do Google Maps (2013)  

No Apêndice A há a análise da área de intervenção com base na ficha bioclimática 

proposta por Bustos Romero (2001), onde foi possível caracterizar o entorno, a base e as 

fronteiras existentes na área.  
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4.2.2 Dados climáticos para a cidade de Nísia Floresta/RN 

A cidade de Nísia Floresta/RN localiza-se na latitude 6,09° Sul, longitude 35,21°Oeste, 

na zona bioclimática oito. A Figura 4-5 mostra o mapa do Brasil com a localização das oito 

zonas bioclimáticas e traz as recomendações para as paredes e cobertas e como deve ser a 

ventilação e sombreamento para o verão. O clima é quente e úmido e é caracterizada por 

vento abundante (predominantemente na direção Sudeste, Figura 4-6) e alta incidência solar 

ao longo do ano. 

Figura 4-5: Zoneamento Bioclimático Brasileiro 

 

Figura 4-6: Rosa dos ventos do 

município de Nísia Floresta 

 

 

Fonte: adaptado software ZBBR 1.1, Maurício Roriz, 2004 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado da estação solarimétrcia 

do INPE-CRN, 2009 

Essa região é caracterizada por baixas flutuações diárias e sazonais de temperatura e a 

umidade relativa do ar é alta. Desta maneira, deve-se promover a satisfação do usuário quanto 

ao conforto térmico da edificação, minimizando a sensação de desconforto pelo calor somado 

à alta umidade, sendo necessário então a desumidificação da mesma através do movimento de 

ar sobre o corpo. Este pode ser obtido parcialmente por ventilação natural, sendo necessário o 

uso de ventiladores quando não houver movimento de ar natural (KELLER e BURKE, 2010). 

Como a região apresenta alta radiação solar (6.274Wh/m², NBR 15575, 2013), é 

necessário promover, além do movimento do ar, o uso de barreira à radiação térmica na 

cobertura, como câmara de ar ou barreira radiante (baixa emissividade e alta refletividade).  
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Como as construções objeto de estudo são residências de campo, para o lazer da família, 

essas estratégias são adequadas para ocupantes com vestimentas leves. 

4.2.3 Aspectos legais 

Os aspectos legais vigentes que servem como norteadores do projeto são o Plano Diretor 

e Código de Obras do Município de Nísia Floresta (2007) e a NBR 9050 (ABNT, 2004).  

 Plano Diretor do Município de Nísia Floresta (2007) 

O terreno encontra-se na Zona de Expansão Urbana, na área considerada como Zona 

Adensável (ZAD). As exigências do Plano Diretor para um condomínio residencial 

multifamiliar são: 

 Área do lote mínimo (m²): 360,00. 

 Testada mínima do lote (m): 12,00. 

 Coeficiente de aproveitamento básico: 0,75 

 Recuo frontal mínimo (m): 3,00 

 Recuos laterais e fundos (m) 50%: 0 a 1,5 

 Ocupação máxima (%): 70 

 Permeabilização mínima (%): 30 

 Gabarito máximo (m): 7,50 

 Estacionamento de automóvel: 1 vaga por unidade. Dimensão mínima da vaga: 2,40m 

de largura x 4,50m de comprimento, com reserva de vaga para PNE de acordo com a 

NBR 9050/2004. 

As áreas livres, resultantes do recuo frontal, podem ser utilizadas para efeito de cálculo 

de área de estacionamento, desde que o recuo seja igual ou superior a 5m, respeitados os 

espaços de passeio e o acesso ao lote. A área destinada ao lazer deve ser na proporção de 2m² 

por pessoa para cada unidade individual. 

 Código de Obras do Município de Nísia Floresta (2007) 

Os principais parâmetros que devem ser considerados são aqueles relativos ao 

dimensionamento interno dos ambientes para uma habitação unifamiliar, conforme a Tabela 

4-1. Quanto aos recuos frontais, são admitidas guaritas, portarias, depósitos de gás, lixo e/ou 

subestação, desde que a somatória das áreas não ultrapasse 20% da área de recuo, 

observando-se o limite máximo de 50,00m². 
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Tabela 4-1: Áreas e dimensões para os cômodos de acordo com o Código de Obras de Nísia Floresta (2007) 

Cômodo 

Área 

mínima 

(m²) - 

Forma geométrica que 

permita a inscrição de 

um círculo (ø) 

Pé- direito 

mínimo 

(m) 

Vãos para 

iluminação e 

ventilação  

Salas (estar+ jantar) 8,50 2,80m 2,60 1/6  

Dormitório  8,00 2,50m 2,60 1/6 

Cozinha 4,00 1,50m 2,60 1/6 

Bwc 2,80 1,20m 2,40 1/8 

 

 ABNT – NBR 9050 (2004) 

A aplicação da norma de acessibilidade prevê calçadas com largura mínima livre de 

1,20m, com inclinação máxima de 5% para que não seja necessário o uso de corrimão. Será 

aplicado piso tátil de alerta onde houver diferenças de nível. Os banheiros da área comum de 

lazer e dos funcionários devem ser adaptados para o portador de necessidades especiais 

(PNE). Haverá a proposta da casa adaptada para PNE, considerando um banheiro adaptado e 

rampa de acesso à habitação.  

4.3 Conceitos 

De acordo com Maciel (2003), a ideia de conceito deve participar como elemento indutor 

do processo de projeto; é o esforço do arquiteto de compreender, interpretar e transformar 

dados pré-existentes do problema arquitetônico, que se constituem em fundamento para o seu 

trabalho. O desenvolvimento dos conceitos do estudo utiliza os procedimentos propostos por 

Favero e Passaro (2005) no que diz respeito à identificação do senso e significado que o 

projeto deverá apresentar. Para cada uma das quatro categorias/parâmetros de concepção de 

projeto, morfologia, espacialidade, materialidade e implantação, foram identificadas palavras-

chave, qualidades que de alguma maneira se relacionam intrinsecamente com aspectos a 

serem explorados no projeto (Tabela 4-2). 
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Tabela 4-2: Conceitos para o desenvolvimento do projeto 

No desenvolvimento do trabalho esses conceitos foram incorporados para o cumprimento 

dos objetivos específicos. No entanto, visando o cumprimento do objetivo geral (habitações 

com baixo impacto ambiental e o bom desempenho do ambiente construído) conclui-se que o 

conceito principal norteador do projeto será ligado à palavra-chave “desempenho ambiental”, 

que engloba vários aspectos nas diferentes categorias. 

4.4 Necessidades 

Foi necessário realizar o estudo da análise da estimativa de custo e da viabilidade do 

empreendimento bem como das necessidades espaciais para a definição da quantidade e 

tamanho das habitações.  

De acordo com o Peña e Parshall (2001), é necessário que haja um equilíbrio entre as 

necessidades funcionais (requisitos de espaço), o custo por metro quadrado (que caracteriza a 

Categorias Palavras-chave Objetivo 
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Implantação 

Adequação 

Adequação das edificações ao sítio, ao clima e à 

legislação. As habitações devem possuir baixa taxa de 

ocupação do solo (área construída), promovendo a 

permeabilidade do mesmo e o menor impacto ambiental.  

Prioridade 
Priorizar mais o tráfego de pedestres do que o de veículos. 

Priorizar áreas verdes do que vias pavimentadas. 

Espacialidade 
Flexibilidade/ 

Integração 

Integração ou Privacidade através do uso de aberturas 

flexíveis que permitam o controle da integração seja tanto 

física como visual entre o ambiente interior e exterior e da 

ventilação e iluminação natural. 

Morfologia 

Leveza 
Sistema construtivo do tipo filigrana (esbelto) e edificação 

liberada do solo.  

Identidade 
Características arquitetônicas de casas de campo do 

Nordeste do Brasil. 
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Materialidade 

 

Sustentabilidade 

Desempenho 

Eficiência 

energética 

Desempenho do ambiente construído e a sustentabilidade 

e eficiência da edificação: 

- Escolha dos materiais das envoltórias com bom 

desempenho térmico, buscando a melhoria do conforto 

ambiental, que atendam aos princípios da sustentabilidade, 

aos requisitos da eficiência energética e à estética 

desejada. 

- Modulação da estrutura, fechamentos e padronização das 

dimensões das aberturas para uma obra mais rápida e 

limpa, com baixa geração de resíduos. 

Proteção 
Estratégias para proteção das envoltórias da radiação solar 

e de intempéries. 
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qualidade da construção) e o capital disponível (orçamento de venda e estimativa de lucro do 

empreendedor) para que haja a viabilidade de um projeto.  

Para a estimativa de custo foi considerado o valor de R$1.099,22, referente ao custo por 

m² da construção
8 

e R$ 2.550,00 o preço de venda do metro quadrado (padrão de custo e de 

venda operado na região em abril de 2013). Identificou-se que a área construída total das 

unidades habitacionais deve totalizar 1.100m² para que o empreendedor obtenha um lucro de 

20%
9
 do valor geral de venda (VGV), contabilizando os custos de BDI

10
 (Figura 4-7). A 

tabela com a estimativa de custo e viabilidade encontra-se no Apêndice B.  

Figura 4-7: Diagrama com os aspectos para a estimativa de custo e viabilidade do empreendimento  

 

Visando atender aos objetivos e conceitos comentados anteriormente, o projeto do 

condomínio considerou os locais com geração de ruído (vias e áreas de lazer) na definição do 

zoneamento e de áreas sombreadas e atrativas para o convívio comum dos moradores.  

O projeto das habitações deve contemplar as questões referentes ao conforto térmico e ao 

menor impacto ambiental das construções, bem como atender às necessidades de quem irá 

habitá-las.  

                                                 
8
 O custo unitário básico (CUB) de uma unidade habitacional padrão normal conforme o parâmetro do 

SINDUSCON/RN em abril de 2013 é de R$ 1.099,22.  

9
 Porcentagem sugerida pelo engenheiro Fabrízio Caldas, em 30.05.2013. Fabrízio Caldas é diretor-proprietário 

da Construtora Caldas, que possui sede em Natal –RN e atua  no mercado local da construção civil há sete anos.   

10
 Bonificações e despesas indiretas – administração, lucro do construtor, impostos e despesas eventuais: 30% do 

valor da OBRA. 
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Com o objetivo de atender ao perfil dos usuários que buscam na sua moradia de lazer 

uma maior relação entre si e com os demais condôminos e a integração com a paisagem, 

procurou-se estudar uma configuração espacial que atendesse a esses propósitos. Assim, 

tomaram-se como referência algumas características de integração que podem ser 

compreendidas a partir das casas pátio, estudadas nos estudos de referência (item 3). Essas 

habitações, principalmente a Casa 4 (localizada na Austrália e projetada por Rachael Bourne e 

Shane Blue) se difere das casas urbanas contemporâneas devido ao potencial de integração e 

de visibilidade entre os cômodos, sendo todo o miolo da casa constituído por um grande 

espaço aberto (pátio central), que enfraquecem as barreiras entre visitantes e moradores.   

Para que haja a potencialização das atividades de convívio social, a configuração espacial 

da casa deve contemplar salas integradas, inclusive com a cozinha e os espaços de circulação 

utilizados como área de convívio (terraço), favorecendo os encontros nestes locais, assim 

como contemplar a integração do interior com o exterior com a criação de espaços abertos, 

onde a casa e o jardim devem ser intimamente relacionados, tanto visual como fisicamente. 

Nos espaços de uso privado (dormitórios) deve haver a possibilidade de restrição flexível do 

movimento através da adoção de vedações que permitam que o usuário controle a sua 

privacidade com o  uso de esquadrias do tipo tabicão (venezianas móveis) e painéis retráteis. 

Para atender aos distintos perfis de composição familiar existentes na sociedade 

contemporânea, na qual o número de estruturas familiares não nucleares
11

 vem aumentando 

consideravelmente, definiu-se que as casas deveriam ter tamanhos diferentes. Devido às 

recentes transformações sociais, onde o custo de ter um empregado doméstico ficou mais alto, 

entende-se que não haverá um funcionário que irá dormir na residência. Estima-se que os 

usuários contratarão alguém do local para a prestação dos serviços domésticos. Assim, 

propõe-se que não haverá a dependência de empregada e sim um cômodo multiuso, que 

poderá ser habitado por um funcionário.  

Uma vez que o total de área construída das unidades habitacionais deve somar 1.100m² 

(baseado nos estudos de pré-dimensionamento dos ambientes), procurou-se trabalhar com 

uma área construída das casas mais compacta. Determinou-se que o condomínio deve ser 

composto por 10 lotes, sendo 5 correspondentes às casas com 90,00m² de área construída 

                                                 
11

 De acordo com Tramontano (1998) os perfis não nucleares dizem respeito à novas composições domésticas: 

famílias monoparentais, casais DINKs – Double Income No Kids -, uniões livres, incluindo casais homossexuais 

e grupos que compartilham uma mesma moradia sem laços conjugais ou de parentesco entre seus membros.  
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(casa térrea com dois dormitórios, sendo uma suíte) e 5 com casas de 130,00m² de área 

construída (casa duplex com três dormitórios, sendo 3 suítes).  

Diante do exposto, o diagrama (Figura 4-8) demonstra a definição das relações entre os 

ambientes, seus setores e as atividades desenvolvidas para ser aplicado ao trabalho.  

Figura 4-8: Diagrama com as relações entre os ambientes (setores) e as atividades desenvolvidas 

 

O programa de necessidades tanto do empreendimento como das unidades habitacionais 

(Tabela 4-3) foi definido através dos dados do Plano Diretor e Código de Obras de Nísia 

Floresta (2007), da análise dos estudos de referência (discutido no capítulo 3), do estudo de 

pré-dimensionamento dos ambientes e dos objetivos do trabalho.  

Tabela 4-3: Programa de necessidades do empreendimento e da habitação 

PROGRAMA DE NECESSIDADES DO EMPREENDIMENTO 

10 unidades habitacionais autônomas. 

Setor de serviços (administração, portaria, vestiário 

dos funcionários com banheiros adaptados, depósito, 

área para compartimento de coleta seletiva) 

Área de convívio comum (área verde: pomar, 

recantos de convívio dos moradores e parque 

infantil; salão multiuso; piscina e área de 

apoio). 

Estacionamento e as vias  

PROGRAMA DE NECESSIDADES DA HABITAÇÃO 

Casa térrea (90m² ) 

 1 suíte; 

 quarto multiuso; 

 banheiro social; 

 cozinha; 

 salas de estar e jantar; 

 terraço. 

Casa duplex (130m² ) 

Pavimento superior: 

 2 suítes; 

Pavimento térreo: 

 1 suíte multiuso; 

 lavabo; 

 cozinha; 

 salas de estar e jantar; 

 terraço; 

 escada. 
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4.5 Definição do problema 

Os principais aspectos do projeto são sustentabilidade, conforto ambiental, forma e 

tectônica
12

 (definição de materiais e sistemas construtivos apropriados). A relação entre forma 

e sustentabilidade foi apontada como uma das estratégias bioclimáticas, de implantação ao 

longo do eixo Leste-Oeste, com janelas voltadas para Sul e Norte, plantas estreitas e 

compactas de modo a potencializar a ventilação e iluminação natural. Porém, de acordo com 

Keller e Burke (2010), embora seja fundamental, o desempenho ambiental não é o único fator 

que determina a forma arquitetônica. Fatores como vistas para a paisagem do entorno, 

necessidades funcionais, contexto urbano e considerações estéticas influenciam o 

estabelecimento e o equilíbrio dos objetivos do projeto. Sendo assim, foi proposto o estudo de 

diferentes formas para que fosse eleita aquela mais adequada à finalidade do projeto, 

observando todos esses fatores, mas sem perder de vista as metas principais: baixo impacto 

ambiental da construção e conforto térmico do usuário. 

  

                                                 
12

 Segundo Amaral (2012) o conceito de tectônica pode ser usado para elaborar uma relação de expressão 

construtiva com os aspectos materiais, construtivos, culturais e estéticos das edificações, que são apresentados 

pela autora em quatro tensões que regem a relação do projeto com a expressão construtiva: 1) a forma de contato 

com o solo, causada pela relação entre os planos inferior, nível do solo ou superior; 2) a variedade ou 

uniformidade construtiva, demonstradas pelas características dos materiais utilizados (elasticidade, flexibilidade, 

leveza, possibilidade de ser recortado em diversos formatos, e, por outro lado,, de referências estéticas externas 

que a própria técnica pode incorporar; 3) O sistema construtivo em corpos sólidos ou em filigrana (relação da 

estrutura de apoio e o elemento de fechamento, onde estrutura e envelope coincidem); 4 As dimensões técnicas e 

de representação da arquitetura (elemento de classificação subjetivo, pois relaciona os aspectos construtivos 

dentro do seu contexto geográfico, histórico e cultural). Segundo a autora esses termos estão presentes entre os 

principais autores que tratam do conceito de tectônica e se referem na prática às decisões que o arquiteto deve 

tomar durante a concepção do projeto. 
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5 CONCEPÇÃO E EVOLUÇÃO DO PROJETO  

O processo de concepção do projeto teve como principais determinantes os aspectos 

apontados na definição do problema constatado na programação arquitetônica (item 4.5). A 

evolução do projeto das habitações partiu do desenvolvimento e análise qualitativa de esboços 

de zoneamento dos ambientes em relação ao lote, que resultou na pré-seleção de três 

alternativas, que foram avaliadas quanto à qualidade espacial e desempenho ambiental, sendo 

eleita para o desenvolvimento da proposta aquela que se mostrou mais adequada ao 

atendimento dos objetivos do projeto.  

Nesse capítulo também é descrito o desenvolvimento da proposta de implantação onde, 

por meio da análise da visibilidade da área comum do condomínio, foi possível identificar os 

locais com maior e menor visibilidade direta e indireta que ajudaram na localização dos 

equipamentos e na distribuição dos mobiliários (bancos e mesas).  

Em seguida é apresentada a evolução do partido arquitetônico da portaria, do setor de 

apoio e de serviços e do salão multiuso. A avaliação da eficiência das envoltórias das 

habitações através do método prescritivo do RTQ-R e os ajustes necessários realizados no 

projeto dos dois tipos de casas para que fosse atingido o nível “A” também fazem parte desse 

capítulo. 

5.1 Esboços e análises da implantação e das habitações 

Os esboços da proposta foram iniciados através do estudo da implantação. Os primeiros 

estudos (Figura 5-1) foram feitos quando ainda não se tinham os dados da viabilidade, ou 

seja, os lotes tinham grandes dimensões e eram em menor quantidade. 

Figura 5-1: Primeiros estudos de implantação do condomínio 
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Os estudos seguintes (Figura 5-2) foram realizados considerando um maior número de 

lotes e via central. Constatou-se inicialmente (esboço central) que a área comum, composta 

por área verde e de lazer, estava menor do que a área destinada à via de veículos. Pensando na 

prioridade do pedestre e da área verde em relação ao automóvel, foi desenvolvida uma 

proposta (esboço direito) em que a área destinada à via foi substituída pela área comum, 

ficando o estacionamento dos veículos no recuo frontal do empreendimento, não havendo 

mais, portanto, via interna para os automóveis. 

Figura 5-2: Estudos de implantação do condomínio com análise de viabilidade 

 

A proposta seguinte (Figura 5-3) propõe o estacionamento dos veículos ocupando o recuo 

frontal. A parte central foi destinada a área verde de convívio comum dos moradores e os 

lotes delimitados com cinco unidades de cada lado desta. Através da definição do tamanho 

dos lotes (16,00 x 24,50m) foi possível levar a área de lazer (piscina, parque infantil e salão 

multiuso) para a parte posterior do terreno. Dessa forma, é evitada a propagação do ruído 

proveniente da mesma para as casas, uma vez que os ventos predominantes Sudeste 

propagariam o som no sentido das casas, caso fosse locada na parte central.  
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Figura 5-3: Proposta de implantação (zoneamento) do condomínio 

 

Para que no condomínio houvesse permeabilidade para uma melhor distribuição da 

ventilação, foi estabelecido que as casas térreas e as casas duplex fossem dispostas de forma 

intercalada na implantação. A forma de acesso ao condomínio seria através de uma recepção, 

onde haveria a portaria para o controle do acesso e serviços de apoio. 

Após o estudo da implantação do condomínio foram desenvolvidos os esboços das 

habitações. Foram feitos croquis para definição do partido arquitetônico a partir do 

zoneamento da planta baixa, resultando em três propostas de zoneamento (Figura 5-4) que 

foram analisadas: proposta um (casa em “L”), a dois (casa em blocos) e a três (casa pátio). 

Em todas as propostas buscou-se aplicar as recomendações bioclimáticas (comentada no 

item 2.2.1), e um zoneamento que proporcionasse a integração espacial, seguindo também o 

programa de necessidades e pré-dimensionamento dos ambientes definidos no item 4.4. 
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Figura 5-4: Croquis de estudos de zoneamento da planta baixa e escolha das propostas a serem analisadas 

 

  

   

   

  
 

    

 
 

 

Proposta 2: blocos 

Proposta 2: blocos Proposta 2: blocos 

Proposta 1: “L” Proposta 1: “L” Proposta 1: “L” 

Proposta 3: Pátio Proposta 3: Pátio 
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Através da análise dos estudos de zoneamento das propostas (Figura 5-5) foi identificado 

que a disposição da casa em blocos (proposta dois) é a única onde foi possível rotacionar (em 

45°) as edificações, proporcionando assim uma orientação mais adequada com relação à 

radiação solar e aos ventos dominantes, considerando menores fachadas na direção Leste-

Oeste e aberturas em lados opostos Norte e Sul, onde há diferença de coeficiente de pressão.  

Figura 5-5: Estudos de zoneamento/ orientação das três propostas 

 

 

 

A proposta inicial da casa pátio quadrada (proposta três) só proporcionaria ventilação 

caso o pátio tivesse grandes dimensões, o que pelas dimensões do terreno não seria possível. 

Assim, foi feito o estudo de deslocamento de um dos lados (ainda existindo um pátio central) 

para que a edificação à sotavento recebesse a ventilação sem depender da abertura das 

esquadrias do bloco da frente. 

O estudo do potencial de ventilação considerou a formação de esteira de vento causada 

pelas habitações. Quanto menor a sobreposição de esteira de vento em edificações, maior é o 

potencial de ventilação interna.  Essa análise adotou o método proposto por Santamouris et. al 

(2002). A Figura 5-6 traz o estudo do fluxo de ar interno feito para as três propostas, 
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considerando o vento em duas direções (Sul e Sudeste). Na Figura 5-6 a cor amarela 

representa a área que fica prejudicada quanto a ventilação natural quando os ventos são 

provenientes da direção Sul, devido à localização de barreiras físicas que impedem a 

passagem do ar; e a cor vermelha representa o mesmo fato considerando a ventilação na 

direção Sudeste.  

Figura 5-6: Estudo de Esteira de Vento para as três propostas 

Proposta 1 (casa em L) Proposta 2 (casa em blocos) Proposta 3 (casa pátio) 

 

Ao analisar esse estudo, observa-se que todas as propostas ocasionam, em algumas 

situações, esteira de vento na casa posterior. Observa-se que a proposta um, devido ao seu 

volume alongado, provoca esteira de vento na casa posterior (principalmente as casas locadas 

no lado direito do terreno). Na proposta dois observa-se uma melhor distribuição de vento 

entre as construções devido à separação existente entre os blocos na direção dos ventos 

Sudeste e o volume com primeiro andar ser localizado na parte dos fundos do lote. A proposta 

três é a menos adequada dentre as propostas estudadas, uma vez que o recuo entre as casas é 

pequeno, ocasionando sempre a esteira de vento de uma casa na outra, sendo afetados 

principalmente os dormitórios.  

Ao analisar todas as três propostas do ponto de vista do atendimento aos aspectos 

bioclimáticos e de desempenho (sombreamento, ventilação natural cruzada, iluminação 

natural, conforto acústico e integração com a natureza), assim como também da integração 

espacial, verifica-se que na proposta um, apesar de atender à integração espacial desejada, a 
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localização dos dormitórios ficou próxima da área de convívio da casa vizinha o que pode 

ocasionar desconforto acústico provocado pelo ruído deste local. A proposta três, devido à 

existência do pátio central, gera menor ruído para o entorno. Com relação à localização dos 

dormitórios e da área de convívio da casa, na proposta dois, nota-se que dependendo do lado 

do terreno onde a casa esteja situada, o ruído gerado na área de convívio da habitação é 

barrado pela própria edificação, gerando menor ruído para o entorno. A proposta dois também 

é a que melhor atende ao aspecto da permeabilidade visual, uma vez que os blocos (setor 

íntimo e social) foram dispostos na diagonal do terreno, proporcionando uma área mais 

reservada no seu interior e outra voltada para o exterior aberta para a área de convívio do 

condomínio e para o quintal da casa.  

Com a definição do zoneamento foram iniciados os estudos volumétricos com base na 

proposta um (Figura 5-7), sendo identificada a necessidade de selecionar o sistema 

construtivo mais adequado para atender à estética e os objetivos do trabalho. Observa-se, na 

Figura 5-7 a intenção em trabalhar com o sistema construtivo em madeira e cobertura em 

telhados de duas águas com telha cerâmica.  

Figura 5-7: Esboços volumétricos para a proposta 1 (casa em “L”) 

 

Proposta 1A (L): 90,00m²                                      Proposta 1B (L): 130,00m² 
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O sistema construtivo então foi definido como sendo a madeira
13

, o eucalipto roliço. Sua 

escolha diz respeito principalmente à sua sustentabilidade: é uma madeira de reflorestamento; 

a do tipo roliça ainda resulta num menor consumo energético no corte das peças; os 

conectores e chapas metálicas utilizados na fixação das peças proporcionam facilidade de 

manutenção da madeira; há possibilidade de reutilização e reciclagem do material. A 

expressão tectônica é outro fator que justifica sua escolha, correspondendo à estética desejada 

de leveza e identidade regional (conceitos explorados no item 4.3).  

De acordo com Zenid (2009) para o projeto com sistema construtivo em madeira deve-se 

levar em consideração o tamanho das peças existentes no mercado (para evitar cortes) e a 

proteção da chuva e dos raios solares. É recomendado isolar as peças de fontes de umidade 

(afastando a fundação do solo, geralmente são utilizadas sapatas em concreto) e facilitar a 

limpeza e ventilação das peças (Figura 5-8).  

Figura 5-8: Casa com sistema construtivo em madeira Eucalipto 

 

Fonte: FRACALOSSI (2011) 

De acordo com a NBR 15575-1 (ABNT, 2013) os cuidados especiais nas estruturas de 

madeira são: controle da umidade da madeira, uso de peças sem empenamentos, fendas ou 

nós, proteção superficial com stains e vernizes e a eliminação do risco de respingamento de 

água.  

Com a definição do sistema construtivo foram feitos os esboços volumétricos das 

propostas (Figura 5-9). 

                                                 
13

 O uso da madeira legal, de espécies exóticas, isto é que não estão presentes nas florestas nativas do Brasil 

(como é o caso do eucalipto) são necessariamente produtos de plantação, por isso seu emprego não implica 

diretamente a redução das florestas nativas. São madeiras de rápido crescimento que retiram CO2 da atmosfera 

(Selo Casa Azul CAIXA, 2010). 
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Figura 5-9: Esboços volumétricos das propostas com o sistema construtivo em eucalipto 

 

Proposta 1A (L): 90,00m²                Proposta 1B (L): 130,00m² 

 

Proposta 2A (blocos): 90,00m²                Proposta 2B (blocos): 130,00m² 

 

Proposta 3A (pátio): 90,00m²                Proposta 3B (pátio): 130,00m² 

Após os estudos volumétricos e a definição do sistema construtivo, foram feitos os 

estudos da modulação em planta baixa. Essa sequência no processo de concepção do projeto é 

comumente utilizado pela autora na sua prática profissional. A Figura 5-10 mostra os estudos 

das três propostas em planta baixa, indicando em azul onde haverá vedações flexíveis e em 

vermelho onde serão utilizadas divisórias.  
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Conforme Figura 5-10, de um modo geral, em todas as propostas houve a preocupação 

em proporcionar a integração entre os ambientes, a racionalização da construção por meio da 

modulação da estrutura e padronização das dimensões das aberturas (proporciona uma obra 

mais rápida, limpa e com baixa geração de resíduos) e o atendimento às recomendações para 

uma arquitetura bioclimática. Destaca-se o uso de beirais, da circulação aberta como área de 

transição entre o exterior e o interior, e a baixa taxa de ocupação da construção no lote 

(permeabilidade entre 20 e 25% e construções elevadas do solo). 

Figura 5-10: Estudos em planta baixa das três propostas 

 

Diante do exposto, a proposta 2 (disposição da casa em blocos) foi a que se mostrou mais 

adequada ao atendimento dos objetivos do projeto sendo, portanto, a eleita para o 

desenvolvimento da proposta.  

5.2 Desenvolvimento da proposta das habitações  

A proposta eleita para o desenvolvimento do projeto possui como característica da sua 

configuração espacial a conexão entre os ambientes, a disposição das edificações em blocos 

(social e íntimo) que tanto se voltam para o exterior como para o interior (através do uso de 
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vedações que permitem esse controle), privilegiando a integração seja física como visual entre 

os moradores e a paisagem.  

O estudo da insolação das fachadas através das cartas solares (Apêndice C) indica que a 

fachada Norte recebe Sol durante todo o dia no período do Equinócio e no Solstício de 

inverno. A fachada Sul recebe radiação solar durante todo o dia no período do Equinócio e do 

Solstício de verão. A proteção destas fachadas é obtida por meio de beirais e pérgolas. Para a 

fachada Leste é necessária a proteção da radiação solar durante todo o ano do nascer do Sol 

até o meio dia; e para a fachada Oeste, a proteção é necessária para barrar a radiação do meio 

dia ao pôr do Sol. Nessas duas fachadas foi proposto o sombreamento através da vegetação 

além das áreas de transição (varandas). Observam-se na casa térrea (Figura 5-11) que foram 

utilizadas varandas além do beiral para a proteção dos dormitórios (posicionados na direção 

Leste-Oeste).  

Figura 5-11: Planta baixa casa térrea (90m²)  

 

Na casa duplex (Figura 5-12), a escada foi posicionada na direção Oeste onde também há 

varanda para proteção do quarto do casal na direção Leste. 

Figura 5-12: Plantas baixas da casa duplex, pavimento térreo e superior (130,00m²) 
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Dando continuidade ao desenvolvimento da proposta, foram confeccionadas as maquetes 

físicas da casa térrea (90,00m²) e da casa duplex (130,00m²). Através do estudo feito no 

heliodon foi possível constatar a insolação nas fachadas nos diferentes períodos (Solstício de 

verão, Equinócio e Solstício de inverno) e em diferentes horários (Apêndice D). Com essa 

análise, foram propostas alterações no projeto, visando o melhor conforto e configuração 

espacial. 

Na casa térrea os banheiros que estavam localizados na parte central do bloco foram 

dispostos nas extremidades (Figura 5-13). Como são ambientes de menor permanência, foram 

posicionados na fachada Leste e Oeste, permitindo que essas vedações criem uma barreira 

térmica, reduzindo a radiação para o interior. As varandas de cada quarto que estavam 

separadas foram agrupadas e posicionadas na fachada Sul (propiciando um maior 

sombreamento para os quartos e um ambiente de socialização mais privativo). As aberturas na 

direção Norte e Sul nos quartos propiciam a ventilação cruzada. A modificação no bloco 

social foi situar no mesmo vão cozinha (fachada Oeste) e salas, permitindo o aumento da área 

do terraço. 

Figura 5-13: Planta Baixa casa térrea  
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Diferente da configuração espacial mais recorrente nas casas de campo brasileiras, onde 

os terraços/alpendres circundam a casa, principalmente em sua testada frontal, nesta os 

terraços são voltados para o interior do lote, dando maior privacidade aos usuários. Apesar da 

setorização entre os blocos social e íntimo, há um grande potencial de integração e 

visibilidade entre eles, que pode ser controlado através da abertura ou fechamento das 

esquadrias. 

No projeto da casa duplex (Figura 5-14), as alterações do bloco térreo e social foram as 

mesmas estabelecidas para a casa térrea. No pavimento térreo do bloco íntimo, o banheiro da 

suíte foi posicionado na fachada Oeste, o terraço ficou na parte central e o lavabo e escada 

foram localizados na fachada Leste. No pavimento superior, foi utilizada a estratégia de 

banheiros em cima de banheiros (diminuindo também os gastos com tubulação) e a circulação 

entre os quartos foi diminuída.  

Figura 5-14: Plantas baixas da casa duplex (pavimento térreo e superior) 

 

Planta baixa – pavimento térreo 



 

71 

 

 

Planta baixa – pavimento superior 

Continuando com a evolução do projeto, foram realizados os estudos volumétricos das 

habitações com os protetores para avaliar a radiação solar nas fachadas. A análise da 

eficiência dos protetores foi feita por meio de máscara de sombra no software Ecotect 

(Apêndice E). Essa análise permitiu observar que para os ambientes de maior permanência os 

protetores são satisfatórios, podendo ser complementados, quando necessário, com o uso de 

vegetação para sombreamento
14

, bloqueando a incidência solar e gerando jogos de luz e 

sombra no ambiente. 

No que diz respeito à escolha dos materiais das envoltórias (paredes, esquadrias e 

cobertas) estes foram selecionados em acordo com o atendimento às normas de desempenho 

térmico e menor impacto ambiental. Como já foi dito, dentre as variáveis que mais 

influenciam o desempenho térmico, estão a cor (absortância térmica), o tipo de material, o uso 

de sistemas construtivos com baixa transmitância térmica em paredes e coberturas, além da 

orientação, tamanho e tipo de vidro das aberturas e existência de sombreamento. Foi indicado 

                                                 
14

 A existência de arborização e cobertura vegetal propicia a adequada interferência às partes da edificação onde 

se deseja melhorar o desempenho térmico, árvores com copas altas podem ser dispostas de forma a propiciar o 

sombreamento. Recomenda-se o uso de vegetação nativa, adequadas ao clima local e ao uso da edificação (Selo 

Casa Azul CAIXA, 2010). 
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o uso do drywall
15

 com o uso de barreira radiante
16

 para as paredes, madeira de eucalipto com 

documentação de origem florestal –DOF e o vidro para as esquadrias, telha cerâmica na cor 

clara com uso de câmara de ar ventilada e forro em madeira compensada pintada na cor 

branca com aplicação de manta acústica e térmica para a cobertura (maior ganho térmico da 

edificação), o assoalho de madeira para o piso e cerâmica nas áreas molhadas (Figura 5-15).  

Figura 5-15: Estudo volumétrico com aplicação dos materiais da casa duplex 

 

De um modo geral, diferentes tipos de esquadrias foram utilizados para atender o 

programa de necessidades, como por exemplo, o vidro no setor social e o tabicão de madeira 

no setor íntimo (controle da privacidade). 

A Figura 5-16 ilustra algumas das estratégias bioclimáticas para o clima quente e úmido 

(ZB8) adotadas nesse projeto: orientação dos blocos com menores dimensões na direção 

Leste/ Oeste; aberturas no sentido Norte e Sul (onde há diferença de pressão de vento); o uso 

dos beirais, da vegetação e de áreas intermediárias (terraços e circulações) para o 

                                                 
15

 O drywall é um componente industrializado que possui como benefício a redução das perdas de material e 

geração de resíduos na obra, a elevação da produtividade, diminuindo a o prazo da obra (Selo Casa Azul Caixa, 

2010). 

16
  De acordo com Keeler e Burke (2010) a barreira radiante é um isolamento refletivo que trabalha para reduzir 

a transferência térmica por radiação. Em geral são feitos com materiais brilhantes cujas superfícies tem baixa 

emissividade (capacidade da superfície de irradiar calor).  
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sombreamento e plantas baixas estreitas com aberturas em lados opostos para proporcionar o 

cruzamento dos ventos. 

Figura 5-16: Corte esquemático, casa térrea, aplicação de estratégias bioclimáticas ao projeto  

 

No desenvolvimento do projeto das habitações observa-se a influência dos estudos de 

referências projetuais, tanto na organização espacial quanto na linguagem arquitetônica e uso 

de materiais. Dentre os estudos que mais influenciaram a concepção arquitetônica das casas 

destaca-se a Casa Lake Weyba (de autoria do arquiteto Gabriel Poole), tanto pela 

configuração espacial que divide a casa em blocos (social e íntimo) e possui circulação 

externa, como pela sua estética, onde cada bloco possui uma água na mesma direção, utiliza o 

sistema construtivo em madeira e a construção é elevada do solo. As peças inclinadas em 

madeira posicionadas na direção Norte das casas em estudo foram inspiradas nos suportes 

diagonais dos telhados da Casa Lake Weyba (Figura 5-17).  

Figura 5-17: Rebatimento do estudo de referência da Casa Lake Weyba na proposta das habitações 

 

Outro estudo de referência que influenciou no desenvolvimento da proposta das 

habitações foi a Casa Deck (de autoria do arquiteto Eduardo Martins de Melo) principalmente 

pelo sistema construtivo ser em madeira e a edificação ser elevada do solo (os pilares de 

madeira foram fixados em blocos de concreto), por utilizar a cor branca nas vedações, o piso 

em madeira, a telha cerâmica aparente e esquadrias do tipo tabicão. O telhado de duas águas 
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influenciou na definição da coberta do bloco duplex da casa com primeiro andar (Figura 

5-18). 

Figura 5-18: Rebatimento do estudo de referência da Casa Deck na proposta das habitações 

 

O partido arquitetônico resultante é, portanto fruto dessas e de outras referências 

projetuais da autora. A identificação do rebatimento das referências no projeto, apesar de em 

alguns momentos parecer explícito, geralmente não aconteceram de forma consciente durante 

a fase de concepção.  

Para que houvesse uma maior harmonia na coberta das habitações, foi definido que o 

bloco íntimo da casa duplex fosse composto por apenas uma água, como na casa térrea, onde 

os dois blocos possuem apenas uma água na mesma direção. Como o limite de gabarito da 

região é 7,5m, não seria possível continuar com a telha cerâmica (inclinação de 25%), sendo 

necessário trocá-la por outra com menor inclinação e que atendesse aos aspectos de 

desempenho térmico e estéticos. Assim, foi definido trabalhar com a Isotelha Colonial que 

possui além da menor inclinação (inclinação de 15%), baixa transmitância térmica 

(0,36W/m²K), menor impacto ambiental
17

 e possui estética similar às telhas cerâmicas 

convencionais. Com esta alteração, foi possível também elevar as casas um pouco mais do 

solo (antes estava elevada 60cm, passou a 80cm de elevação) facilitando a manutenção e 

proporcionando ainda mais leveza estética às construções. Visando uma maior durabilidade e 

resistência das vedações externas, o drywall foi substituído pelas placas cimentícias 

(espessura de 11cm final, tendo cada placa 1cm de espessura e 9cm de colchão de ar interno 

com barreira radiante). A Figura 5-19 mostra o antes e o depois das alterações na casa duplex.  

                                                 
17

 A isotelha colonial é composta por produtos livres de CFC (Cloro, Flúor e Carbono), possui revestimento 

superior em aço pré-pintado, núcleo isolante termoacústico em poliuretano e revestimento inferior em filme de 

alumínio branco (dispensando o uso de forro). Como as telhas são leves, necessitam de uma menor quantidade 

de material para a estrutura da coberta, consumindo menos material e mão-de-obra. 
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Figura 5-19: Casa duplex antes e depois da alteração do tipo de coberta  

 

Na casa térrea também foi feita a alteração do tipo de telha e do material das vedações e a 

elevação da casa para 80cm do solo.  

5.3 Desenvolvimento da proposta da implantação  

Com as modificações propostas nas plantas baixas, comentadas no item 5.2 

(reposicionamento dos banheiros, varanda e cozinha), a área construída das casas aumentou: a 

casa térrea passou de 90,00m² para 110,00m² e a casa com primeiro andar passou de 130,00m² 

para 139,25m². O aumento da área construída das casas fez com que a implantação e o 

número de habitações fossem repensados, permitindo a retirada de uma casa térrea (atendendo 

aos aspectos de viabilidade econômica comentados no item 4.4). Assim, houve a evolução do 

estudo da implantação (Figura 5-20) contando com quatro lotes para casas térreas, cinco lotes 

para casas de primeiro andar e aumento da área de convívio comum. Visando uma melhor 

qualidade ambiental, a área de lazer foi relocada para a parte frontal do empreendimento, 

facilitando o acesso dos visitantes e moradores buscando assim potencializar o seu uso. Para a 

diminuição da transmissão do ruído deste local considera-se o uso de barreiras acústicas nos 

limites dos terrenos lindeiros à área de lazer. As vagas de automóveis ficaram todas externas 

(recuo frontal do lote).  
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Figura 5-20: Proposta de implantação (zoneamento) do condomínio com alterações 

 

Pensando na possibilidade de entrada de automóvel dentro do condomínio, quando 

necessário (por exemplo, acesso de ambulância às casas), foram feitas alterações na 

implantação (Figura 5-21). Foi criada uma via interna para veículos com acesso às nove vagas 

privativas dos proprietários (uma vaga por lote). Essa via foi estendida até o final da área 

comum central entre as casas de modo que, quando necessário, há possibilidade de entrada de 

veículos (a via fica no mesmo nível da calçada, sendo o seu limite dado pela diferença de 

paginação de piso). A portaria e o setor de apoio e serviços ficaram em blocos separados (a 

portaria foi localizada na área central, de onde possui controle visual tanto do acesso de 

pedestres, quanto de veículos ao condomínio), e o setor de apoio ficou próximo às garagens 

privativas. As oito vagas de visitantes, o embarque e desembarque e a vaga para PNE, bem 

como a casa de lixo orgânico e os compartimentos para coleta seletiva permaneceram na parte 

externa do condomínio, utilizando a área de recuo frontal do lote. As piscinas, parque infantil 

e salão multiuso ficaram nos mesmos locais previstos no estudo anterior. 
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Figura 5-21: Implantação geral do condomínio  

 

Legenda: 1- portaria; 2- setor de apoio, de serviços e garagem privativa dos moradores; 3-piscinas; 4- salão 

multiuso com reservatórios de água; 5- parque infantil; 6- área de convívio central e via interna; 7- casa térrea; 8- 

casa duplex, 9- estacionamento de visitantes. 

5.3.1 Análise dos campos visuais do condomínio. 

A ferramenta da Sintaxe do Espaço
18

 foi utilizada para avaliar possíveis localizações dos 

equipamentos existentes na área de lazer e área comum do condomínio no que diz respeito às 

                                                 
18

 Sintaxe do espaço é uma teoria de análise do espaço desenvolvida em 1970 pelo professor Hillier, professora 

Julienne Hanson e seus colegas da Barlett School of Graduate Studies – University College London, e 

posteriormente utilizada e desenvolvida em centenas de universidades e instituições de ensino, bem como em 

práticas profissionais em todo o mundo. A sintaxe do espaço busca analisar a relação entre organização espacial 

e uma gama de fenômenos sociais, econômicos e ambientais. Estes aspectos incluem padrões de movimento, 

consciência e interação; densidade, uso do solo e o valor da terra; crescimento urbano e diferenciação social e 

segurança. A Sintaxe do Espaço fornece um conjunto de teorias e métodos de análise de configurações espaciais 

de todos os tipos e em todas as escalas através da análise quantitativa, utilizando a informática geoespacial 

(SPACE SYNTAX NETWORK, 2013). O livro Teoria da Lógica Social do Espaço (HILLIER; HANSON, 

1984) traz os conceitos e procedimentos analíticos da sintaxe do espaço.  
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questões de visibilidade. Através desse estudo foi possível identificar os locais com maior e 

menor potencial de visibilidade considerando as barreiras visuais aos olhos dos adultos
19

, 

ajudando assim a definir os locais para o mobiliário (bancos e mesas).  

Como o foco dessa análise é o pedestre, foi feito o grafo de visibilidade (VGA), o qual 

revela os potenciais de visibilidade de diferentes pontos (o que pode ser visto por indivíduos 

em diferentes posições no espaço com maior economia de movimento) em um espaço aberto, 

bem como a visibilidade direta dos mesmos. Assim, a visibilidade foi analisada por meio de 

medidas (variáveis) que quantificam essas propriedades: de forma direta, através da 

conectividade visual e dos ângulos de visibilidade (isovistas); direta e indireta, através dos 

níveis de profundidade (stepdepth) visual; e potencial, através da integração visual (HH- mede 

o grau de acessibilidade visual topológica potencial, conforme estabelecido por HILLIER e 

HANSON, 1984, identificando a integração visual de todos os pontos para todos os pontos). 

Todos os mapas foram feitos utilizando o software Depthmap®. 

Considerando apenas as barreiras aos olhos dos adultos, observa-se através do mapa de 

conectividade visual do condomínio, Figura 5-22, que as áreas íntimas das casas e o setor de 

apoio são os de menor conectividade visual (cor azul escuro). Esse fato corresponde aos 

propósitos do projeto, quanto à privacidade e integração visual. Nas casas, devido à 

flexibilidade das esquadrias, a permeabilidade visual é permitida tendo o usuário o controle 

sobre a mesma. O setor mais conectado visualmente, cor vermelha, é o trecho central que se 

comunica visualmente com os acessos de pedestre e de veículos, área de lazer (piscina, parque 

infantil e salão multiuso) e com a área de convívio central do condomínio.  

                                                 
19

 Ou seja, tudo que fica abaixo da visão de um adulto (estipulado a 1,50m de altura) não foi representado como 

barreira aos olhos, como por exemplo, os canteiros, as copas das árvores e a piscina. 
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Figura 5-22: Mapa VGA do condomínio no Depthmap® indicando a conectividade visual no condomínio 

considerando-se as barreiras aos olhos dos adultos  

 

Ao analisar o mapa de integração visual do condomínio (Figura 5-23), observa-se que os 

espaços mais privilegiados (em vermelho) dizem respeito à área central do mesmo, com maior 

potencial no primeiro trecho entre as casas (local com maior potencial de controle visual). Já 

os pontos menos integrados visualmente são aqueles identificados na cor azul claro da área de 

lazer.  

Figura 5-23: Mapa de Integração Visual (HH) do condomínio no Depthmap®, considerando-se as barreiras aos 

olhos dos adultos 
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Sendo assim, é adequado que tanto os locais com maior integração visual na área comum 

do condomínio, bem como os menos integrados visualmente, possuam bancos e mesas. Ou 

seja, os bancos situados em áreas de maior potencial de conexão e integração visual podem 

ser utilizados para os pais vigiarem as crianças e para quem quer interagir com outras pessoas; 

já os bancos situados nas áreas de menor potencial de conexão e integração visual tem maior 

potencial de serem utilizados por aqueles que querem maior privacidade e descrição, por 

exemplo, casais de namorados. 

A Figura 5-24 corresponde ao mapa das isovistas de quem chega ao condomínio, seja a 

partir do acesso de pedestre ou do acesso de veículos. As isovistas geradas correspondem a 

um campo de visão de 360° a partir do ponto selecionado (origem, identificado no mapa com 

pontos amarelos). Analisando-se o mapa das isovistas da Figura 5-24 observa-se que mesmo 

sem barreiras frontais (muros ou cerca-viva) nas casas, não é possível a partir dos acessos ter 

visibilidade das mesmas, porém a área de lazer e estacionamento interno são vistos 

praticamente em sua totalidade a partir desses pontos.  

Figura 5-24: Mapas das Isovistas do condomínio no Depthmap® a partir dos acessos de pedestre e de veículos 

 

A Figura 5-25 trata da sobreposição das isovistas do percurso de pedestre na área comum 

central do condomínio. Como não há barreiras no limite frontal das casas, as mesmas se 

integram visualmente com a área comum central do condomínio. Assim, recomenda-se para o 

morador que quiser uma maior privacidade além do controle que pode ter através das 

esquadrias, o uso de cerca-viva a uma altura de 1,50m no limite frontal do lote no trecho 

correspondente à maior fachada da habitação (metade da dimensão da largura do lote).  
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Figura 5-25: Mapa da sobreposição das isovistas do percurso do pedestre na área comum central do condomínino 

no Depthmap®   

 

A área de lazer é composta por espaços abertos onde está localizada a piscina, o salão de 

festas e o parque infantil. Esses espaços foram dispostos de maneira que proporcionam 

maiores ângulos de visão, podendo ser considerados espaços integrados visualmente. A 

análise dos passos de visibilidade - stepdepth (nível de profundidade visual de todos os pontos 

diretamente visíveis a partir de um ponto central selecionado) de pontos estratégicos da área 

de lazer, na Figura 5-26, comprova essa afirmação, onde a mancha amarela corresponde ao 

que pode ser visto no nível 1 a partir de cada ponto analisado. 

Figura 5-26: Mapas dos passos de visibilidade. 1) Profundidade visual (passos) a partir da área central do salão 

multiuso; 2) profundidade visual a partir da área central do parque infantil; 3) Profundidade visual a partir dos 

bancos localizados entre a piscina e o parque 
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Analisando os campos visuais através dos mapas dos passos de visibilidade (Figura 5-26) 

verifica-se que as duas primeiras habitações do lado direito são os mais visíveis em relação à 

área de lazer. Assim, para exemplificar, como ficaria o campo visual colocando cerca-viva 

nesses dois lotes como recomendado anteriormente, foram feitos novos mapas dos passos de 

visibilidade (Figura 5-27) e o mapa de integração visual (HH). 

Figura 5-27:Mapas dos passos de visibilidade. 1) Profundidade visual (passos) a partir da área central do salão 

multiuso; 2) profundidade visual a partir da área central do parque infantil; 3) Profundidade visual a partir dos 

bancos localizados entre a piscina e o parque, considerando os dois primeiros lotes com cerca viva 

 

Comparando os mapas dos passos de visibilidade da Figura 5-26 com os da Figura 5-27 

observa-se que a cerca viva no trecho correspondente à maior fachada da habitação dos dois 

primeiros lotes do lado direito do terreno é suficiente para diminuir o campo visual de quem 

está na área de lazer e olha em direção a essas habitações. Não há, portanto, necessidade de 

colocar a cerca viva em todo o limite frontal do terreno. 

No mapa de integração visual (HH), Figura 5-28, verifica-se que houve pouca alteração 

com relação aos espaços mais e menos privilegiados visualmente, continuando os trechos em 

vermelho e os em azul praticamente nos mesmos locais indicados na Figura 5-23. Observa-se 

que os espaços mais privilegiados visualmente (em vermelho e laranja) ampliaram um pouco 

as suas áreas de abrangência, consolidando o espaço central, principalmente os trechos entre 

os limites dos lotes como os de maior potencial de visibilidade.   
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Figura 5-28: Mapa de Integração Visual (HH) do condomínio no depthmap®, considerando-se as barreiras aos 

olhos dos adultos, considerando os dois primeiros lotes com cerca viva 

 

Assim, as análises dos campos visuais através dos mapas de visibilidade estudados 

contribuíram para a definição da distribuição do mobiliário dentro do condomínio (Figura 

5-29).  

Figura 5-29: Planta baixa da área comum do condomínio (os bancos e mesas estão representados em vermelho) 
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Os bancos localizados na área central do condomínio possuem caramanchão (Figura 

5-30) e os demais são sombreados por árvores ou sombreiros (quando se tratar das mesas da 

área da piscina). 

Figura 5-30: Imagem da área comum central do condomínio 

 

Após os estudos de orientação das casas nos lotes, da possibilidade de entrada de veículos 

no condomínio, da distribuição dos equipamentos de lazer e mobiliário (bancos e mesas) 

analisados a partir dos mapas de visibilidade, chegou-se ao resultado definitivo da 

implantação do projeto, o qual se encontra descrito no item 6.1 e detalhado no Volume II 

deste trabalho. A seguir há a descrição dos estudos e evolução do partido arquitetônico até o 

resultado final dos equipamentos existentes na área comum (portaria, setor de apoio e de 

serviços e salão multiuso).  

5.4 Desenvolvimento do projeto dos equipamentos da área comum  

Apesar do enfoque do trabalho ser o estudo das habitações, o desenvolvimento dos 

projetos dos equipamentos da área comum mostrou-se importante principalmente pelo aspecto 

formal. O maior desafio, portanto, foi harmonizar o partido arquitetônico dessas edificações 

com o das habitações. Apesar de serem elementos únicos (diferentes das casas que se 

repetem), houve a necessidade de estabelecer uma linguagem arquitetônica coerente entre 

eles, mas que ao mesmo tempo fosse diferenciada das habitações.  
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Como essas edificações são compostas na sua maioria por ambientes de uso transitório 

(banheiros, vestiários, cozinha, salão multiuso), não foram feitas análises das envoltórias. 

Apenas foram realizados estudos para análise da eficiência dos protetores solar através do 

software Ecotect para a fachada de alguns ambientes e procurou-se empregar materiais que 

atendessem as normas de desempenho.  

Os projetos dos equipamentos da área comum encontram-se no Volume II deste trabalho.  

5.4.1 Evolução do projeto do setor de apoio e de serviços 

 O setor de apoio e serviços é composto por: uma sala administrativa; um depósito; uma 

cozinha e área de serviço; área de descanso dos funcionários e um vestiário e banheiro 

adaptados para cada sexo (PNE). O estacionamento privativo com nove vagas foi posicionado 

na frente do setor de apoio. 

A evolução do partido arquitetônico do setor de apoio e de serviços surgiu à medida que 

foi determinado o sistema construtivo a ser utilizado. O primeiro estudo com o mesmo 

sistema construtivo das casas (madeira eucalipto) e materiais não proporcionava a 

diferenciação necessária para destacar as funções dos equipamentos da área comum. O 

segundo estudo com modificações do sistema construtivo e materiais adotou estrutura em 

concreto armado e vedações em alvenaria convencional, piso elevado 15cm e madeira nos 

detalhes (brises horizontais e como elemento de ligação entre os dois blocos). A Figura 5-31 

traz um quadro com a planta baixa da portaria e setor de apoio e as duas propostas de 

diferentes partidos arquitetônicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

Figura 5-31; Quadro com a planta baixa e estudos volumétricos do setor de apoio e de serviços. 

Planta baixa portaria e setor de apoio 

 

Estudo 01: Perspectiva setor de apoio Estudo 02: Perspectiva setor de apoio 

 

Mesmo sistema construtivo e materiais das casas. Estrutura em concreto armado, uso de 

platibanda e madeira utilizada nos detalhes. 

Visando organizar o fluxo dos usuários desse setor, os acessos foram voltados para o 

interior (no recuo entre o limite do lote da habitação e os blocos que compõem o setor de 

apoio). Apenas as janelas altas foram voltadas para o estacionamento (Figura 5-32). Buscou-

se então uma solução em que o sistema construtivo fosse misto e que a madeira fosse utilizada 

como elemento estrutural, porém com uma estética diferenciada das habitações.  
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Figura 5-32: Planta baixa final do setor de apoio e de serviços 

 

Para que houvesse uma harmonia entre o caramanchão do estacionamento e a edificação, 

foi proposto uma empena vazada (em estrutura de concreto armado composta por peças em 

madeira vasadas na parte central) revestido com pedra, intercalado com jardins. Esses muros 

acabaram tendo função estrutural de apoio à coberta da edificação (Figura 5-33).  

Figura 5-33: Perspectiva do setor de apoio fachada frontal - Sudeste 

 

Na parte posterior, a madeira é utilizada como estrutura da coberta, em um arranjo de três 

peças (como um tridente, Figura 5-34). Dessa maneira, a coberta ficou solta da laje, 

compondo uma proposta mais leve com grandes beirais em balanço e mais apropriada para o 

clima quente e úmido. A platibanda em madeira foi utilizada para que a telha não ficasse 

aparente, já que essa é uma característica marcante das casas.   
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Figura 5-34: Perspectiva do setor de apoio fachada posterior - Noroeste 

 

Como a maior parte dos cômodos que compõem o setor de apoio e de serviço são de usos 

transitórios, houve uma preocupação maior apenas com o desempenho térmico da 

administração. Além do beiral existente, visando minimizar a radiação solar na janela da 

administração (localizada na orientação Sudoeste), a mesma foi recuada 40cm (através de 

paredes duplas com colchão de ar) e para proteção vertical foi proposto trabalhar com uma 

árvore de médio porte ( Figura 5-35). 

Figura 5-35: Perspectiva da janela da administração 

 

Analisando as máscaras de sombra dessa abertura (Figura 5-36), observa-se que o uso da 

árvore de médio porte (como goiabeira) nessa localização é suficiente para complementar a 

proteção por meio do beiral e da parede dupla no Solstício de verão do período entre às 

14h30min e o pôr-do-sol. 
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Figura 5-36: Máscara de sombra para a janela da administração 

 

5.4.2 Desenvolvimento do projeto da portaria 

O programa de necessidades da portaria contempla área para um funcionário com 

visibilidade para entrada de pedestres e de veículos e um lavabo (Figura 5-37). Procurou-se 

trabalhar com a mesma linguagem arquitetônica e materiais utilizados na fachada frontal do 

setor de apoio. Assim, a coberta foi pensada da mesma maneira, com beirais em balanço. A 

proposta de “muro” vazado com peças em madeira em seu interior e revestido com pedras que 

foi utilizado como estrutura para o setor de apoio, serviu como estrutura de apoio da coberta 

da portaria (Figura 5-38).  

Figura 5-37: Planta baixa da portaria  
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Figura 5-38: Perspectiva da portaria e do setor de apoio e de serviços 

 

A edificação ficou suspensa do chão 80cm e a fundação recuada com o intuito de deixar o 

seu volume flutuando em relação ao chão. As esquadrias de dentro da portaria são de piso a 

teto em vidro cinza, com baixa transmissividade de luz visível e baixo fator solar, com 

moldura de alumínio anodizado preto (as folhas inferiores são fixas e as superiores de correr). 

Como o muro frontal do condomínio é telado, toda essa área é integrada com o exterior. 

Assim, foi importante trabalhar a harmonia entre a portaria e o setor de apoio e de serviços 

através de uma mesma linguagem arquitetônica. A Figura 5-39 traz uma perspectiva que 

mostra a unidade visual entre as duas edificações, com a continuidade visual que é dada de 

uma edificação para a outra. 

Figura 5-39: Perspectiva do setor de apoio e serviços e da portaria  

 



 

91 

 

5.4.3 Desenvolvimento do projeto do Salão multiuso 

O salão multiuso é composto por um salão, que pode ser utilizado com mesas ou não, 

cozinha de apoio e lavabos adaptados para ambos os sexos. 

Para cobrir a grande área livre do salão multiuso optou-se em trabalhar com o mesmo tipo 

de coberta e com a mesma disposição dos pilares em madeira utilizados na fachada posterior 

do setor de apoio (composição de três peças de madeira lembrando um tridente). A cozinha de 

apoio ficou integrada a esse vão e os lavabos adaptados para cada sexo possuem acesso tanto 

pelo salão como pela calçada externa. Esse acesso externo foi necessário porque esses lavabos 

podem ser utilizados pelas pessoas que estão na piscina, não sendo necessário adentrar o salão 

multiuso. A planta baixa do salão multiuso encontra-se na Figura 5-40.  

Em cima dos lavabos e cozinha, orientados na direção Noroeste, foram colocadas duas 

caixas d’água em fibra de vidro da FortLev com 12.000 litros cada,  que atendem ao volume 

de água necessário para abastecer todas as habitações e a área comum do empreendimento. O 

cálculo do volume da caixa d’água encontra-se no Apêndice F. 

Figura 5-40: Planta Baixa- Salão multiuso 

 

A Figura 5-41 mostra a evolução do projeto do salão multiuso. Primeiramente a 

platibanda em madeira era paralela ao piso e havia um pilar de madeira retangular junto à área 
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da cozinha. Para dar mais movimento e leveza, a platibanda seguiu a mesma inclinação da 

telha (6%) e a coberta ficou fixada na estrutura em concreto armado da caixa-d’água.  

Figura 5-41: Evolução da volumetria do salão multiuso 

Primeiro estudo volumétrico para o salão 

multiuso 

Segundo estudo volumétrico para o salão 

multiuso 

 

A Figura 5-42 mostra a proposta final para o salão multiuso seguindo a ideia desenhada 

no croqui. Nota-se a presença de palmeiras na fachada Sudoeste e de cerca viva. As mesmas 

foram utilizadas para proteger a área livre do salão da radiação solar no período do solstício 

de verão das 15hs até o pôr-do-sol complementando a eficiência do beiral. Esse fato pode ser 

visto através máscara de sombra (Figura 5-43, por meio do software Ecotect) para um ponto 

localizado a 1,00m do limite do piso do salão na direção Sudoeste e Sudeste (ponto vermelho 

em formato de cruz existente na planta baixa da área livre do salão na Figura 5-40). Tanto no 

solstício de verão como de inverno esse ponto passa a ser sombreado a partir das 8hs da 

manhã, o que é considerado satisfatório.  

Figura 5-42: Perspectiva do Salão de festas  
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Figura 5-43: máscara de sombra do ponto localizado dentro da área livre do salão multiuso  

  

5.5 Avaliação da eficiência da envoltória das habitações através do método prescritivo 

do RTQ-R 

Com o projeto dos dois tipos de unidades habitacionais desenvolvido seguindo as 

recomendações bioclimáticas e o atendimento às normas de desempenho pertinentes, essa 

etapa consiste na avaliação das envoltórias das habitações e os ajustes necessários para que se 

alcance o nível “A” de eficiência energética das mesmas, por meio do RTQ-R.  

Para a determinação da eficiência da envoltória das habitações, foram analisados os dois 

tipos de casas naturalmente ventiladas (casa duplex e casa térrea) que se localizam do lado 

esquerdo do terreno (Figura 5-44).  

Figura 5-44: Mock up - identificação das duas habitações avaliadas  
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A escolha levou em consideração analisar os dois tipos de casas com cômodos situados 

na mesma orientação com relação à incidência solar e à ventilação natural. Os resultados 

obtidos e modificações necessárias no projeto para atingir o nível “A” de eficiência são 

usados como recomendação para as casas localizadas do lado oposto, conduzindo-as também 

a um melhor desempenho térmico. 

A avaliação foi feita através do método prescritivo e foram seguidos os passos indicados 

no Manual para aplicação do RTQ-R (ELETROBRAS/ PROCEL, 2013) e preenchidas as 

planilhas disponibilizadas no site do Centro Brasileiro de Eficiência Energética em 

Edificações (CB3E, 2013) que contém as constantes e variáveis dimensionais e adimensionais 

da equação do regulamento. As planilhas foram preenchidas com vários dados, tais como: 

área útil do ambiente, área de paredes externas e das aberturas para cada orientação, 

transmitância térmica e absortância térmica da coberta e das vedações verticais, entre outros. 

Ao preencher a tabela para cada ambiente de permanência prolongada, a classificação é obtida 

de forma automática, indicando o valor do GHR. 

Iniciou-se a avaliação com a casa de maior área construída (casa duplex). Como a 

avaliação da eficiência da envoltória foi realizada durante o processo de concepção do projeto 

(quando o mesmo estava em nível de anteprojeto), foram feitos cinco estudos, modificando 

algumas variáveis, até que o primeiro ambiente de permanência prolongada analisado (salas 

de jantar, estar e cozinha) passasse do nível “B” para o nível “A” quanto ao GHR (conforme 

apresentado a seguir). Para o segundo, terceiro e quarto ambientes do bloco íntimo da casa 

duplex correspondente à suíte multiuso do pavimento térreo, a suíte do casal e suíte, no 

pavimento superior, foram feitas as alterações apontadas no estudo do primeiro ambiente 

avaliado conseguindo o nível “A” na avaliação.  

A avaliação da eficiência da envoltória da casa térrea foi feita após a avaliação da casa 

duplex. As modificações observadas nos ambientes da casa duplex para que se chegasse ao 

nível “A” também foram aplicadas no projeto da casa térrea, sendo necessário apenas uma 

avaliação para cada um dos ambientes de permanência prolongada, já que o nível “A” foi 

alcançado logo na primeira análise.  



 

95 

 

5.5.1 Avaliação da casa duplex e ajustes necessários para obtenção do nível “A”  

No Manual para aplicação do RTQ-R (ELETROBRAS/ PROCEL, 2013) é indicado que 

sejam analisados apenas os ambientes considerados de permanência prolongada
20

.  Na Figura 

5-45 é possível identificar que há dois ambientes de permanência prolongada (APP) no 

pavimento térreo dessa Unidade Habitacional (UH) a serem analisados, e na Figura 5-46 

observa-se que há dois APP no pavimento superior da casa duplex.  

Figura 5-45: Identificação dos Ambientes de Permanência Prolongada (APP) da Unidade Habitacional (UH) 

duplex – pavimento térreo. 

 

Figura 5-46: Identificação dos Ambientes de Permanência Prolongada (APP) da Unidade Habitacional (UG) 

duplex – pavimento superior. 

 

                                                 
20

 Ambientes de ocupação contínua por um ou mais indivíduos. Observação: cozinhas ou outros ambientes que 

não possuam separação através de parede ou divisória até o forro com ambientes de permanência prolongada, 

são considerados extensão dos ambientes contíguos a eles.  
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Os Ambientes de permanência prolongadas foram isolados, nomeados e cada parede 

externa foi identificada de acordo com a sua orientação como mostra a Tabela 5-1. 

Tabela 5-1 Identificação dos Ambientes de Permanência Prolongada (APP) analisados 

IDENTIFICAÇÃO 

DO APP 

AMBIENTES IDENTIFICAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES 

DAS PAREDES EXTERNAS 

APP01 - SEJC Salas de Estar e Jantar 

e Cozinha (bloco 

social, pavimento 

térreo).  

 

APP02 –S  Suíte multiuso (bloco 

íntimo, pavimento 

térreo).  

 

APP03- S2 Suíte 2 - Casal (bloco 

íntimo, pavimento 

superior). 
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APP04 – S3 Suíte 3 (bloco íntimo, 

pavimento superior). 

 

Para cada APP da casa duplex foram levantadas as variáveis a serem inseridas na planilha 

disponibilizada no site CB3E. A memória e levantamento de dados encontram-se no Apêndice 

G. As principais variáveis estudadas foram: áreas de aberturas para cada orientação; área de 

ventilação; área de iluminação; tipo de esquadria; áreas de paredes externas do ambiente para 

cada orientação; as características de absortância, transmitância térmica e capacidade térmica 

das paredes externas e da coberta; a definição do valor para as variáveis que averiguam o 

contato com o solo e uso de pilotis e a variável somb que define a presença de dispositivos de 

proteção solar externos às aberturas.  

5.5.1.1 APP01- SEJ  

O primeiro ambiente de permanência prolongada a ser analisado foi o composto pelas 

salas de estar, jantar e cozinha (APP01- SEJC) localizados no pavimento térreo do bloco 

social. Foram feitos vários estudos, modificando algumas variáveis, até que esse ambiente 

atingisse o nível “A” para do GHR.  

Na primeira avaliação foi considerado para as paredes externas e coberta materiais com 

baixa transmitância térmica. Assim, a placa cimentícia com barreira radiante no seu interior 

(transmitância térmica: 1,77 W/m²K), pintada na cor branco neve (absortância: 0,2), foi 

utilizado para os fechamentos verticais, juntamente com as peças em madeira eucalipto
21

 

(vigas e pilares – transmitância térmica: 1,45 W/m²K e absortância: 0,5) e a Isotelha Colonial 

                                                 
21

 Para o cálculo da transmitância e absortância térmica das paredes externas foi feita a média ponderada entre as 

áreas dos materiais (madeira e placa cimentícia) e seus respectivos valores de transmitância térmica e 

absortância, sendo definidos por aproximação as propriedades térmicas desses materiais com base no catálogo de 

propriedades térmicas de paredes e coberturas (LabEE, 2010).  O resultado da média ponderada da transmitância 

térmica das paredes externas (placa cimentícia + barreira radiante e madeira) foi igual a 1,64W/m²K. Já a média 

ponderada da absortância da parede externa resultou em 0,31 (conforme o Apêndice G). 
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na coberta. Essa telha possui baixa transmitância térmica (0,36 W/m²K) e devido a sua cor 

alaranjada, sua a absortância solar foi considerada 0,5 (50%).  

As esquadrias são do tipo de correr de piso a teto com quatro folhas, sendo duas de vidro 

e duas de tabicão (venezianas móveis) com bandeirola em tabicão. Apenas na fachada Oeste 

havia uma janela alta, com quatro folhas de correr em vidro e moldura em madeira. Como as 

aberturas são sombreadas por varandas, beiral ou brizes horizontais, o valor de somb foi 

calculado para cada abertura de acordo com o método proposto no anexo I do RTQ-R, onde 

foram identificados e comparados os ângulos de referência α, β e γ de sombreamento das 

esquadrias para a cidade de Macau-RN (localidade com dados disponíveis mais próxima de 

Nísia Floresta-RN) e aqueles utilizados no projeto. 

A Figura 5-47 mostra o nível “B” para o GHR para essa primeira avaliação. 

Figura 5-47: GHRresf na primeira avaliação do APP1-SEJC 

Indicador de Graus-hora 

para Resfriamento 
GHR ºC.h 

B 

8033 

Após essa avaliação, foram feitas alterações em algumas variáveis constantes na planilha 

disponibilizada no site do CB3E. A seguir apresenta-se o que foi modificado em cada estudo e 

a Tabela 5-2 com o comparativo entre eles.  

Assim, o segundo estudo foi realizado considerando pintar a Isotelha Colonial na cor 

branca
22

 (a cor laranja era a original), ou seja, diminuir o valor da absortância da coberta. 

Apesar de haver uma queda considerável do GHR, ainda continuou com nível “B”.   

No terceiro estudo houve a diminuição da área de abertura da fachada Oeste 

(permanecendo apenas a bandeirola), acarretando no aumento da área de parede externa do 

ambiente para Oeste e uma pequena diminuição da absortância da parede e aumento da 

transmitância térmica da mesma. Essa alteração influenciou pouco o valor para o GHR, que 

apesar da diminuição do seu valor, continuou com o nível “B”.  

No quarto estudo considerou-se o aumento da variável somb (define a presença de 

dispositivos de proteção solar externos às aberturas). Os valores possíveis são: somb=0, 

quando não houver dispositivos de proteção solar; somb=1 quando houver venezianas que 

cubram 100% da abertura quando fechada e 0<somb≤0,5 para ambientes com sombreamento 

                                                 
22

 Esse processo foi feito para agilizar os estudos, sendo que o apropriado corresponde à troca da telha por outra 

com um bom desempenho térmico e na cor branca, facilitando sua manutenção. 
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por varanda, beiral ou brise horizontal (calculado de acordo com o método proposto no RTQ-

R). O valor utilizado originalmente de 0,38 foi aumentando para 0,5 (valor máximo do somb 

indicado no regulamento para abertura sombreadas por varanda, beiral ou brise horizontal). 

Não foi realizada a modificação dos protetores no projeto. Apenas foi substituído o valor do 

somb na planilha fornecida pelo site do CB3E. Apesar de ter havido a diminuição do GHR, 

ainda não foi possível atingir o nível “A”. 

Em seguida, no estudo cinco, foi considerado o valor do somb=1 (sombreamento 

completo), que equivale à colocação de venezianas cobrindo 100% da abertura para se obter 

esse valor. Para agilizar a análise, nesse estudo não foram feitas as modificações necessárias 

nas esquadrias, apenas substituído o valor na planilha. Nesse momento atingiu-se o nível “A” 

para o GHR. 

O estudo seis foi realizado apenas para testar se a coberta poderia voltar a ter sua cor 

original (laranja), absortância=0,5 e continuar com a etiqueta “A”, o que não aconteceu. Esse 

fato mostra a importância da absortância da coberta para esse tipo de clima para o RTQ-R. 

Por último foi feito o estudo sete, onde foram realizados todos os ajustes necessários no 

projeto, tais como: pintar a coberta na cor branca, modificar os tipos e dimensões das 

esquadrias e a diminuição da área de abertura para Oeste. Nesse estudo também foi 

considerada a aplicação de um verniz para clarear um pouco a cor da madeira, modificando 

assim o valor da sua absortância (o valor era 0,5 e passou a ser considerado 0,4). 
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Tabela 5-2: Quadro comparativo entre os estudos (ajustes) para a obtenção do nível de eficiência “A” para a 

envoltória do APP01-SEJC 

 

APP 

AVALIADA 

NÍVEL DE 

EFICIÊNCIA 

DA 

ENVOLTÓRIA 

 

MODIFICAÇÕES 

NOVO NÍVEL 

DE EFICIÊNCIA 

DA 

ENVOLTÓRIA 

APP01 - 

SEJC 

----- Estudo 01: projeto seguindo os princípios 

bioclimáticos e materiais com bom 

desempenho térmico (atendimento das 

normas pertinentes). 

B 

GHR: 8033 

B Estudo 02: Pintar a coberta na cor branca 

(diminuir a absortância) 

B 

GHR: 8033 GHR: 6670 

B Estudo 03: Diminuição da abertura para 

Oeste. 

 

B 

GHR: 6670 GHR: 6382 

B Estudo 04: Somb= 0,5 (valor máximo para 

proteção através de beirais, varandas e 

protetores horizontais) 

B 

GHR: 6382 GHR: 5969 

B Estudo 05: Somb= 1 (venezianas móveis 

externas cobrindo toda a abertura quando 

fechada). Seria necessário modificar as 

esquadrias. 

A 

GHR: 5969 GHR: 4246 

A Estudo 06: Coberta na cor original (laranja) B 

GHR: 4246 GHR: 5609 

B Estudo 07: adequação de todas as 

modificações necessárias no projeto para 

atingir o nível “A”: pintar a coberta de 

branco; madeira com aplicação de Stain 

(verniz) para deixá-la mais clara (diminuir 

absortância); modificação dos tipos e 

dimensões das esquadrias e diminuição da 

área de abertura na fachada Oeste. 

A 

 

 

GHR: 5609 

GHR: 4691 

 

Para um melhor entendimento das alterações das variáveis realizadas em cada estudo para 

o APP01-SEJC foi feito um quadro geral (Apendice H), onde é possível comparar nos sete 

estudos os valores alterados. 

A Figura 5-48 mostra alguns dos ajustes necessários no projeto do APP01-SEJC, 

comparando o estudo um (antes) ao estudo sete (depois). Observa-se que não foi necessário 

intervir no partido arquitetônico, sendo as modificações mais significativas nas esquadrias 

com a retirada da abertura voltada para Oeste (permanecendo apenas a bandeirola) e alteração 

das dimensões e tipo das aberturas voltadas para a orientação Norte e Sul. Onde antes havia 

esquadrias com quatro folhas de correr em vidro, sendo duas fixas, passaram a ser três folhas 
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de correr em vidro, com abertura correspondente ao vão de duas folhas. Na parte externa uma 

esquadria do tipo camarão com tabicão em madeira (venezianas móveis) torna-se um protetor 

vertical para essa abertura quando aberta. Esse tipo de esquadria, além de atender a um 

melhor desempenho térmico do ambiente, propicia a flexibilidade da envoltória e o controle 

das mesmas por parte do usuário de acordo com as suas necessidades de conforto térmico e de 

privacidade (Figura 5-49). 

Figura 5-48: Perspectivas das fachadas Norte e Oeste com identificação dos ajustes (APP01-SEJC) 

 

Figura 5-49: Exemplos de esquadrias do tipo tabicão com abertura camarão 

 

Na imagem os tabicões (venezianas) estão 

fechados e a esquadria está aberta. 

 

Na imagem a esquadria está fechada e os tabicões 

(venezianas) estão abertos. 

 Fonte: Carpinteria. Disponível em: <www.carpinteria.com.br> 

 

Ao analisar a Tabela 5-2 e a Figura 5-48, verifica-se que ao projetar seguindo as 

recomendações bioclimáticas recomendadas para o clima quente e úmido e ao especificar os 

materiais das envoltórias (sistema construtivo, paredes, esquadrias e cobertas) com bom 

desempenho térmico (atendimento às normas), o resultado é uma envoltória satisfatória do 

ponto de vista da eficiência energética. Já na primeira avaliação da eficiência da envoltória foi 

obtido o nível “B” para esse ambiente. Ou seja, os outros estudos (ajustes) foram realizados 

na tentativa de aumentar esse desempenho sem que fossem necessários grandes mudanças no 

projeto arquitetônico, visando alcançar o nível “A” da etiquetagem.  
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5.5.1.2 APP02-S  

Foram feitas as alterações apontadas no estudo sete do APP01-SEJC no ambiente de 

permanência prolongada dois, correspondente à suíte multiuso do bloco íntimo, pavimento 

térreo da casa duplex. A Figura 5-50 apresenta algumas modificações que foram realizadas na 

APP02 –S, comparando o estudo antes (o projeto como estava sem os ajustes) ao estudo um 

(depois dos ajustes). Destaca-se a alteração das esquadrias: antes as esquadrias eram 

compostas por quatro folhas, sendo duas fixas em madeira com tabicão e duas de correr em 

vidro e passaram a ser iguais ao modelo do ambiente APP01-SEJC, com três folhas de correr 

em vidro e externamente esquadrias em madeira com tabicão do tipo camarão. A esquadria 

voltada para o terraço permaneceu com quatro folhas de correr, porém todas em tabicão. 

Figura 5-50: Perspectivas da fachada Sul com identificação dos ajustes (APP02-S) 

 
 

Na primeira avaliação o closet foi considerado sem porta e na segunda o closet foi 

considerado com essa esquadria. Essa aparente pequena alteração acarretou a mudança do 

nível de desempenho de “B” para “A”. A seguir apresenta-se o que foi considerado em cada 

estudo e a tabela comparativa entre eles.  

No primeiro estudo a não colocação da porta do closet acarreta em uma área útil do 

ambiente maior devido à existência de parede externa voltada para Oeste, uma maior área de 

parede para Norte e à existência de parede interna (Figura 5-51). 
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Figura 5-51: Planta Baixa APP2-S (estudo 1) 

 

No segundo estudo, a colocação da porta do closet acarretou as seguintes alterações: 

menor área útil do ambiente, a não mais existência de parede externa voltada para Oeste, 

menor área de parede externa voltada para orientação Norte e a não existência de parede 

interna (Figura 5-52). Nesse estudo também foi feita a mudança sutil da cor da madeira 

(verniz mais claro). Essas alterações foram suficientes para que se conseguisse o nível “A” de 

desempenho. Vale ressaltar que o calor absorvido na parede Oeste do closet, devido à 

existência da porta, deixa de ser transmitido ao quarto. Esta porta, ao ser aberta, prejudicará o 

conforto térmico do quarto. 
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Figura 5-52: Planta Baixa APP2-S (estudo 2) 

 

No Apêndice I há um quadro comparativo entre os pré-requisitos e valor do GHR dos 

estudos um e dois do APP2-S. A Tabela 5-3 apresenta o quadro comparativo entre os valores 

do GHR para cada estudo e as modificações.  

Tabela 5-3: Quadro comparativo entre os estudos (ajustes) para obtenção do nível de eficiência “A” para a 

envoltória do APP02-S 

 

APP 

AVALIADA 

NÍVEL DE 

EFICIÊNCIA 

DA 

ENVOLTÓRIA 

 

MODIFICAÇÕES 

NOVO NÍVEL 

DE EFICIÊNCIA 

DA 

ENVOLTÓRIA 

APP02 - S 

----- Estudo 01: projeto seguindo os princípios 

bioclimáticos, materiais com bom 

desempenho térmico (atendimento das 

normas pertinentes) e ajustes tais como: 

alteração dos tipos de esquadrias. O closet 

foi considerado sem porta. 

B 

GHR: 6220 

B Estudo 02: closet considerado com porta e 

aplicação de verniz para deixar a madeira 

mais clara. 

A 

GHR: 6220 GHR: 4046 

5.5.1.3 APP03- S2 e APP04-S3 

Para a determinação da eficiência da envoltória do Ambiente de Permanência Prolongada 

três, correspondente à suíte do casal no bloco íntimo, pavimento superior da casa duplex foi 

considerado o closet voltado para Oeste com porta, uma vez que no estudo anterior 

(correspondente ao ambiente com características semelhantes, localizado no pavimento 
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térreo) constatou-se que essa alteração melhorava o desempenho do ambiente. As aberturas 

foram pensadas para atender o valor de somb=1. Através da Tabela 5-4, verifica-se que essas 

alterações culminaram no nível “A”. 

Tabela 5-4: Quadro do nível de eficiência para a envoltória do APP03-S2 

 

APP 

AVALIADA 

NÍVEL DE 

EFICIÊNCIA 

DA 

ENVOLTÓRIA 

 

MODIFICAÇÕES 

NOVO NÍVEL 

DE EFICIÊNCIA 

DA 

ENVOLTÓRIA 

APP03 – S2 

----- Estudo 01: projeto seguindo os princípios 

bioclimáticos, materiais com bom 

desempenho térmico (atendimento das 

normas pertinentes) e ajustes tais como: 

aplicação de verniz para deixar a madeira 

mais clara, telha pintada na cor branca, 

alteração dos tipos de esquadrias. O closet 

foi considerado com porta. 

A 

GHR: 4220 

Assim como foi feito para o APP03-S2, no APP04-S3 (corresponde à suíte no bloco 

íntimo, pavimento superior da casa tipo duplex), as alterações feitas com relação ao projeto 

original para a obtenção do nível “A” dizem respeito às esquadrias, que foram pensadas para 

atender ao valor de somb=1, a aplicação de verniz para deixar a madeira mais clara e a telha 

pintada na cor branca.  A Tabela 5-5 mostra o nível “A” de eficiência para a envoltória do 

APP04-S3. 

Tabela 5-5: Quadro do nível de eficiência para a envoltória do APP04-S3 

 

APP 

AVALIADA 

NÍVEL DE 

EFICIÊNCIA 

DA 

ENVOLTÓRIA 

 

MODIFICAÇÕES 

NOVO NÍVEL 

DE EFICIÊNCIA 

DA 

ENVOLTÓRIA 

APP04 – S3 

----- Estudo 01: projeto seguindo os princípios 

bioclimáticos, materiais com bom 

desempenho térmico (atendimento das 

normas pertinentes) e ajustes tais como: 

aplicação de verniz para deixar a madeira 

mais clara, telha pintada na cor branca, 

alteração dos tipos de esquadrias. 

A 

GHR: 4503 

Assim, a Figura 5-53 mostra alguns dos ajustes realizados nas suítes do andar superior 

(APP03-S2 e APP04-S3). Antes havia na APP03-S2, na parte inferior da abertura, esquadrias 

fixas em madeira com tabicão e na parte central vidro. A parte superior era composta por 

quatro folhas sendo duas fixas em madeira com tabicão e duas folhas centrais de correr em 

vidro. Com as alterações necessárias para obter o nível “A” na parte inferior foi especificada 
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uma esquadria fixa em madeira com tabicão e na parte superior três folhas de correr em vidro 

e uma esquadria em madeira com tabicão do tipo camarão na parte externa. A esquadria da 

APP4-S3 também foi substituída por quatro folhas de correr em madeira com tabicão. 

Figura 5-53: Perspectiva da fachada Sul com identificação dos ajustes (APP03-S2 e APP04-S3) 

 
 

A Tabela 5-6 traz a planilha geral dos pré-requisitos para cada ambiente de permanência 

prolongada da casa duplex, constando o levantamento de todas as variáveis da envoltória e o 

resultado “A” (GHR ≤ 5.209) para todos os ambientes.  
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Tabela 5-6: Planilha geral para verificação dos pré-requisitos para cada APP analisada da casa Duplex 

 

Zona Bioclimática ZB ZB8 ZB8 ZB8 ZB8 

Ambiente 
Identificação 

Estudo 07 Estudo 02 Estudo 01 Estudo 01 

APP01-

SEJC 
APP02-S APP03-S2 APP4-S3 

AUamb 24,40 12,86 12,86 9,00 

Cobertura 

Ucob 0,36 0,00 0,36 0,36 

CTcob 176,00 1,00 176,00 176,00 

αcob 0,20 0,00 0,20 0,20 

Paredes Externas 

Upar 1,67 1,57 1,50 1,51 

CTpar 268,00 268,00 160,80 160,80 

αpar 0,25 0,31 0,36 0,35 

Característica 

construtiva 

CTbaixa 0 0 0 0 

CTalta 0 1 0 0 

Situação do piso e 

cobertura 

cob 1 0 1 1 

solo 0 0 0 0 

pil 1 1 0 0 

Áreas de Paredes 

Externas do Ambiente 

APambN (m²) 12,63 1,57 1,75 1,75 

APambS (m²) 8,80 1,57 1,57 1,55 

APambL (m²) 2,80 4,18 1,18 0,00 

APambO (m²) 10,48 0,00 0,00 0,00 

Áreas de Aberturas 

Externas 

AAbN (m²) 17,76 6,72 8,26 8,26 

AAbS (m²) 17,76 6,72 6,72 6,72 

AAbL (m²) 9,47 6,72 2,06 0,00 

AAbO (m²) 1,79 0,00 0,00 0,00 

Características das 

Aberturas 

Fvent 0,70 0,56 0,53 0,45 

Somb 1,00 1,00 1,00 1,00 

Características Gerais 

AparInt  0 0 0 0 

PD  3,7 2,66 3,10 3,20 

Caltura 0,152 0,207 0,241 0,356 

Indicador de Graus-

hora para 

Resfriamento 

GHR 

A A A A 

4691 4046 4220 4503 

  

Após o cálculo do GHR para resfriamento de cada ambiente de permanência prolongada 

da casa duplex, foi verificado o atendimento aos pré-requisitos da envoltória. A Tabela 5-7 

mostra que os valores para transmitância, absortância e capacidade térmica das paredes 

externas e coberta foram atendidos, bem como as áreas para iluminação natural e ventilação 

natural em todos os ambientes analisados
23

.  

                                                 
23

 Caso algum dos ambientes não tivesse atendido a qualquer um dos pré-requisitos poderia cair o seu nível de 

eficiência. 
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Tabela 5-7: Quadro com o atendimento dos pré-requisitos da envoltória para cada APP 

Pré-requisitos por ambiente APP1 APP2 APP3 APP4 

Pré 

Requisitos 

da 

Envoltória 

Paredes 

externas 

Upar, Ctpar e 

αpar atendem? 
Sim Sim Sim Sim 

Cobertura 
Ucob, Ctcob e 

αcob atendem? 
Sim Sim Sim Sim 

Iluminação 

Natural 

O ambiente é 

um dormitório? 
Não Sim Sim Sim 

Área de abertura 

para iluminação 
36,85 17,97 11,09 8,22 

Ai/Auamb (%) 151,02 139,74 86,24 91,33 

Atende 12,5%? Sim Sim Sim Sim 

Ventilação 

Natural 

Área de abertura 

para ventilação 
33,05 12,72 11,09 7,75 

Av/Auamb (%) 135,45 98,91 86,24 86,11 

Atende % 

mínima? 
Sim Sim Sim Sim 

Tipo de abertura 
Camarão e 

de correr 
De correr 

Camarão e 

de giro 

Camarão e 

de correr 

Abertura 

passível de 

fechamento? 

Sim Sim Sim Sim 

ZB8 ou média 

mensal de 

temperatura 

mínima acima 

ou igual a 20ºC? 

Sim Sim Sim Sim 

Atende? Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Preenchimento dos dados a partir da planilha fornecida pela CB3E  

A Tabela 5-8 traz a pontuação de cada ambiente após avaliar os pré-requisitos por 

ambiente com a ponderação da nota pela área útil do ambiente. Nota-se que todos os 

ambientes continuaram com os mesmos níveis “A” atingidos anteriormente. 

Tabela 5-8: Quadro com a pontuação após avaliar os pré-requisitos por ambiente 

Pontuaçã

o após 

avaliar os 

pré-

requisitos 

por 

ambiente 

 APP1 APP2 APP3  APP4 

 Ponderação 

da nota pela 

área útil do 

ambiente 

Ponderação 

da nota pela 

área útil do 

ambiente 

Ponderação 

da nota pela 

área útil do 

ambiente 

Ponderação 

da nota pela 

área útil do 

ambiente 

Envoltória 

para Verão 

A A A A 

5,00 5,00 5,00 5,00 

Para a determinação do equivalente numérico da envoltória da casa duplex para 

resfriamento (EqNumEnvresf)  foi feita a ponderação dos EqNumEnvresf pelas áreas úteis 

dos ambientes avaliados (AUamb). Como todos os ambientes obtiveram o nível “A”, os 
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EqNumEnvAmbresf foram todos valor cinco, gerando o resultado final do EqNumEnvresf 

igual a cinco (Tabela 5-9).  

Tabela 5-9: Quadro com o resultado do equivalente numérico da envoltória da UH para resfriamento 

Ambiente EqNumEnvAmbresf AUamb (m²) EqNumEnvresf 

APP1-SEJC 5 24,40 

   5,00 
APP2-S 5 12,86 

APP3-S2 5 12,86 

APP4- S3 5 9,00 

Uma vez que o valor do Equivalente Numérico da Envoltória da unidade habitacional 

autônoma é igual ao valor do Equivalente Numérico da Envoltória da unidade habitacional 

para resfriamento (obtido pela equação: EqNumEnv=EqNumEnvresf), a classificação da 

envoltória da UH é de nível de eficiência “A”. 

Os demais pré-requisitos da envoltória foram analisados através do preenchimento dos 

dados das áreas das aberturas para cada orientação na planilha disponibilizada no site do 

CB3E. Observa-se na Tabela 5-10 que o pré-requisito da envoltória ventilação cruzada foi 

atendido, bem como a UH atende ao pré-requisito de ter pelo menos 50% dos banheiros com 

ventilação natural. 

Desta maneira, a pontuação final do EqNumEnv da UH naturalmente ventilada mostra 

que o nível de desempenho energético continuou o mesmo, no caso nível “A”, após a 

avaliação dos pré-requisitos gerais da Tabela 5-10.  

Tabela 5-10: Demais pré- requisitos da Envoltória da UH 

Pré 

Requisitos 

da 

Envoltória 

Medição individual de água? Sim 

Medição individual de energia? Sim 

Ventilação 

Cruzada 

Área Aberturas orientação Norte 41,72 

Área Aberturas orientação Sul 39,34 

Área Aberturas orientação Leste 18,25 

Área Aberturas orientação Oeste 1,79 

A2/A1 1,423298178 

Atende A2/A1 maior ou igual a 0,25? Sim 

Banheiros com 

Ventilação 

Natural 

Nº Banheiros 3 

Nº Banheiros com ventilação natural 3 

Atende 50% ou mais dos banheiros com 

ventilação natural? 
Sim 

Fonte: Preenchimento dos dados a partir da planilha fornecida pela CB3E 
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Como o propósito da avaliação diz respeito à eficiência da envoltória e não à pontuação 

total da UH, não foram calculados o Equivalente Numérico do Sistema de Aquecimento de 

Água (EqNumAA) nem as bonificações
24

, uma vez que não são variáveis determinantes para 

o projeto arquitetônico. 

5.5.2 Avaliação da casa térrea e ajustes necessários para obtenção do nível “A”  

A casa térrea é composta por dois blocos (social e íntimo). O bloco social é igual ao da 

casa duplex, onde ficam as salas de estar e jantar e cozinha (APP01-SEJC), terraço e área de 

serviço. No bloco íntimo há um banheiro social, uma suíte (APP05-S4), um quarto multiuso 

(APP06-Q1) e uma varanda comum aos dois quartos. Todos os ambientes de permanência 

prolongada foram analisados (Figura 5-54) e como já tinham sido feitos os ajustes 

identificados para melhorar o desempenho térmico de acordo com o que foi observado para a 

casa duplex, logo na primeira avaliação o nível “A” já foi alcançado.  

Figura 5-54: Identificação dos Ambientes de Permanência Prolongada (APP) analisados 

IDENTIFICAÇÃO 

DO APP 

AMBIENTES IDENTIFICAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES 

DAS PAREDES EXTERNAS 

APP01 - SEJC Salas de Estar e Jantar 

e Cozinha (bloco 

social, pavimento 

térreo).  

 

                                                 
24

 As bonificações são iniciativas que aumentam a eficiência da UH, podendo receber até um ponto na 

classificação geral da UH somando os pontos obtidos por meio de bonificações. As bonificações podem ser 

referentes à ventilação natural, a iluminação natural, uso racional de água, condicionamento artificial de ar, 

iluminação artificial, ventiladores de teto instalados na UH, refrigeradores instalados na UH e medição 

individualizada.  
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APP05 –S4  Suíte casal (bloco 

íntimo, pavimento 

térreo).  

 

APP06- Q1 Quarto multiuso (bloco 

íntimo, pavimento 

térreo). 

 

Toda a memória e levantamento de dados das variáveis da casa térrea encontram-se no 

Apêndice J. A Tabela 5-11 traz a planilha geral dos pré-requisitos para cada ambiente 

analisado da casa térrea e a obtenção do nível “A” para a eficiência das envoltórias de todos 

eles.  
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Tabela 5-11: Planilha geral dos pré-requisitos para cada APP analisada da casa térrea. 

Zona Bioclimática ZB ZB8 ZB8 ZB8 

Ambiente 
Identificação 

Estudo 01 Estudo 01 Estudo 01 

APP01-

SEJC 
APP05-S4 APP06-Q1 

AUamb 24,40 12,86 9,30 

Cobertura 

Ucob 0,36 0,36 0,36 

CTcob 176,00 176,00 176,00 

αcob 0,20 0,20 0,20 

Paredes Externas 

Upar 1,67 1,60 1,58 

CTpar 268,00 213,32 205,82 

αpar 0,25 0,30 0,31 

Característica 

construtiva 

CTbaixa 0 0 0 

CTalta 0 0 0 

Situação do piso e 

cobertura 

cob 1 1 1 

solo 0 0 0 

pil 1 1 1 

Áreas de Paredes 

Externas do Ambiente 

APambN (m²) 12,63 4,00 2,53 

APambS (m²) 8,80 1,93 1,93 

APambL (m²) 2,80 2,33 0,00 

APambO (m²) 10,48 0,00 0,00 

Áreas de Aberturas 

Externas 

AAbN (m²) 17,76 8,26 9,14 

AAbS (m²) 17,76 8,26 8,26 

AAbL (m²) 9,47 2,06 0,00 

AAbO (m²) 1,79 0,00 0,00 

Características das 

Aberturas 

Fvent 0,70 0,60 0,67 

Somb 1,00 1,00 1,00 

Características Gerais 

AparInt  0 0 0 

PD  3,7 3,55 3,45 

Caltura 0,152 0,276 0,371 

Indicador de Graus-hora 

para Resfriamento 
GHR 

A A A 

4691 3181 3711 

 

A Figura 5-55 apresenta algumas modificações que foram realizadas na APP05 –S4, 

comparando o estudo antes (o projeto como estava sem os ajustes) ao estudo um (depois dos 

ajustes). Destacam-se a mudança da cor da madeira (verniz mais claro) e a alteração das 

esquadrias. Antes as esquadrias eram compostas por quatro folhas, sendo duas fixas em 

madeira com tabicão e duas de correr em vidro e passaram a ser iguais ao modelo do ambiente 

APP01-SEJC, com três folhas de correr em vidro e externamente esquadrias em madeira com 

tabicão do tipo camarão.  
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Figura 5-55: Perspectiva da fachada Norte com identificação dos ajustes (APP05-S4) 

 

A Figura 5-56 ilustra a casa térrea após os ajustes para atingir o nível “A”, o sistema 

construtivo e materiais utilizados.  

Figura 5-56: Casa térrea - sistema construtivo e materiais  

 

Como foi visto para a casa duplex para se determinar o equivalente numérico da 

envoltória como um todo da unidade habitacional para resfriamento (EqNumEnvresf) é feita a 

ponderação dos EqNumEnvresf pelas áreas úteis dos ambientes avaliados. Como todos os 

ambientes obtiveram o nível “A” também na casa térrea, o resultado final do EqNumEnvresf 
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foi igual a cinco, sendo esse também o valor para o Equivalente Numérico da Envoltória da 

unidade habitacional autônoma. Além disso, a casa térrea atende ao pré-requisito de 

ventilação cruzada e possui banheiros com ventilação natural. Sendo assim, a pontuação final 

mostra que o desempenho energético continuou cinco, no caso nível “A”.  

No Apêndice K encontra-se a tabela com o quadro de atendimento aos pré-requisitos da 

envoltória para cada APP da casa térrea; no Apêndice L o quadro com a pontuação após a 

avaliação dos pré-requisitos da casa térrea; no Apêndice M o quadro com resultado para o 

EqNumEnvresf da casa térrea; e no Apêndice N o quadro com o atendimento aos demais pré-

requisitos da envoltória para essa habitação.  

5.5.3 Avaliação da Influência das variáveis no desempenho térmico da UH 

A avaliação da eficiência da envoltória naturalmente ventilada da UH, realizada através 

do método prescritivo do RTQ-R (2013) mostra que o desempenho térmico da edificação é 

influenciado por diversas variáveis relacionadas ao projeto arquitetônico e suas especificações 

de materiais para envoltórias e aberturas.  

Nesse estudo procurou-se avaliar a influência das variáveis no desempenho térmico da 

UH e o seu impacto na classificação atingida, buscando o nível “A” para o EqNumEnv.  

De um modo geral, é necessário que haja uma combinação de paredes e coberta em cor 

clara e que possuam baixa transmitância térmica, o que gera um baixo Fator de Calor Solar. 

Para a região Nordeste do Brasil, principalmente as cidades próximas à linha do Equador, a 

absortância solar deve sempre ser levada em consideração, principalmente por ter um custo 

baixo (trata-se praticamente de pintar a superfície do material com uma cor clara) e assim 

contribuir para um bom desempenho térmico do ambiente construído. 

Nesse estudo observa-se que quando há preocupação por parte do arquiteto na 

especificação dos materiais da envoltória aliadas ao emprego de estratégias bioclimáticas 

recomendadas para o clima quente e úmido resultam em uma UH com bom desempenho 

térmico.  

Assim, como o anteprojeto das casas já havia considerado vários destes aspectos, as 

modificações necessárias para atingir a classificação “A” para todos os ambientes de 

permanência prolongada foram poucas. As principais variáveis estudadas para melhorar o 

desempenho da envoltória foram: a absortância solar da coberta (com a proposta de mudar a 

cor da telha para branco), a diminuição da área de abertura da fachada Oeste e alteração no 



 

115 

 

tipo das esquadrias, sendo acrescentadas venezianas móveis (tabicão) às aberturas (alteração 

da variável somb, que define a presença de dispositivos de proteção solar).  

Através das maquetes eletrônicas e das comparações feitas do antes e depois dos ajustes 

foi possível constatar que as modificações não comprometeram o resultado estético das 

habitações, vindo a somar com o que estava sendo proposto, resultando em uma solução 

satisfatória, tanto do ponto de vista do conforto térmico, quanto da configuração espacial e da 

estética.  
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6 MEMORIAL DESCRITIVO E DETALHES CONSTRUTIVOS 

Este capítulo trata da descrição da proposta arquitetônica do condomínio e dos dois tipos 

de habitações. Primeiramente é descrita a proposta definitiva de implantação e dos 

equipamentos da área comum; posteriormente as propostas finais da casa duplex e da casa 

térrea são detalhadas contemplando a descrição espacial e as opções de diferentes 

configurações espaciais. Em seguida são apresentados os detalhes construtivos das habitações 

e por último é exposto um quadro com o rebatimento das questões de baixo impacto 

ambiental no projeto. As pranchas do projeto proposto, bem como as perspectivas encontram-

se no Volume II deste trabalho. 

6.1 Implantação e equipamentos da área comum 

De acordo com os estudos de evolução da implantação, com a definição do número de 

lotes e a localização dos equipamentos da área comum chegou-se ao resultado final de 

implantação do projeto.  

O projeto definitivo do condomínio (Figura 6-1) possui ao todo nove lotes, dos quais 

quatro são compostos por casas térreas intercaladas com cinco casas duplex. As áreas 

construídas das casas somam: 1.136,25m²; a área construída da área comum (portaria, setor de 

apoio e de serviços e salão multiuso): 153,71m², totalizando 1.289,96m² de área construída 

geral. As áreas verdes totalizam 3.799,49m² (somando as áreas permeáveis das casas e da área 

comum), correspondentes a 61,71% da área total do terreno.  

Figura 6-1: Perspectiva geral da implantação 
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O estacionamento interno é composto por nove vagas privativas dos proprietários 

sombreadas através de caramanchão com estrutura em madeira, eucalipto. O estacionamento 

externo totaliza dez vagas, sendo oito para visitantes, uma de embarque e desembarque e uma 

adaptada para portadores de necessidades especiais (Figura 6-2). Esses dados estão de acordo 

com as prescrições urbanísticas e de viabilidade do empreendimento discutidas 

respectivamente no item 4.2 e 4.4. 

Figura 6-2: Perspectiva da implantação – Vista frontal 

 

A calçada externa do condomínio e a área comum contemplaram a acessibilidade a 

portadores de necessidades especiais com aplicação de piso tátil de alerta na calçada para 

sinalizar o meio fio e com rampas de acesso ao salão multiuso e à área de apoio 

(administração, cozinha, vestiário e banheiros adaptados para PNE). O piso dos passeios tanto 

da calçada interna como externa são nivelados, feitos com blocos de cimento intertravados 

formando o desenho de escama de peixe (Figura 6-3). 

Figura 6-3: Perspectiva interna da área de lazer 
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Tanto na Figura 6-3 como na Figura 6-4, observa-se o ângulo do observador que está no 

banco entre o parque e a piscina, mostrando o controle visual que os bancos locados conforme 

o estudo da sintaxe do espaço pode promover. 

Figura 6-4: Perspectiva interna da área de lazer 

 

Na Figura 6-5, observa-se a piscina que foi dividida em três diferentes profundidades: do 

lado direito do deck central há uma piscina infantil (com 60 cm de profundidade), do lado 

esquerdo uma borda molhada (com 40 cm de profundidade) e de frente ao deck uma raia mais 

profunda, com 1,40m de profundidade. 

Figura 6-5: Perspectiva das piscinas da área de lazer 

 

As edificações que compõem o setor de apoio e de serviços e portaria são feitas em 

estrutura de concreto armado e as paredes são em alvenaria convencional com tijolos de oito 

furos.  Essas paredes de tijolos assentados na menor dimensão, emassados e pintados com 

uma cor clara (baixa absortância térmica) atendem às normas de desempenho no que se refere 

à transmitância e absortância térmica. De acordo com o anexo D da NBR 15220-3 (2005) a 
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transmitância térmica de uma parede de tijolos é de 2,49W/m²K (considerando a espessura do 

tijolo de 10cm, espessura da argamassa de assentamento de 1cm e a espessura do emboço de 

2,5cm, totalizando 15cm de espessura final da parede).   

Como comentado anteriormente, a coberta suspensa do setor de apoio e de serviços é 

apoiada por uma estrutura mista de concreto armado com empenas vazadas na fachada frontal 

revestidos com pedra Itacolomy e de madeira (na fachada posterior), como pode ser visto na 

Figura 6-6. 

Figura 6-6: Perspectiva posterior do setor de apoio e de serviços 

 

A coberta suspensa da portaria é apoiada por uma estrutura em concreto armado, do 

mesmo tipo que foi utilizada na fachada frontal do setor de apoio, contribuindo para uma 

mesma identidade visual dos dois volumes (Figura 6-7). 

Figura 6-7: Perspectiva frontal da portaria e acesso de pedestres 
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A coberta do salão multiuso é apoiada através de uma estrutura mista de pilares em 

madeira (mesma estética de tridentes, utilizada na fachada posterior do setor de serviços) e de 

concreto armado (composto pelo volume dos banheiros, cozinha e reservatórios de água). Os 

fechamentos verticais dos ambientes que formam o salão multiuso são em alvenaria 

convencional (tijolo de oito furos) revestidos com pedra Itacolomy aplicada com junta seca 

(Figura 6-8). 

Figura 6-8: Perspectiva do Salão multiuso  

 

A telha escolhida para ser utilizada em todos os equipamentos da área comum foi a 

Isotelha, do tipo sanduíche de poliuretano de 30mm com revestimento de alumínio branco, 

inclinação mínima de 6%, com baixa transmitância térmica, de 0,97W/m²K e alta refletância, 

branca, do mesmo fabricante da Isotelha Colonial utilizada nas habitações (Figura 6-9). O uso 

da platibanda em madeira foi necessário para que a coberta dessas edificações tivessem uma 

linguagem arquitetônica diferente das casas.   

Figura 6-9: Isotelha 

 

Fonte: Catálogo técnico da Isoeste, 2013. Disponível em: <www.isoeste.com.br> 
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Devido à utilização de sistema construtivo convencional (concreto armado e vedações em 

alvenaria de tijolo), recomenda-se que seja implementado um sistema de gestão de resíduos 

no canteiro de obras, nos moldes das resoluções CONAMA 307 e 448, de forma a minimizar 

sua geração e possibilitar a segregação de maneira adequada para facilitar o reuso, a 

reciclagem ou disposição final em locais apropriados.  

6.2 Unidades habitacionais 

6.2.1 Casa duplex 

No condomínio há cinco casas do tipo duplex, distribuídas de acordo com a Figura 6-10. 

Para esse trabalho foi feito o projeto executivo da casa duplex localizada no lote quatro. Essa 

habitação ocupa um lote em formato quase retangular, com 16,50m de frente, 25,95m de 

lateral direita, 26,84m de lateral esquerda e 16,50m de fundo, totalizando uma área de 

435,45m². Cada lote possui dimensões diferentes, devido a não ortogonalidade do terreno do 

condomínio, porém o menor lote da casa dulpex possui 425,53m². Uma vez que a casa não é 

disposta de forma paralela ao terreno, tem-se como o menor recuo frontal 3,05m, o menor 

recuo lateral 1,55m e o menor recuo de fundo 2,86m. 

Figura 6-10: Mock up das casas duplex - destaque do lote 4 

 

Há muro em alvenaria apenas no limite dos fundos. Nas laterais (entre as casas) há telas 

aramadas estruturadas com pilares em eucalipto (onde há possibilidade de ser feito um muro 

verde com vegetação apropriada) recuadas 3,00m do limite frontal do terreno (Figura 6-11). O 

uso de cerca viva no limite frontal é opcional (como comentado no item 5.3.1, mais 

recomendado para os dois primeiros lotes do lado direito do terreno), a proposta é que não 
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haja nenhuma barreira visual nesse trecho, potencializando a integração visual do bloco social 

com a área comum do condomínio (o controle da privacidade pode ser feito através das 

esquadrias).  

Figura 6-11: Vista do limite lateral entre as casas 

 

A casa duplex possui 139,25m² de área construída, sendo composta por dois blocos. O 

bloco social possui um único pavimento com os seguintes cômodos: salas de estar e jantar e 

cozinha integrados, terraço e área de serviço. No bloco íntimo, pavimento térreo encontra-se 

terraço, lavabo, escada e uma suíte multiuso com closet (Figura 6-12).  

Figura 6-12: Planta perspectivada do pavimento térreo da casa duplex  
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No andar superior do bloco íntimo estão duas suítes, sendo uma delas maior com 

closet (Figura 6-13). 

Figura 6-13: Planta perspectivada do pavimento superior da casa duplex  

 

A Figura 6-14 mostra a perspectiva da fachada Norte (frontal) e a Figura 6-15, da fachada 

Sul (posterior) da casa duplex do lote quatro. 

Figura 6-14: Perspectiva da fachada Norte/Oeste da casa duplex  
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Figura 6-15: Perspectiva da fachada Sul/Leste da casa duplex  

 

6.2.1.1 Variações de configurações espaciais. 

Quanto à flexibilidade espacial, o projeto favorece a adaptação da edificação, sem ônus 

financeiros significativos e de material apresentando alternativas de modificação sem que haja 

acréscimo da área construída. Como exemplo tem-se o pavimento térreo adaptado para 

portadores de necessidades especiais (PNE). Para essa adaptação foram feitos os seguintes 

ajustes (Figura 6-16): acréscimo da rampa de acesso ao bloco social com inclinação de 8,33%, 

e circulação direta para a área de serviço (retirada dos degraus) transformação do lavabo em 

banheiro social, e com isso a alteração do terraço para área de circulação, criação de um 

depósito (abaixo da escada) e a modificação da suíte multiuso em um quarto adaptado (com 

maior área de circulação). Como o quarto adaptado é um ambiente de permanência 

prolongada, seria necessário amenizar a radiação solar na parede com orientação Oeste, por 

exemplo, com o uso de vegetação.  
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Figura 6-16: Planta baixa pavimento térreo da casa duplex com adaptações para PNE 

 

Como os quartos no andar superior são vizinhos, há a possibilidade de haver uma suíte 

máster, do tipo studio, por exemplo, bastando apenas a retirada da divisão entre os quartos e 

transformação de um dos banheiros em closet, permanecendo o banheiro localizado na 

orientação Oeste (Figura 6-17). 

Figura 6-17: Planta Baixa pavimento superior da casa duplex com uma suíte tipo studio 
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Uma vez que as habitações visam o menor impacto ambiental, há a flexibilidade de 

reduzir o número de banheiros, não havendo mais suítes no andar superior e sim um banheiro 

(localizado na orientação Oeste) compartilhado pelos dois quartos (Figura 6-18).  

Figura 6-18: Planta baixa pavimento superior da casa duplex com dois quartos e um banheiro compartilhado 

 

6.2.2 Casa térrea 

No condomínio há quatro casas térreas, distribuídas de acordo com a Figura 6-19. Para 

esse trabalho foi feito o projeto executivo da casa térrea localizada no lote seis. Essa habitação 

ocupa um lote em formato quase retangular, com 16,50m de frente, 25,00m de lateral direita, 

25,94m de lateral esquerda e 16,50m de fundo, totalizando uma área de 420,26m². Como dito 

anteriormente, cada lote possui dimensões diferentes, devido a não ortogonalidade do terreno 

do condomínio, porém o menor lote da casa térrea possui 415,51m². Uma vez que a casa não é 

disposta de forma paralela ao terreno, tem-se como o menor recuo frontal 3,05m, o menor 

recuo lateral 1,60m e o menor recuo de fundo 2,10m. Os muros são dispostos do mesmo 

modo que foi relatado para casa duplex.  
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Figura 6-19: Mock up das casas térreas - destaque do lote 6 

 

A casa térrea possui 110,00m² de área construída, sendo composta por dois blocos. O 

bloco social possui os seguintes cômodos: salas de estar e jantar e cozinha integrada a esses 

espaços, terraço e área de serviço (igual a do bloco social da casa duplex). No bloco íntimo 

encontra-se: banheiro social, quarto multiuso e suíte do casal, ambos com varandas que se 

integram aos quartos (Figura 6-20).  

Figura 6-20: Planta perspectivada da casa térrea  

 

A Figura 6-21 mostra a perspectivada da fachada Norte (frontal) e a Figura 6-22, da 

fachada Sul (posterior) da casa térrea do lote seis. 
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Figura 6-21: Perspectiva da fachada Norte/Oeste da casa térrea  

 

Figura 6-22: Perspectiva da fachada Sul da casa térrea 

 

6.2.2.1 Variações de configurações espaciais 

As sugestões de modificação das configurações espaciais das casas levou em 

consideração atender aos diferentes perfis de composição familiar discutidos no item 4.4 e 

soluções que não comprometessem o conforto térmico das mesmas.  
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A Figura 6-23 mostra uma sugestão de alterações para adaptar a casa térrea a portadores 

de necessidades especiais, onde foi colocada uma rampa de acesso ao bloco social, inserida 

uma circulação direta para a área de serviço e o banheiro do casal sofreu ajustes para possuir  

dimensões necessárias para a utilização por PNE.  

Figura 6-23: Planta baixa casa térrea com adaptações para PNE. 

 

Também pensando em diminuir o número de banheiros, foram feitos as seguintes 

propostas: a primeira (Figura 6-24) permanece com o mesmo número de cômodos, porém o 

banheiro da suíte do casal é eliminado (não havendo mais suíte), sendo sugerido no seu local 

o closet; a segunda proposta (Figura 6-25) é uma sugestão para quem quiser transformar os 

dois quartos em um único cômodo, como um studio. Em ambas as propostas a casa tem 

apenas um banheiro, sendo este de uso comum.  
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Figura 6-24: Planta baixa casa térrea com dois quartos e um banheiro social 

 

Figura 6-25: Planta baixa casa térrea com um quarto tipo studio 

 

6.2.3 Detalhes construtivos das habitações 

O sistema construtivo das casas baseia-se no sistema vigas e pilares duplos, que permitem 

o uso de madeiras com menores diâmetros. Para o dimensionamento das peças, fixações e 
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detalhes construtivos do eucalipto foi utilizado o catálogo da AMARU Perfilado (DIAS, 

2011). No Anexo A encontram-se os detalhes de encontro de pilares (Ø 15cm) e vigas 

(Ø13cm) duplos que foram utilizados no projeto. 

A fundação conta com um conjunto de sapatas isoladas de concreto armado ligadas aos 

pilares de madeira por meio de conectores metálicos. Para evitar a umidade das peças em 

madeira, as sapatas possuem 14 cm de altura em relação ao solo (Figura 6-26). 

Figura 6-26: Detalhe do conector metálico utilizado para fixar os pilares na sapata em concreto armado 

 

Optou-se em deixar a estrutura de madeira aparente, com o recuo dos fechamentos 

verticais, marcando o aspecto da tectônica do material e do sistema construtivo do tipo 

filigrana (esbelto). Assim, a escolha do sistema construtivo não foi uma decisão apenas 

técnica, contribuindo para a estética do partido arquitetônico. A edificação elevada do solo 80 

cm também auxilia na expressão de leveza e minimiza o impacto da construção no solo. 

A madeira, o eucalipto, foi definida tanto para ser utilizada no sistema construtivo como 

nas esquadrias, protetores solar e piso. Além de ser um material que atende às questões de 

baixo impacto ambiental, da forma em que foi utilizado também atende às prescrições das 

normas de desempenho quanto à transmitância térmica. 

As esquadrias foram situadas predominantemente nas orientações Norte – Sul, nas salas e 

nos quartos onde há folhas de correr em vidro, há também quatro folhas do tipo camarão com 

geometria do tipo tabicão (venezianas horizontais móveis) de acordo com as orientações do 

RTQ-R, comentadas no item 5.5. As esquadrias do tipo camarão quando abertas funcionam 

como um protetor vertical para a abertura, além de proporcionar integração física e visual 

entre o interior e o exterior. Nos ambientes onde não foi possível trabalhar com a esquadria do 

tipo camarão, foram colocadas quatro folhas de correr do tipo tabicão. Nas esquadrias do 

andar superior (suítes), as esquadrias externas são compostas por quatro folhas fixas na parte 
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inferior, e por três folhas de correr em vidro com quatro folhas do tipo tabicão com abertura 

do tipo camarão externas à elas na parte superior. Esse tipo de esquadria permite a 

flexibilidade da envoltória e o controle das mesmas por parte do usuário de acordo com as 

suas necessidades de conforto térmico, de iluminação e de privacidade. O detalhamento das 

esquadrias encontra-se no Volume II deste trabalho.  

Os materiais das envoltórias (paredes e coberta) foram escolhidos de acordo com o 

desempenho térmico (atendimento às normas) e impacto ambiental. Foi definido o uso das 

placas cimentícias BrasilPlac Plus
25

, da Brasilit, para as paredes. Apesar da energia embutida 

considerável decorrente da sua produção, essas placas proporcionam um menor impacto 

ambiental das construções por ser baseada na racionalização da construção a seco, reduzindo 

a fundação, a estrutura, a mão-de-obra e os desperdícios de materiais. O elemento usado para 

dar suporte às placas cimentícias são os perfis de aço galvanizado com espessura de chapa de 

0,50mm e 90mm de largura. A parede então é composta por duas placas cimentícias (1cm 

cada com aplicação de barreira radiante em uma das suas faces internas) estruturadas por 

perfis de aço galvanizado (9cm, correspondente também ao colchão de ar), totalizando 11cm 

de espessura final da parede (Figura 6-27). A fixação dos perfis estruturais nos elementos 

construtivos é feita através de parafusos de rosca soberba de aço nas estruturas de madeira. O 

espaçamento entre os montantes não deve ultrapassar 40cm, e os mesmos possuem aberturas 

para passagem de canalização e de eletrodutos.  

                                                 
25

 As placas cimentícias BrasilPlac Plus possuem tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fios Sintéticos), 

sem amianto. São produzidas a partir de uma mistura homogênea de cimento Portland, agregados naturais e 

celulose, reforçada com fios sintéticos de polipropileno. Possui maior impermeabilidade e dispensa o uso de 

primer no preparo para aplicação de revestimento. (Manual BrasilPlac Plus, 2013). 
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Figura 6-27: Espessura final da parede com placa cimentícia 

 

Fonte: Manual BrasilPlac Plus, 2013. Disponível em: <www.brasilit.com.br> 

As placas com comprimento de 2,40m e 1,20m de largura são dispostas na direção 

vertical (2,40m corresponde ao espaço entre o piso e as vigas duplas de eucalipto) e possuem 

juntas invisíveis (junta seca) emassadas e pintadas na cor branco neve. As paredes internas 

das áreas molhadas (banheiros e cozinha) receberão revestimento de cerâmica 5x5cm.  A 

propriedade de transmitância térmica da placa cimentícia é 1,77W/m²K e o valor da 

absortância é 0,2, atendendo às prescrições das normas de desempenho como comentado 

anteriormente. 

Para a coberta foi eleita a Isotelha Colonial (Figura 6-28) pintada na cor branca, telha 

termoacústica (baixa transmitância térmica: 0,36W/M²k) em aço com núcleo isolante PUR 

(poliuretano, em média 40mm) que possui estética que se assemelha as telhas coloniais (para 

melhorar a absortância foi visto que devem ser pintadas na cor branca). Algumas das suas 

vantagens discutidas anteriormente também dizem respeito à utilização de pouca estrutura de 

madeiramento para recebimento das telhas (vão máximo entre apoios: 1,75m x 1,00m), rápida 

execução e a não necessidade de forro, já que possui um revestimento inferior em filme de 

alumínio branco. 
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Figura 6-28: Isotelha Colonial 

 

Fonte: Manual Isotelha Colonial (2013). Disponível em: <www.isoeste.com.br> 

O reservatório de água fria das casas foi agrupado em um mesmo local, acima dos 

banheiros e cozinha do salão multiuso, como pode ser visto no item 5.4.3. O tipo e dimensões 

dos reservatórios encontram-se no Apêndice F.  

O processo de execução das habitações compreende as seguintes etapas: 1) locação e 

execução das sapatas isoladas em concreto armado e fixação dos pilares através dos 

conectores metálicos; 2) fixação das vigas nos pilares através de cantoneiras, parafusos e 

contra-porcas (Anexo A) e colocação dos barrotes de apoio para o piso em assoalho de 

madeira; 3) fixação dos caibros e barrotes para apoio da cobertura e dos brises horizontais em 

madeira e dos caramanchões; 4) aplicação do assoalho de madeira e dos degraus; 5) fixação 

dos perfis estruturais das placas cimentícias das paredes externas e internas; passagem das 

tubulações, registros de gaveta e de eletrodutos (fiações elétricas e instalações hidráulicas); e 

fixação das placas cimentícias nos montantes; 6) colocação de revestimentos cerâmicos nas 

paredes (face interna) dos banheiros e cozinha; e fixação das esquadrias; 7) colocação da 

Isotelha Colonial; 8) fixação de bancadas, bacias sanitárias e arejadores (com dispositivos 

economizadores de água) e chuveiros; e 9) emassar e pintar as paredes na cor branca. A 

Figura 6-29 traz um quadro com a sequência construtiva da casa duplex. Essa ordem pode ser 

alterada. Se achar conveniente o construtor pode colocar a telha logo depois da fixação das 

vigas, dos pilares e do madeiramento para a cobertura, executando todo o restante da 

construção com proteção contra as intempéries e da radiação solar.  
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Figura 6-29: Sequência construtiva da casa duplex 

01) Locação das sapatas isoladas em concreto armado e fixação dos pilares através dos 

conectores metálicos. 

 

 

 

 
 

02) Fixação das vigas nos pilares e dos barrotes 

de apoio para o piso 

 

03) Fixação dos caibros e barrotes- apoio 

da cobertura e dos brises horizontais 

em madeira 

 
 

04) Aplicação do assoalho de madeira e dos 

degraus 

 
 

05) Fixação das placas cimentícias e 

instalações hidráulicas e elétricas 

 

06) Instalação dos revestimentos cerâmicos e 

fixação das esquadrias 

 

07) Colocação da Isotelha Colonial, 

fixação de bancadas e peças 

sanitárias. 

 

Esse processo de execução segue os conceitos de construções de baixo impacto, através 

de uma construção rápida, racional e limpa.   
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6.3 Rebatimento das questões de baixo impacto ambiental no projeto 

O atendimento aos critérios de redução do impacto ambiental conforme proposto na 

Tabela 2-1, no item 2.1, foram analisados e comentados na Tabela 6-1 

Tabela 6-1: Critérios e ações adotadas no projeto para minimizar o impacto ambiental das construções 

CRITÉRIOS AÇÃO 

Adequação às condições físicas do terreno e 

baixa impermeabilização do solo (áreas 

permeáveis).  

Sim. A ocupação das habitações em cada lote é 

cerca de 26% e há elevação do pavimento térreo do 

solo.  

Paisagismo Não. Apesar de ser indicado o sombreamento com 

espécies nativas e ser indicado no projeto as suas 

localizações, não foi elaborado o projeto 

paisagístico. Nos canteiros da área central do 

condomínio pode haver espaços reservados para 

hortas e pomar. Levou-se em conta permanecer 

com a maior parte das mangabeiras existentes no 

terreno em seus locais originais.  

Local para coleta seletiva Sim, com quatro compartimentos para coleta 

seletiva localizados no recuo frontal, próximo a 

casa de lixo orgânico. 

Equipamentos de lazer, sociais e esportivos. Sim. O projeto possui um salão multiuso, parque 

infantil, piscinas adulto e infantil e locais para 

convívio dos moradores (com bancos situados em 

locais estratégicos de acordo com os estudos da 

sintaxe do espaço dos campos visuais). 

Desempenho térmico Sim, obtendo o nível “A” para eficiência das 

envoltórias dos dois tipos de casas avaliadas 

conforme o método prescritivo do RTQ-R. Demais 

projetos para os equipamentos seguiram as 

recomendações bioclimáticas. 

Ventilação e iluminação natural de banheiros Sim. Há janelas com dimensões de acordo com a 

legislação para todos os banheiros, tanto das 

habitações, como dos equipamentos de lazer. 

Conservação de recursos materiais Sim. Uso do eucalipto (madeira de reflorestamento, 

de conectores que proporcionam a troca das peças) 

e de placas cimentícias (otimização da construção e 

obra com menor número de resíduos) nas 

habitações.  

Adoção de fontes renováveis de energia Não. Porém há potencial de instalação devido a 

grande dimensão, por exemplo, dos telhados das 

casas (é possível a instalação de coletores solares 

para aquecimento da água e de painéis fotovoltaicos 

para a produção de energia elétrica renovável).   

Dispositivos economizadores de água (bacia 

sanitária e arejadores) 

Sim, trata-se de especificação dos equipamentos e 

dispositivos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Os procedimentos relatados neste trabalho contemplam todo o percurso teórico e 

metodológico que contribuiu para o desenvolvimento do projeto final das habitações com 

menor impacto ambiental, com envoltórias eficientes do ponto de vista do conforto térmico 

dos usuários e da qualidade sócio espacial, bem como o projeto da área de lazer, portaria e 

setor de apoio e de serviços que compõem o condomínio. 

Procurou-se empregar nesta dissertação/projeto os conhecimentos adquiridos nas 

disciplinas do curso de Mestrado Profissional em Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente. A 

disciplina Teoria e Metodologia do Projeto em Arquitetura foi fundamental para a fase de pré-

projeto onde foram feitas a revisão de literatura e de normas pertinentes, a escolha em se 

trabalhar com o método de programação arquitetônica Problem Seeking, sendo possível 

definir as metas, os fatos, os conceitos e as necessidades, além dos estudos de referências 

projetuais. Os conteúdos da disciplina Morfologia e Usos da Arquitetura permearam o 

desenvolvimento da configuração espacial das habitações, através de uma proposta com 

qualidade espacial, onde houvesse a potencialização das atividades de convívio familiar/ 

social através da integração, seja física ou visual entre os cômodos e com a natureza, além da 

flexibilidade das envoltórias (controle a partir do usuário da privacidade e do conforto térmico 

e lumínico) e da planta baixa, podendo ser modificada de acordo com as necessidades dos 

usuários. No que diz respeito à área comum, a utilização do software específico, como o 

Depthmap®, contribuiu para análise da propriedade dos campos visuais da sintaxe do espaço. 

As disciplinas Tectônica Contemporânea e Tecnologias da Construção foram fundamentais na 

fase de concepção do projeto, onde foram definidos o sistema construtivo e os materiais 

empregados com base no conceito de menor impacto ambiental e de atendimento às normas 

específicas de desempenho térmico. Por fim, a disciplina Sustentabilidade, Conforto e 

Eficiência trouxe os aspectos mais relevantes discutidos nesse trabalho, através da aplicação 

de recursos bioclimáticos para orientação dos cômodos e aberturas, permitindo a ventilação 

cruzada e o sombreamento dos espaços seja por ambientes intermediários (varandas, terraços 

e circulação), beirais, vegetação (caramanchão) e protetores solares,  utilizando o software 

Ecotect para análise das máscaras de sombra e eficiência dos mesmos e a aplicação do RTQ-R 

como instrumento de análise da eficiência das  envoltórias das habitações.  

Dentre os aspectos que influenciaram a definição dos materiais, sistema construtivo e a 

forma arquitetônica das habitações, procurou-se estabelecer um equilíbrio entre desempenho 
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térmico (arquitetura bioclimática e atendimento às normas), baixo impacto ambiental das 

construções, vistas para o entorno, necessidades funcionais, qualidade espacial, viabilidade de 

execução e considerações estéticas.  

A avaliação da eficiência da envoltória naturalmente ventilada das unidades habitacionais 

(UH) com sistema construtivo em madeira, realizada através do método prescritivo do RTQ-

R, demonstra que as primeiras decisões projetuais, baseadas nas prescrições bioclimáticas e 

na especificação adequada dos materiais das envoltórias ao clima do local, contribuíram para 

a eficiência energética da envoltória. As variáveis que mais influenciaram para um melhor 

desempenho das mesmas foram: a absortância solar da coberta, a diminuição da área de 

abertura da fachada Oeste e alteração no tipo das esquadrias e do vão de ventilação, sendo 

acrescentadas venezianas móveis (tabicão) às aberturas.  

O entendimento do método de avaliação da eficiência das envoltórias por meio do 

método prescritivo do RTQ-R requereu um período de aprendizado, de semanas. No entanto, 

uma vez compreendidos os passos necessários, identificadas as variáveis, levantados os dados 

e preenchidas as planilhas disponibilizadas no site CB3E, o processo se torna rápido. 

Entende-se que pode se tornar uma ferramenta de avaliação viável para uso nos escritórios de 

arquitetura, como foi utilizado nesse trabalho, para ajustes do anteprojeto visando um melhor 

desempenho térmico das envoltórias.  

Quanto às questões de baixo impacto ambiental, observa-se na Tabela 6-1 que houve o 

cumprimento de praticamente todos os critérios discutidos no início do trabalho. O 

paisagismo, a adoção de fontes alternativas de energia e aproveitamento de águas pluviais não 

foram atendidos porque são projetos complementares ao de arquitetura e fogem do escopo 

dessa dissertação.  

Um possível desdobramento do projeto, se implementado, é que seja elaborado um 

manual do empreendimento, com ilustrações e escrito em linguagem simples e didática e com 

os conceitos de sustentabilidade, para a manutenção e uso adequado da edificação pelos 

proprietários e funcionários, como indicado na NBR 15575-1 (ABNT, 2013) e no quadro 4 do 

Selo Casa Azul (CEF, 2010). Esse manual de uso, operação e manutenção deve conter as 

características técnicas e funcionais do empreendimento, as boas práticas comportamentais 

dos moradores e administradores, com relação às características e às particularidades do 

empreendimento e deve ser elaborado em obediência à norma NBR 14037 (ABNT, 2011). O 

manual deve indicar a periodicidade e a forma de limpeza/manutenção de pisos, ralos, 
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depósitos de lixo, telhado, reservatórios de águas, esquadrias, repintura de paredes internas e 

externas, etc.  

Ao final dos procedimentos relatados, chegou-se ao projeto executivo de dois tipos de 

habitações e dos equipamentos existentes na área comum do condomínio que satisfazem os 

objetivos propostos. Espera-se que esse trabalho sirva como estímulo para que se busque cada 

vez mais projetar de acordo com os princípios da bioclimatologia e que seja um meio de 

promover e conscientizar arquitetos sobre as vantagens de se construir visando o menor 

impacto ambiental e o conforto térmico das habitações, conforme estabelece a norma de 

desempenho já em vigor, 15.575-1 (ABNT, 2013). Além de estar normatizado, estima-se que 

não levará muito tempo para que os usuários cobrem dos projetistas esses tipos de soluções e 

para que os fabricantes dos produtos contemplem as normas técnicas prescritivas gerando 

maiores possibilidades de criação.  

“É preciso somar esforços para a melhoria da qualidade das habitações, otimizando o uso 

de recursos, compatibilizando e valorizando o processo de projeto” (CBIC, 2013, p.10).   
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APÊNDICE A - Ficha bioclimática da área proposta por Bustos Romero (2001) 

FICHA BIOCLIMÁTICA DO ESPAÇO URBANO  

ESPACIAIS 
IMAGENS 

Fonte: acervo da autora 
AMBIENTAIS 

 O
 E

N
T

O
R

N
O

 

A
C

E
S

S
O

S
 

 

SOL-  

Aberto à passagem do sol, 

a vegetação existente é de 

pequeno porte.  

 

SENSAÇÃO DE COR-  

Predominância de cores da 

natureza (verde, bege, 

marrom, laranja) 

C
O

R
 

 

VENTO-  

O entorno não apresenta 

barreiras à passagem do 

vento. 

 

RESSONÂNCIA DO 

RECINTO- Inexistente por se 

tratar de um espaço aberto. 

 SOMBRA ACÚSTICA- 

Inexistente. 

S
O

M
 

SOM-  

Os ruídos são de baixa 

intensidade típicos de um 

ambiente rural. 

 

 

DIRETA- Abundante 

DIFUSA- Abundante 

devido às nuvens (clima 

quente e úmido) 

REFLETIDA- abundante 

(terreno natural) 

R
A

D
IA

Ç
Ã

O
 

C
L
IM

A
 

CONTINUIDADE DA 

MASSA- No entorno próximo 

ao terreno não há massa 

edificada 

 

 

UMIDADE RELATIVA-

:69% á 92% 

(Na época chuvosa é mais 

alta) 

TEMPERATURA DO AR- 

25,1 °C até 28,1°C 

VELOCIDADE DO VENTO-

0,12 até 0,83 m/s 

CONDUÇÃO DOS VENTOS- 

O entorno não interfere na 

orientação do vento (sudeste) 

A
 B

A
S

E
 

 

ÁREA DA BASE-  
 

6.156,29m² 

Fonte: Google Earth 

TEMPERATURAS 

SUPERFICIAIS- Elevada em 

função do tipo de terreno 

arenoso. 

ALBEDO- baixo 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 E

 P
R

O
P

R
IE

D
A

D
E

S
 

F
ÍS

IC
A

S
 D

O
S

 M
A

T
E

R
IA

IS
 

 

PAVIMENTOS- Terreno 

Natural 

 

VEGETAÇÃO-Frutíferas 

pontuais (mangabeiras) e 

arbustos de pequeno porte.  

 

 

AMBIENTE SONORO- 

Calmo, usado como 

passagem, recebedor de 

ruídos externos. 

S
O

M
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FICHA BIOCLIMÁTICA DO ESPAÇO URBANO  

ÁGUA- apenas no 

subsolo. 

 

 

 

 

 

VARIAÇÃO SAZONAL- em 

função das épocas do ano. 

CONJUNTO DE CORES- 

Cores neutras 

TONALIDADE- Dominante 

tonal neutra  

C
O

R
 

MOBILIÁRIO URBANO- 

Escasso 

Iluminação pública. 

MANCHAS DE LUZ- 

Inexistente por se tratar de 

espaço aberto.  

ESTÉTICA DA LUZ- Nula, 

não há uso intencional, nem 

da luz artificial nem natural. 

L
U

Z
 

A
 F

R
O

N
T

E
IR

A
 

CONVEXIDADE- não há 

concavidade nem convexidade. 

CONTINUIDADE DA 

SUPERFÍCIE- Há continuidade 

(apenas ocorrendo uma quebra 

na área da rua) 
 

LUMINÂNCIA- Baixa, não 

há superfícies refletoras 

 

TIPOLOGIA 

ARQUITETÔNICA-  

Inexistente na fronteira 

imediata, porém no entorno há 

casas de campo, 

predominantemente térreas com 

terraços e telhados de duas 

águas.  

ABERTURAS- Não se aplica. 

 

 

INCIDÊNCIA DA LUZ- a 

visão da abobada celeste é 

plena. 

DIREÇÃO DO FLUXO- não 

há direção específica - 360° 

livres. 

TENSÃO- 

Não se percebe tensão no 

entorno. A fronteira é 

caracterizada pelo verde. 

DETALHES 

ARQUITETÔNICOS- Não se 

aplica.  

ABSORÇÃO- baixa em 

função da própria vegetação 

existente 

REFLEXÃO- baixa em 

função da própria vegetação 

existente 

C
L
IM

A
 

NÚMERO DE LADOS- 4 

lados  

 

MATIZES- Prevalece os tons 

neutros 

CLARIDADE- uniforme 

C
O

R
 

 

ALTURA- Não se aplica 

ÁREA TOTAL DA 

SUPERFÍCIE-  

Não se aplica. 

QUALIDADE SUPERFICIAL 

DOS MATERIAIS-  

Vegetação (porte baixo)  

 

PERSONALIDADE 

ACÚSTICA- 

É sazonal e variada de acordo 

com o horário do dia (típico 

de um ambiente rural) em 

função do baixo trafego de 

veículos. 

S
O

M
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APÊNDICE B: Tabela com a estimativa de custo e viabilidade 

 

Variáveis Critérios Sub total 

a. Custo da construção 

R$1.099,22 o m² 

(CUB/ Abril 2013 para R-1 N residência 

unifamiliar padrão normal) 

x 

1.100m² (somatório das áreas construídas 

das habitações) 

R$ 1.209.142,00 

b. Área Comum: 

equipamentos fixos 
(8% de A) R$ 96.731,36 

c. Infraestrutura (10% de A) R$ 120.914,20. 

d. Construção total (A+B+C) R$ 1.426.787,56 

e. Cálculo do VGV26 

R$2.550,00 o m² 

(padrão de custo e de venda operado na 

região) 

X 

1.100m² (somatório das áreas construídas 

das habitações) 

R$ 2.805.000,00 

f. BDI27 (30% de D) R$ 428.036,26 

g. Aquisição do terreno - R$ 100.000,00 

h. Honorários 

profissionais 
(5% de D) R$ 71.339,38 

i. Publicidade (3% de do VGV) R$ 84.150,00 

j. Despesas com 

cartório/ para 

aprovações 

(4% do VGV) R$ 112.200,00 

k. Orçamento total da 

obra 
(D+F a J) R$ 2.222.513,20 

l. Lucro do 

empreendedor 
(E- K) 

R$ 582.486,80 

(20,7%) 

 

Fonte: A partir da tabela de análise de custos estimados proposta no Problem Seeking (PEÑA; PARSHAL, 2001) 

com adaptação para a realidade local através de consulta ao engenheiro civil Fabrizio Caldas (Construtora 

Caldas). 

 

  

                                                 
26

 Valor geral de vendas 

27
 Bonificações e despesas indiretas – administração, lucro do construtor, impostos e despesas eventuais): 30% 

do valor da OBRA. 
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APÊNDICE C: Estudo da insolação das fachadas através das cartas solares 

As cartas solares são utilizadas para determinar o ângulo de incidência do Sol sobre uma 

superfície específica, que consiste na representação gráfica das trajetórias aparentes do Sol, 

projetadas no plano do horizonte do observador, para cada latitude específica (FROTA e 

SCHIFFER, 1999).  

A figura abaixo representa o diagrama solar estereográfico para Nísia Floresta –RN, onde 

a abóbada celeste é representada por um círculo cujo centro é a projeção do zênite do 

observador no plano do horizonte, os azimutes solares são representados por linhas irradiadas 

do centro, e as alturas solares são indicadas por círculos concêntricos. O Sol realiza uma 

trajetória de Leste para Oeste ao longo do dia. Essa trajetória muda duas vezes ao longo do 

ano, podendo ser mais ao Norte (durante o inverno) ou mais ao Sul (durante o verão), 

dependendo do período do ano. Esse fato se deve ao movimento de translação da Terra ao 

redor do Sol. Assim, as curvas extremas no diagrama da figura representam a trajetória do Sol 

no plano bidimensional, correspondente aos dias de solstício de inverno e de verão e a linha 

central ao período do equinócio. As horas correspondem aos anéis em formato de “8” 

(anagramas). 

 

Fonte: Ilustração adaptada a partir do material de aula de Pedrini (2013) 
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A informação mais imediata que se pode extrair das cartas solares é relativa ao horário de 

insolação sobre superfícies horizontais e verticais, segundo a orientação determinada (FROTA 

e SCHIFFER, 1999).  

Desta maneira, foram realizados estudos para observar a insolação nas fachadas através 

das cartas solares e da maquete física no heliodon, sendo verificados os diferentes períodos 

(solstício de verão, equinócio e solstício de inverno) nos seguintes horários: nascer do sol, 

9hs, 12hs, 15hs e pôr do sol. 

 Planta baixa da casa de 90,00m² - Térrea 

 

Fachada Norte: 

Solstício de verão: Não há incidência da radiação solar nesta fachada para este período. Não 

aparece na imagem porque a projeção da região da abóbada celeste se situa atrás da superfície 

Norte (linha indicativa da direção da superfície vertical). 

Equinócio: Incidência da radiação solar do nascer ao pôr do sol (corresponde a linha 

indicativa da direção da superfície vertical Norte).  

Solstício de inverno: Incidência da radiação solar do nascer ao pôr do sol (linha curva extrema 

superior). 
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Fachada Sul: 

Solstício de verão: Incidência da radiação solar do nascer ao pôr do sol (linha curva extrema 

inferior). 

Equinócio: Incidência da radiação solar do nascer ao pôr do sol (corresponde a linha 

indicativa da direção da superfície vertical Sul). 

Solstício de inverno: Não há incidência da radiação solar nesta fachada para este período. 

Fachada Leste: 

Solstício de verão: Incidência da radiação solar do nascer do sol ao meio dia durante todo o 

ano. 

Equinócio: Incidência da radiação solar do nascer do sol ao meio dia. 

Solstício de inverno: Incidência da radiação solar do nascer do sol ao meio dia. 

Fachada Oeste: 

Solstício de verão: Incidência da radiação solar do meio dia ao pôr do sol. 

Equinócio: Incidência da radiação solar do meio dia ao pôr do sol. 

Solstício de inverno: Incidência da radiação solar do meio dia ao pôr do sol. 

 Planta baixa da casa de 130,00m² - Com bloco térreo e duplex 

 

Fachada Norte:  

Solstício de verão: Não há incidência da radiação solar nesta fachada para este período. 

Equinócio: Incidência da radiação solar do nascer ao pôr do sol.  
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Solstício de inverno: Incidência da radiação solar do nascer ao por do sol. 

Fachada Sul: 

Solstício de verão: Incidência da radiação solar do nascer ao por do sol. 

Equinócio: Incidência da radiação solar do nascer ao pôr do sol.  

Solstício de inverno: Não há incidência da radiação solar nesta fachada para este período. 

Fachada Leste: 

Solstício de verão: Incidência da radiação solar do nascer do sol ao meio dia. 

Equinócio: Incidência da radiação solar do nascer do sol ao meio dia. 

Solstício de inverno: Incidência da radiação solar do nascer do sol ao meio dia. 

Fachada Oeste: 

Solstício de verão: Incidência da radiação solar do meio dia ao pôr do sol. 

Equinócio: Incidência da radiação solar do meio dia ao pôr do sol. 

Solstício de inverno: Incidência da radiação solar do meio dia ao pôr do sol. 
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APÊNDICE D: Estudos realizados no heliodon  com as maquetes físicas das casas 

Tabela com os estudos realizados no heliodon para a casa de 90,00m² 

Horário Solstício de Verão Equinócio Solstício de Inverno 

Nascer 

do sol 

   

9hs 

   

12hs 

   

15hs 

   

Pôr do 

sol 

   

Nota-se que o beiral ajuda a sombrear as fachadas, bem como as edificações 

proporcionam o sombreamento de um bloco sobre outro em alguns horários. Verifica-se, no 

entanto, que as fachadas Leste e Oeste precisam de um maior cuidado quanto ao 

sombreamento. A fachada Leste deve receber protetores para o período da manhã e a fachada 

Oeste para o período da tarde, podendo ser usadas pérgolas formando caramanchão com 

vegetação para essas situações.  
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Tabela com os estudos realizados no heliodon para a casa de 130,00m² 

Horário Solstício de Verão Equinócio Solstício de Inverno 

Nascer 

do sol 

   

9hs 

   

12hs 

   

15hs 

   

Pôr do 

sol 

   

Nota-se que o beiral ajuda a sombrear as fachadas, bem como as edificações 

proporcionam o sombreamento de um bloco sobre outro em alguns horários. Verifica-se, no 

entanto, que as fachadas Leste e Oeste precisam de um maior cuidado quanto ao 

sombreamento. A fachada Leste deve receber protetores para o período da manhã e a fachada 

Oeste para o período da tarde, utilizar, por exemplo, pérgolas formando caramanchão com 

vegetação para essas situações. No bloco duplex deverá ser acrescentado também, nas fachas 

Norte/ Sul, protetor horizontal intermediário, já que o beiral não é eficiente para sombrear 

toda a fachada em alguns períodos.  Para o bloco térreo, a fachada norte deverá apresentar 
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também protetores para barrar a radiação solar, principalmente no período do equinócio e 

solstício de inverno.  
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APÊNDICE E: Estudos de máscara de sombra (software Ecotect) 

Foi feita a análise da casa térrea e da casa duplex localizadas do lado esquerdo do terreno 

(lado Sudoeste). 

 CASA TÉRREA (110,00m²) 

SALAS (bloco 1) 

Fachada Norte 

 

Fachada Sul 

 

Fachada Leste 
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Análise: Os protetores das fachadas Norte (beiral e pérgolas horizontais) e Sul (beiral e 

terraço) podem ser considerados eficientes. Os protetores da fachada Leste (beiral e um 

trecho de pérgolas horizontais) devem ser complementados com sombreamento através 

de vegetação, uma vez que nas primeiras horas da manhã não há proteção da radiação 

solar nessa fachada.  

COZINHA (bloco 1) 

Fachada Oeste 

 

Análise: A proteção da radiação solar através do beiral na fachada Oeste da cozinha 

deverá ser complementada com vegetação para aumentar o sombreamento no período 

vespertino já que o beiral proporciona o sombreamento de 100% da fachada apenas no 

início da tarde (até às 13hs). 

QUARTO MULTIUSO (bloco 2) 

Fachada Sul: 

 

Fachada Norte: 
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Análise: As fachadas Sul e Norte do quarto multiuso ficam 100% sombreada das 9 às 15hs, no 

solstício de verão e de inverno. Em ambos os períodos será necessário complementar o 

sombreamento nas primeiras horas da manhã, através de árvores e cortinas. A abertura da 

fachada Sul do quarto é protegida da radiação solar através do beiral e do terraço coberto por 

pérgolas horizontais que possui em suas extremidades pérgolas horizontais como fechamento. 

Para a proteção da abertura da fachada Norte foram utilizados o beiral e pérgolas horizontais. 

 

QUARTO CASAL (bloco 2) 

Fachada Sul: 

 

Fachada Norte: 

 

Análise: A fachada Sul do quarto do casal fica 100% sombreada das 8hs às 15hs no 

solstício de verão. No solstício de inverno essa fachada não recebe radiação direta. O 

sombreamento da abertura dessa fachada é feito através do beiral e do terraço coberto 

por pérgolas horizontais que possui em suas extremidades pérgolas horizontais como 

fechamento. Os protetores para a fachada Norte do quarto do casal deve ser 

complementado com protetor vertical (foi utilizado beiral e pérgolas horizontais). 
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 CASA DUPLEX (139, 25m²) 

SALAS (bloco 1 – pavimento térreo) 

Fachada Norte: 

 

Fachada Sul: 

 

Fachada Leste: 

 

 

 

Análise: Os protetores das fachadas Norte (beiral e pérgolas horizontais) e Sul 
(beiral e terraço, ambiente de transição) podem ser considerados eficientes. Os 

protetores da fachada leste (beiral e em um trecho pérgolas horizontais) devem ser 

complementados com sombreamento através de vegetação, uma vez que nas 

primeiras horas da manhã não há proteção da radiação solar nessa fachada.  
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COZINHA (bloco 1 - pavimento térreo) 

Fachada Oeste: 

 

Análise: A proteção da radiação solar através do beiral na fachada Oeste da 

cozinha deverá ser complementada com vegetação para aumentar o 

sombreamento no período vespertino já que o beiral proporciona o 

sombreamento de 100% da fachada apenas no início da tarde (até às 13hs). 

QUARTO MULTIUSO (bloco 2 – pavimento térreo) 

Fachada Sul: 

  

Fachada Norte: 

 

Análise: O dimensionamento e disposição das pérgolas horizontais e beiral 

devem ser complementados com protetores verticais para o sombreamento das 

fachadas Sul e Norte no período do solstício de verão e de inverno 

respectivamente.  
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SUÍTE CASAL (bloco 2 – pavimento superior) 

Fachada Sul: 

 

Fachada Norte: 

 

Análise: O protetor utilizado para o sombreamento das aberturas tanto da fachada Sul 

como Norte da suíte do casal foi o beiral. Na fachada Sul o protetor é eficiente das 8 às 

14hs no solstício de verão. Na fachada Norte a eficiência é menor, das 9 às 14hs, no 

solstício de inverno. Nos demais períodos (equinócio e solstício de inverno) em ambas 

a fachadas o sombreamento é de 100%. Para o início da manhã e meio da tarde deve-se 

complementar o sombreamento através do uso de cortina e vegetação.  

SUÍTE 02 (bloco 2 – pavimento superior) 

Fachada Sul 
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Fachada Norte 

 

 

Análise: A proteção da abertura da fachada sul da suíte mostrou-se eficiente, foi 

utilizado além do beiral a circulação (área de transição). Essa fachada é 

sombreada 100% das 7hs da manhã até o pôr do sol no solstício de verão. Nos 

outros períodos (equinócio e solstício de inverno) o sombreamento dessa 

fachada é de 100% já que não recebe radiação solar direta.  

Na fachada Norte foi utilizado apenas o beiral para proteção da radiação solar, 

observa-se que no solstício de inverno (período onde é necessário o 

sombreamento) ele só é 100% eficiente das 9hs às 13hs, sendo necessário 

complementar o sombreamento através do uso de cortina e vegetação. 
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APÊNDICE F: Cálculo do volume da caixa d’água para o condomínio 

 

Para as casas térreas (quatro unidades) foram considerados quatro usuários e o consumo 

de 150 litros por dia por pessoa por dois dias o que dá 1.200 litros por unidade, totalizando 

4.800 litros para o abastecimento de todas as quatro casas.  

Para as casas duplex (cinco unidades) foram considerados seis usuários e o mesmo 

consumo por pessoa por dois dias, o que gerou 1.800 litros por unidade, totalizando 9.000 

litros para o abastecimento de todas as cinco casas.  

O somatório das áreas verdes (foi considerado que toda área permeável dos lotes tivesse 

grama) de todas as nove casas totalizam aproximadamente 3.110m². De acordo com Ilha e 

Gonçalves (2008) estima-se 1,5 litros para cada metro quadrado de área verde. Assim, é 

necessário 4.665 litros para manutenção dos jardins dos nove lotes.  

As áreas verdes da área comum totalizam 689.67m² e necessitam de 1.034,50 litros. 

Para o consumo de água dos banheiros de funcionários, cozinha e área de serviço do setor 

de apoio, lavabo da portaria, cozinha e lavabos do salão de festas foi estimado um consumo 

de 3.000 litros. 

Somando todos esses valores chega-se a um total de 22.499,50 litros que foram divididos 

em dois reservatórios de 12.000 litros (reservatórios de fibra de vidro da FortLev).  

 Dimensões do reservatório de 12.000L da FortLev 

  

Fonte: Catálogo online da FortLev, 2013. Disponível em: <www.fortlev.com.br> 

  



 

163 

 

APÊNDICE G: Memória de soluções de equações e levantamento de dados para 

avaliação do RTQ-R da casa duplex 

APP01- SEJC (mesmo ambiente para a casa térrea e para casa duplex):  

 Estudo 01 

- Identificação e levantamento das esquadrias: área do vão, área de ventilação, área de 

iluminação; 

 

 

*A esquadria E2 possui quatro unidades: E2A, E2B. E2C e E2D. 
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Quadro geral de Área de Abertura para cada orientação: 

AAbN 21,30 

AAbS 21,30 

AAbL 9,47 

AAbO 3,39 

- Cálculo do Fvent
28

: 

E1 E2 E3 TOTAL 
ÀREA VÃO 9,47m² ÀREA VÃO 10,65 x 4 

= 42,60m² 
ÀREA VÃO 3,39m² ÀREA VÃO 55,46m² 

ÀREA 
VENTILAÇÃO 

4,25m² ÀREA 
VENTILAÇÃO 

4,87x4= 
19,48m² 

ÀREA 
VENTILAÇÃO 

1,25m² ÀREA 
VENTILAÇÃO 

24,98m² 

ÁREA 

ILUMINAÇÃO 

7,08m² ÁREA 

ILUMINAÇÃO 

8,10x4= 

32,40m² 

ÁREA 

ILUMINAÇÃO 

1,63m² ÁREA 

ILUMINAÇÃO 

41,11m² 

F vent 0,45 F vent 0,46  
 F vent 

0,37 F vent (média 
ponderada) 

0,45 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 O Fvent corresponde o fator de aberturas para ventilação: fator adimensional proporcional à abertura para 

ventilação em relação a abertura do vão. Os valores variam de zero a um. 
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- Identificação das áreas das paredes externas (não há paredes internas): 

 

- Identificação das características de absortância, transmitância térmica e capacidade térmica 

das paredes externas: 

Absortância: 

 α parede cor branca: 0,2 

 α madeira cor laranja: 0,5 

 Área de parede externa total (placa cimentícia): 16,25m² 

 Área de eucalipto externo total: 9,63m² 

Média ponderada da absortância da parede: 0,31 

Transmitância: 

 U madeira: 1,45 W/(m²k) 

 U placa cimentícia + barreira radiante: 1,77 W/(m²k) 

Média ponderada da transmitância da parede: 1,64 W/(m²k) 

Capacidade térmica: 
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Foi considerado a CT das paredes externas: 268 (através de aproximação das 

propriedades térmicas dos materiais com base no catálogo de propriedades térmicas de 

paredes e coberturas do LabEE , 2012). 

- Identificação das características da coberta: absortância, transmitância térmica e capacidade 

térmica: 

Absortância: α coberta - cor laranja= 0,5 

Transmitância térmica: U coberta= 0,36 W/m²K (catálogo da telha Isotelha Colonial) 

Capacidade térmica: 

Foi considerada a CT da coberta: 176 (através de aproximação das propriedades térmicas dos 

materiais com base no catálogo de propriedades térmicas de paredes e coberturas do LabEE, 

2012). 

Identificação da CT alta e CT baixa através da média ponderada CT para parede e coberta: 

Área total de parede externa: 25,88m² 

Área de coberta: 24,40m² 

Média ponderada do CT para parede e coberta: 223,35 

Com esse resultado a CT alta e CT baixa foram consideradas zero. 

- Definição das variáveis: cob, pil e solo: 

O valor de Cob foi considerado um porque possui fechamento superior (coberta) para o 

exterior. O solo foi considerado zero, uma vez que o piso está a 80cm do solo, bem como o 

Pil foi considerado um pelo mesmo motivo. 

- Identificação dos ângulos α, β e γ de sombreamento das esquadrias: 
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Utilizou-se como ângulos de referência os indicados para a cidade de Macau-RN. 

 

Para cada esquadria foi observado se a área do vão era maior ou menor do que 25% da 

área de piso e foi feita uma comparação entre o ângulo de referência e o ângulo de projeto. 

Depois foi feita a ponderação dos ângulos para cada esquadria para descobrir o somb 

abertura para cada uma delas. Para determinar o somb abertura de cada esquadria deve-se 

considerar que 0,75 de somb corresponde a um valor de somb igual a 0,5 (conforme alteração 

da Portaria 18/2012 que fixou o somb máximo em 0,5 para ambientes com sombreamento por 

varanda, beiral ou brise horizontal). O valor final do somb é obtido por regra de três. 

ESQUADRIA E1: Orientação Leste 

Somb abertura E1: 39% do vão 

Ângulos de referência Ângulos do projeto 

α: 75° α: 33° (44% de 75°) 

γd:30° γd:52° 

γe: 30° γe: 18° (60% de 30°) 

*quando o ângulo for maior que o recomendado, utiliza-se o valor do ângulo de referência. 

somb abertura E1:0,6                              

0,75 somb abertura-------------------------------0,5 

0,6 somb abertura--------------------------------x 
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Somb final da abertura E1= 0,4 

ESQUADRIA E2A: Orientação Norte 

Somb abertura E2A: 44% do vão 

Ângulos de referência Ângulos do projeto 

α: 35° α: 17° (48,57% de 35°) 

βe:30° βe:-- 

γd: 10° γd: 32°  

 

somb abertura E2A: 0,36 

0,75 somb abertura-------------------------------0,5 

0,36 somb abertura--------------------------------x 

Somb final da abertura E2A= 0,24 

Como não há proteção vertical Oeste (βe) o somb dessa abertura ficou muito baixo.  

ESQUADRIA E2B: Orientação Norte 

Somb abertura E2B: 44% do vão 

Ângulos de referência Ângulos do projeto 

α: 35° α: 17° (48,57% de 35°) 

βe:30° βe:-- 

γd: 10° γd: 57°  

 

somb abertura E2B: 0,36 

0,75 somb abertura-------------------------------0,5 

0,36 somb abertura--------------------------------x 

Somb final da abertura E2B= 0,24 

Como não há proteção vertical oeste (βe) o somb dessa abertura ficou muito baixo.  

ESQUADRIA E2C: Orientação Sul 

Somb abertura E2C: 44% do vão 

Ângulos de referência Ângulos do projeto 

α: 20° α: 52° 

βd:25° βd:35° 

γe: 20° γe: 60°  

 

somb abertura E2C: 1 
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0,75 somb abertura-------------------------------0,5 

1 somb abertura--------------------------------x 

O somb final da abertura E2C= 0,66, porém o valor máximo que pode ser obtido é 0,5.  

ESQUADRIA E2D: Orientação Sul 

Somb abertura E2D: 44% do vão 

Ângulos de referência Ângulos do projeto 

α: 20° α: 52° 

βd:25° βd:19° 

γe: 20° γe: 35°  

 

Somb abertura E2D: 0,90 

0,75 somb abertura-------------------------------0,5 

0,90 somb abertura--------------------------------x 

O somb final da abertura E2D= 0,60, porém o valor máximo que pode ser obtido é 0,5.  

ESQUADRIA E3: Orientação Oeste 

Somb abertura E3: 13,89% do vão 

Ângulos de referência Ângulos do projeto 

α: 75° α: 35° 

γd:40° γd:74° 

γe: 30° γe: 30°  

 

Somb abertura E3: 0,72 

0,75 somb abertura-------------------------------0,5 

0,72 somb abertura--------------------------------x 

Somb final da abertura E3= 0,48 

MÉDIA PONDERADA Somb final: 0,38 

Todos esses dados foram preenchidos na planilha disponibilizada pelo CB3E e o GHR 

ficou com o nível “B”. 

 Estudo 02: pintar a Isotelha Colonial na cor branca 

Nesse estudo foram considerados os mesmos valores do estudo um para o preenchimento 

da planilha, apenas foi modificado o valor da absortância da coberta, que ficou 0,2 ao 
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considerar pintar a Isotelha Colonial na cor branca. Apesar da diminuição do GHR, esse 

ambiente continuou com o nível “B”. 

 

 Estudo 03: menor área de abertura para Oeste  

Para o estudo três foi considerado diminuir a área de abertura para Oeste (AAbOeste).  

Com isso houve aumento da APambOeste (área de parede para Oeste) e uma pequena 

diminuição da absortância da parede e aumento da trasmitância da parede. Apesar dessa 

alteração não houve modificação, nem do Fvent, nem do somb.  

 

- Identificação das características de absortância, transmitância térmica e capacidade térmica 

das paredes externas: 

Absortância: 

 α parede cor branca: 0,2 

 α madeira cor laranja: 0,5 

 Área de parede externa total (placa cimentícia): 17,85m² 

 Área de eucalipto externo total: 9,63m² 

Média ponderada da absortância da parede: 0,30 

Transmitância: 

 U madeira: 1,45 W/(m²k) 

 U placa cimentícia + barreira radiante: 1,77 W/(m²k) 

Média ponderada da transmitância da parede: 1,66 W/(m²k) 
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Capacidade térmica: 

CT das paredes externas: 268. 

- Identificação das características da coberta: absortância, transmitância térmica e capacidade 

térmica: 

Absortância: α coberta - cor branca= 0,2 

Transmitância térmica: U coberta= 0,36 W/m²K (catálogo da telha Isotelha Colonial) 

Capacidade térmica: 

Foi considerada a CT da coberta: 176  

- Identificação da CT alta e CT baixa através da média ponderada CT para parede e coberta: 

Área total de parede externa: 27,48m² 

Área de coberta: 24,40m² 

Média ponderada do CT para parede e coberta: 224,73 

Com esse resultado a CT alta e CT baixa foram consideradas zero. 

- Áreas de aberturas (modificação da abertura E3): 
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Cálculo do Fvent: 

E1 E2 E3 TOTAL 
ÀREA VÃO 9,47m² ÀREA VÃO 10,65 x 4 = 

42,60m² 

ÀREA VÃO 1,79m² ÀREA VÃO 53,86m² 

ÀREA 

VENTILAÇÃ
O 

4,25m² ÀREA 

VENTILAÇÃ
O 

4,87x4= 

19,48m² 

ÀREA 

VENTILAÇÃ
O 

0,60m² ÀREA 

VENTILAÇÃO 

24,33m² 

ÁREA 
ILUMINAÇÃ

O 

7,08m² ÁREA 
ILUMINAÇÃ

O 

8,10x4= 
32,40m² 

ÁREA 
ILUMINAÇÃ

O 

0,60m² ÁREA 
ILUMINAÇÃO 

40,08m² 

F vent 0,45 F vent 0,46 F vent 0,33 F vent (M.P.) 0,45 

 

somb da esquadria E3:  

Somb abertura E3: 13,89% do vão 

Ângulos de referência Ângulos do projeto 

α: 75° α: 50° 

γd:40° γd:85° 

γe: 30° γe: 40°  

 

Somb abertura E3: 0,82 

0,75 somb abertura-------------------------------0,5 

0,82 somb abertura--------------------------------x 

somb final da abertura E3= 0,5 

MÉDIA PONDERADA somb final: 0,38 

 

 Estudo 04: Somb=0,5 

Nesse estudo considerou-se o aumento da variável. Os valores possíveis são: somb=0, 

quando não houver dispositivos de proteção solar; somb=1 quando houver venezianas que 

cubram 100% da abertura quando fechada e 0<somb≤0,5 para ambientes com sombreamento 

por varanda, beiral ou brise horizontal .O valor que estava sendo utilizado até o momento era 

0,38 e foi aumentando para 0,5 (valor máximo do somb indicado no regulamento para 

abertura sombreadas por varanda, beiral ou brise horizontal). Não foi realizada a modificação 

dos protetores no projeto, apenas substituído o valor do somb na planilha fornecida pelo site 

do CB3E. Apesar de ter havido a diminuição do GHR, ainda não foi possível atingir o nível 

“A”. 
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 Estudo 05: Somb = 1,00 

No estudo cinco foi considerado o valor do somb=1, ou seja, seria necessário a colocação 

de venezianas cobrindo 100% da abertura para se obter esse valor. Nesse estudo não foram 

feitas as modificações necessárias nas esquadrias, apenas substituído o valor na planilha. 

Nesse momento atingiu-se o nível “A” para o GHR. 

 

 Estudo 06: Isotelha com a cor original alaranjada 

O estudo seis foi realizado apenas para testar se a coberta poderia voltar a ter sua cor 

original (laranja/cerâmica), absortância=0,5 e continuar com a etiqueta “A”, o que não 

aconteceu, ficando com o nível “B”. 

 

 Estudo 07: Ajustes no projeto 

Por último foi feito o estudo sete para o APP01-SEJC, onde foram realizados todos os 

ajustes necessários no projeto, tais como: pintar a coberta na cor branca, modificar os tipos e 

dimensões das esquadrias, envernizar a madeira com uma cor mais clara e diminuição da área 

de abertura para Oeste.  

A seguir estão as imagens e quadros mostrando o levantamento dos dados e os cálculos. 

Para que o valor do somb fosse igual a um, as esquadrias foram modificadas: 
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Quadro geral de Área de Abertura para cada orientação: 

AAbN 17,76 

AAbS 17,76 

AAbL 9,47 

AAbO 1,79 

- Cálculo do Fvent: 

E1 E2A E2B E3 TOTAL 
ÀREA 

VÃO 

9,47m² ÀREA 

VÃO 

8,88 x 2 = 

17,76m² 

8,88 x 2 = 

17,76m² 

ÀREA 

VÃO 

1,79m² ÀREA VÃO 46,78m² 

ÀREA 

VENTI
LAÇÃ

O 

7,75m² ÀREA 

VENTI
LAÇÃ

O 

5,11x2= 

10,22m² 

7,24 x2= 

14,48m² 

ÀREA 

VENTILA
ÇÃO 

0,60m² ÀREA 

VENTILAÇ
ÃO 

33,05m² 

ÁREA 

ILUMI

NAÇÃ

O 

7,75m² ÁREA 

ILUMI

NAÇÃ

O 

7,01x2= 

14,02m² 

,24 x2= 

14,48m² 

ÁREA 

ILUMINA

ÇÃO 

0,60m² ÁREA 

ILUMINAÇ

ÃO 

36,85m² 

F vent 0,81 F vent 0,57 0,81 F vent 0,33 F vent  0,7 

- Identificação da área de paredes externas: 

 

 

Nas extremidades das fachadas Norte e Sul foram acrescentados 60cm de placa 

cimentícia. Essa alteração ocorreu porque no canto esquerdo dessas orientações há a bancada 

da cozinha e a bancada de apoio da churrasqueira (não seria funcional deixar as esquadrias 

nesses trechos). Essa alteração acarretou na diminuição das áreas de abertura Norte e Sul e no 

aumento da área de paredes externas nessas orientações.  
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- Identificação das características de absortância, transmitância térmica e capacidade térmica 

das paredes externas: 

Absortância: 

 α parede cor branca: 0,2 

 α madeira cor amarelada: 0,4  

 Área de parede externa total (placa cimentícia): 25,08m² 

 Área de eucalipto externo total: 9,63m² 

Média ponderada da absortância da parede: 0,25 

Transmitância térmica: 

 U madeira: 1,45 W/(m²k) 

 U placa cimentícia + barreira radiante: 1,77 W/(m²k) 

Média ponderada da transmitância da parede: 1,67 W/(m²k) 

Capacidade térmica: 

CT das paredes externas: 268. 

- Identificação das características da coberta: absortância, transmitância térmica e capacidade 

térmica: 

Absortância: α coberta - cor branca= 0,2 

Transmitância térmica: U coberta= 0,36 W/m²K (catálogo da telha Isotelha Colonial) 

Capacidade térmica: 

Foi considerada a CT da coberta: 176  

- Identificação da CT alta e CT baixa através da média ponderada CT para parede e coberta: 

Área total de parede externa: 34,71m² 

Área de coberta: 24,40m² 

Média ponderada do CT para parede e coberta: 230,02 

Com esse resultado a CT alta e CT baixa foram consideradas zero. 

O Apêndice H traz o quadro comparativo entre os sete estudos para o APP01-SEJC. 
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APP02- S (casa duplex):  

 

 Estudo 01: closet sem porta 

- Identificação e levantamento das esquadrias: área do vão, área de ventilação, área de 

iluminação: 

 

São três unidades da esquadria E4. 

Quadro geral de Área de Abertura para cada orientação: 

AAbN 6,72 

AAbS 6,72 

AAbL 6,72 

AAbO 0 

- Cálculo do Fvent: 

E4 
ÀREA VÃO 6,72x3= 20,16m² 

ÀREA VENTILAÇÃO 4,24x3= 12,72m² 

ÁREA ILUMINAÇÃO 5,99x3= 17,97m² 

F vent 0,63 

 

- Identificação da área de paredes internas: 
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- Identificação da área de paredes externas: 

 

 

 

- Identificação das características de absortância, transmitância térmica e capacidade térmica 

das paredes externas. 

Absortância: 

 α parede cor branca: 0,2 

 α madeira cor laranja: 0,5 

 Área de parede externa total (placa cimentícia): 8,86m² 

 Área de eucalipto externo total: 4,98m² 

Média ponderada da absortância da parede: 0,31 
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Transmitância térmica: 

 U madeira: 1,45 W/(m²k) 

 U placa cimentícia + barreira radiante: 1,77 W/(m²k) 

Média ponderada da transmitância da parede: 1,65 W/(m²k) 

Capacidade térmica: 

CT das paredes externas: 268. 

- Identificação das características da coberta: absortância, transmitância térmica e capacidade 

térmica: 

Absortância: α coberta - 0 

Transmitância térmica: U coberta= 0 

 Capacidade térmica: 

Foi considerada a CT da coberta: 1  

- Identificação da CT alta e CT baixa através da média ponderada CT para parede e coberta: 

Área total de parede externa: 13,84m² 

Área de coberta: 0m² 

Média ponderada do CT para parede e coberta: 268 

Com esse resultado a CT alta foi considerada 1 e a CT baixa foi considerada zero. 

- Definição das variáveis:  Cob, Pil e solo 

O valor de cob foi considerado zero porque não possui fechamento superior (coberta) para o 

exterior. O solo foi considerado zero, uma vez que o piso está a 80cm do solo, bem como o pil 

foi considerado um pelo mesmo motivo. 

- O somb foi considerado igual a um.  
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 Estudo 02: Closet com porta 

Nesse estudo a esquadria E4, passa a ter duas unidades, sendo criada uma unidade da 

esquadria E4B (quatro folhas de correr em tabicão). 

 

Quadro geral de Área de Abertura para cada orientação: 

AAbN 6,72 

AAbS 6,72 

AAbL 6,72 

AAbO 0 

Cálculo do Fvent: 

E4 E4B TOTAL 
ÀREA VÃO 6,72x2= 13,44m² ÀREA VÃO 6,72m² ÀREA VÃO 20,16 

ÀREA 

VENTILAÇÃO 

4,24x2= 8,48m² ÀREA 

VENTILAÇÃO 

2,89m² ÀREA 

VENTILAÇÃO 

11,37 

ÁREA 

ILUMINAÇÃO 

5,99x2= 11,98m² ÁREA 

ILUMINAÇÃO 

3,36m² ÁREA 

ILUMINAÇÃO 

15,34 

F vent 0,63 F vent 0,43 F vent (média 

ponderada) 

0,56 

 

Ao considerar o closet com porta não há mais parede interna nem parede voltada para 

Oeste, havendo também uma diminuição da área de parede Norte. 
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O quadro de área de paredes ficou assim: 

APambN 1,57 

APambS 1,57 

APambL 4,18 

APambO 0 

 

- Identificação das características de absortância, transmitância térmica e capacidade térmica 

das paredes externas. 

Absortância: 

 α parede cor branca: 0,2 

 α madeira cor amarelada: 0,4 (aplicação de verniz mais claro) 

 Área de parede externa total (placa cimentícia): 2,98m² 

 Área de eucalipto externo total: 4,34m² 

Média ponderada da absortância da parede: 0,31 

Transmitância térmica: 

 U madeira: 1,45 W/(m²k) 

 U placa cimentícia + barreira radiante: 1,77 W/(m²k) 

Média ponderada da transmitância da parede: 1,57 W/(m²k) 

As outras variáveis ficaram com valores iguais aos do estudo anterior. O Apêndide I traz 

o quadro comparativo entre os estudos um e dois da APP02-S, mostrando em vermelho os 

valores das variáveis que sofreram alterações. 
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APP03- S2 (casa duplex):  

- Identificação e levantamento das esquadrias: área do vão, área de ventilação, área de 

iluminação: 
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Quadro geral de Área de Abertura para cada orientação: 

AAbN 8,26 

AAbS 6,72 

AAbL 2,06 

AAbO 0 

- Cálculo do Fvent: 

E10 E9 E8 TOTAL 
ÀREA VÃO 8,26m² ÀREA VÃO 6,72m² ÀREA VÃO 2,06m² 17,04m² 

ÀREA 

VENTILAÇÃO 

3,89m² ÀREA 

VENTILAÇÃO 

3,37m² ÀREA 

VENTILAÇÃO 

1,89m² 9,15m² 

ÁREA 

ILUMINAÇÃO 

4,67m² ÁREA 

ILUMINAÇÃO 

4,15m² ÁREA 

ILUMINAÇÃO 

1,89m² 10,71m² 

F vent 0,47 F vent 0,50 F vent 0,91 0,53 

 

- Identificação de áreas de paredes externas: 
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- Identificação das características de absortância, transmitância térmica e capacidade térmica 

das paredes externas. 

Absortância: 

 α parede cor branca: 0,2 

 α madeira cor amarelada: 0,4 (aplicação de verniz mais claro) 

 Área de parede externa total (placa cimentícia): 0,84m² 

 Área de eucalipto externo total: 3,66m² 

Média ponderada da absortância da parede: 0,36 

Transmitância térmica: 

 U madeira: 1,45 W/(m²k) 

 U placa cimentícia + barreira radiante: 1,77 W/(m²k) 

Média ponderada da transmitância da parede: 1,50 W/(m²k) 

Capacidade térmica: 

CT das paredes externas: Como praticamente não há vedações com placas cimentícias, 

foi considerado o CT da madeira 160,8. 

- Identificação das características da coberta: absortância, transmitância térmica e capacidade 

térmica: 

Absortância: α coberta - cor branca= 0,2 

Transmitância térmica: U coberta= 0,36 W/m²K (catálogo da telha Isotelha Colonial) 

Capacidade térmica: 

Foi considerada a CT da coberta: 176  

- Identificação da CT alta e CT baixa através da média ponderada CT para parede e coberta: 

Área total de parede externa: 4,50m² 

Área de coberta: 12,86m² 

Média ponderada do CT para parede e coberta: 172,05 

Com esse resultado a CT alta e CT baixa foram consideradas zero. 

- Definição das variáveis:  Cob, Pil e solo 
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O valor de cob foi considerado um porque possui fechamento superior (coberta) para o 

exterior. O solo foi considerado zero, uma vez que se trata de um primeiro andar, bem como o 

pil foi considerado zero pelo mesmo motivo. 

- O somb foi considerado igual a um.  

 

APP04- S3 (casa duplex):  

- Identificação e levantamento das esquadrias: área do vão, área de ventilação, área de 

iluminação. Nesse ambiente há uma esquadria E10 (igual a do APP03-S2) e uma esquadria 

E11. 

 

Quadro geral de Área de Abertura para cada orientação: 

AAbN 8,26 

AAbS 6,72 

AAbL 0 

AAbO 0 

- Cálculo do Fvent: 

E10 E11 TOTAL 
ÀREA VÃO 8,26m² ÀREA VÃO 6,72m² 14,98m² 

ÀREA 

VENTILAÇÃO 

3,89m² ÀREA 

VENTILAÇÃO 

2,89m² 6,78m² 

ÁREA 

ILUMINAÇÃO 

4,67m² ÁREA 

ILUMINAÇÃO 

3,36m² 8,03m² 

F vent 0,47 F vent 0,43 0,45 



 

186 

 

Identificação das áreas de paredes externas: 

 

Identificação das características de absortância, transmitância térmica e capacidade térmica 

das paredes externas. 

Absortância: 

 α parede cor branca: 0,2 

 α madeira cor amarelada: 0,4 (aplicação de verniz mais claro) 

 Área de parede externa total (placa cimentícia): 0,73m² 

 Área de eucalipto externo total: 2,57m² 

Média ponderada da absortância da parede: 0,35 

Transmitância térmica: 

 U madeira: 1,45 W/(m²k) 

 U placa cimentícia + barreira radiante: 1,77 W/(m²k) 

Média ponderada da transmitância da parede: 1,51 W/(m²k) 

Capacidade térmica: 

CT das paredes externas: Como praticamente não há vedações com placas cimentícias, 

foi considerado o CT da madeira 160,8. 

- Identificação das características da coberta: absortância, transmitância térmica e capacidade 

térmica: 

Absortância: α coberta - cor branca= 0,2 

Transmitância térmica: U coberta= 0,36 W/m²K (catálogo da telha Isotelha Colonial) 

Capacidade térmica: 
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Foi considerada a CT da coberta: 176  

- Identificação da CT alta e CT baixa através da média ponderada CT para parede e coberta: 

Área total de parede externa: 3,300m² 

Área de coberta: 9,00m² 

Média ponderada do CT para parede e coberta: 171,92 

Com esse resultado a CT alta e CT baixa foram consideradas zero. 

- Definição das variáveis:  Cob, Pil e solo 

O valor de cob foi considerado um porque possui fechamento superior (coberta) para o 

exterior. O solo foi considerado zero, uma vez que se trata de um primeiro andar, bem como o 

pil foi considerado zero pelo mesmo motivo. 

- O somb foi considerado igual a um. 
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APÊNDICE H: Quadro comparativo entre os estudos para o APP01-SEJC 

Zona Bioclimática ZB ZB8 ZB8 ZB8 ZB8 ZB8 ZB8 ZB8 

Ambiente 

------- Estudo 01 Estudo 02 Estudo 03 Estudo 04 Estudo 05 Estudo 06 Estudo 07 

Identif. 
APP1-

SEJC 

APP1-

SEJC 

APP1-

SEJC 

APP1-

SEJC 

APP1-

SEJC 

APP1-

SEJC 

APP1-

SEJC 

AUamb 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 

Cobertura 

Ucob 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

CTcob 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 

αcob 0,50 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,20 

Paredes Externas 

Upar 1,64 1,64 1,66 1,66 1,66 1,66 1,67 

CTpar 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 268,00 

αpar 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 

Característica construtiva 

CTbaixa 0 0 0 0 0 0 0 

CTalta 0 0 0 0 0 0 0 

Situação do piso e 

cobertura 

cob 1 1 1 1 1 1 1 

solo 0 0 0 0 0 0 0 

pil 1 1 1 1 1 1 1 

Áreas de Paredes Externas 

do Ambiente 

APambN (m²) 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 12,63 

APambS (m²) 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 8,80 

APambL (m²) 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

APambO (m²) 8,88 8,88 10,48 10,48 10,48 10,48 10,48 

Áreas de Aberturas 

Externas 

AAbN (m²) 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 17,76 

AAbS (m²) 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 17,76 

AAbL (m²) 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 

AAbO (m²) 3,39 3,39 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 

Caracteristicadas 

Aberturas 

Fvent 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,70 

Somb 0,38 0,38 0,38 0,50 1,00 1,00 1,00 

CaracterísticaGeral 

AparInt  0 0 0 0 0 0 0 

PD  3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Caltura 0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 

Indicador de Graus-hora 

para Resfriamento 
GHR 

B B B B A B A 

8033 6670 6382 5969 4246 5609 4691 
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APÊNDICE I: Quadro comparativo entre os estudos 1 e 2 da APP02-S  

Zona 

Bioclimática 
ZB ZB8 ZB8 

Ambiente 

---- 
 Estudo 01 

Closet sem porta 

 Estudo 02 

Closet com porta 

Identificação 
Suíte multiuso - APP02-

S 

suíte multiuso - 

APP02-S 

AUamb 14,24 12,86 

Cobertura 

Ucob 0,00 0,00 

CTcob 1,00 1,00 

αcob 0,00 0,00 

Paredes Externas 

Upar 1,65 1,57 

CTpar 268,00 268,00 

αpar 0,31 0,31 

Característica 

construtiva 

CTbaixa 0 0 

CTalta 1 1 

Situação do piso e 

cobertura 

cob 0 0 

solo 0 0 

pil 1 1 

Áreas de Paredes 

Externas do 

Ambiente 

APambN (m²) 5,03 1,57 

APambS (m²) 1,57 1,57 

APambL (m²) 4,18 4,18 

APambO (m²) 3,06 0,00 

Áreas de 

Aberturas 

Externas 

AAbN (m²) 6,72 6,72 

AAbS (m²) 6,72 6,72 

AAbL (m²) 6,72 6,72 

AAbO (m²) 0,00 0,00 

Caracteristicas 

das Aberturas 

Fvent 0,63 0,56 

Somb 1,00 1,00 

Características 

Gerais 

AparInt  1,72 0,00 

PD  2,66 2,66 

Caltura 0,187 0,207 

Indicador de 

Graus-hora para 

Resfriamento 

GHR 

B A 

6220 4046 

*Os números identificados na cor vermelha correspondem às variáveis que sofreram alteração.  
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APÊNDICE J: Memória de soluções de equações e levantamento de dados para 

avaliação do RTQ-R da casa térrea 

 

APP05- S4 (casa térrea):  

- Identificação e levantamento das esquadrias: área do vão, área de ventilação, área de 

iluminação. Nesse ambiente há uma esquadria E8 (igual a do APP03-S2) e duas esquadrias 

E12. 

 

Quadro geral de Área de Abertura para cada orientação: 

AAbN 8,26 

AAbS 8,26 

AAbL 2,06 

AAbO 0 

Cálculo do Fvent: 

E8 E12 TOTAL 
ÀREA VÃO 2,06m² ÀREA VÃO 8,26x2= 

16,52m² 

ÀREA VÃO 18,58m² 

ÀREA 

VENTILAÇÃO 

1,89m² ÀREA 

VENTILAÇÃ

O 

4,76x2=9,

52m² 

ÀREA 

VENTILAÇÃO 

11,41m² 

ÁREA 

ILUMINAÇÃO 

1,89m² ÁREA 

ILUMINAÇÃ

O 

6,51x2=1

3,02m² 

ÁREA 

ILUMINAÇÃO 

14,91m² 

F vent 0,91 F vent 0,57 F vent 0,60 
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- Identificação das áreas de paredes externas: 

 

- Identificação das características de absortância, transmitância térmica e capacidade térmica 

das paredes externas. 

Absortância: 

 α parede cor branca: 0,2 

 α madeira cor amarelada: 0,4 (aplicação de verniz mais claro) 

 Área de parede externa total (placa cimentícia): 4,05m² 

 Área de eucalipto externo total: 4,21m² 

Média ponderada da absortância da parede: 0,30 

Transmitância térmica: 

 U madeira: 1,45 W/(m²k) 

 U placa cimentícia + barreira radiante: 1,77 W/(m²k) 

Média ponderada da transmitância da parede: 1,60 W/(m²k) 

Capacidade térmica: 

CT das paredes externas: Foi utilizado para o CT das paredes a média ponderada dos 

valores do CT da madeira e da placa cimentícia= 213,32 

- Identificação das características da coberta: absortância, transmitância térmica e capacidade 

térmica: 

Absortância: α coberta - cor branca= 0,2 

Transmitância térmica: U coberta= 0,36 W/m²K (catálogo da telha Isotelha Colonial) 

Capacidade térmica: 
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Foi considerada a CT da coberta: 176  

- Identificação da CT alta e CT baixa através da média ponderada CT para parede e coberta: 

Área total de parede externa: 8,26m² 

Área de coberta: 12,86m² 

Média ponderada do CT para parede e coberta: 190,59 

Com esse resultado a CT alta e CT baixa foram consideradas zero. 

- Definição das variáveis:  cob, pil e solo 

O valor de cob foi considerado um porque possui fechamento superior (coberta) para o 

exterior. O solo foi considerado zero, uma vez que o piso está elevado 80cm do solo, bem 

como o pil foi considerado um pelo mesmo motivo. 

- O somb foi considerado igual a um. 

APP06- Q1 (casa térrea):  

- Identificação e levantamento das esquadrias: área do vão, área de ventilação, área de 

iluminação. Nesse ambiente há uma esquadria E12 (igual a do APP05-S4) e uma esquadria 

E13. 
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Quadro geral de Área de Abertura para cada orientação: 

AAbN 9,14 

AAbS 8,26 

AAbL 0 

AAbO 0 

Cálculo do Fvent: 

E13 E12 TOTAL 
ÀREA VÃO 9,14m² ÀREA VÃO 8,26m² ÀREA VÃO 17,40m² 

ÀREA 

VENTILAÇÃO 

7,48m² ÀREA 

VENTILAÇÃO 

4,76m² ÀREA 

VENTILAÇÃO 

12,24m² 

ÁREA 

ILUMINAÇÃO 

7,48m² ÁREA 

ILUMINAÇÃO 

6,51m² ÁREA 

ILUMINAÇÃO 

13,99m² 

F vent 0,81 F vent 0,52 F vent (M.P.) 0,67 

- Identificação das áreas de paredes externas: 

 

- Identificação das características de absortância, transmitância térmica e capacidade térmica 

das paredes externas. 

Absortância: 

 α parede cor branca: 0,2 

 α madeira cor amarelada: 0,4 (aplicação de verniz mais claro) 

 Área de parede externa total (placa cimentícia): 1,87m² 

 Área de eucalipto externo total: 2,59m² 

Média ponderada da absortância da parede: 0,31 

Transmitância térmica: 

 U madeira: 1,45 W/(m²k) 

 U placa cimentícia + barreira radiante: 1,77 W/(m²k) 

Média ponderada da transmitância da parede: 1,58 W/(m²k) 

Capacidade térmica: 
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CT das paredes externas: Foi utilizado para o CT das paredes a média ponderada dos 

valores do CT da madeira e da placa cimentícia= 205,82 

- Identificação das características da coberta: absortância, transmitância térmica e capacidade 

térmica: 

Absortância: α coberta - cor branca= 0,2 

Transmitância térmica: U coberta= 0,36 W/m²K (catálogo da telha Isotelha Colonial) 

Capacidade térmica: 

Foi considerada a CT da coberta: 176  

- Identificação da CT alta e CT baixa através da média ponderada CT para parede e coberta: 

Área total de parede externa: 4,46m² 

Área de coberta: 9,30m² 

Média ponderada do CT para parede e coberta: 185,66 

Com esse resultado a CT alta e CT baixa foram consideradas zero. 

- Definição das variáveis:  cob, pil e solo 

O valor de cob foi considerado um porque possui fechamento superior (coberta) para o 

exterior. O solo foi considerado zero, uma vez que o piso está elevado 80cm do solo, bem 

como o pil foi considerado um pelo mesmo motivo. 

- O somb foi considerado igual a um. 
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APÊNDICE K: Quadro com o atendimento dos pré-requisitos da envoltória para cada 

APP da casa térrea. 

 

Pré-requisitos por ambiente APP1 APP5 APP6 

Pré 

Requisitos 

da 

Envoltória 

Paredes 

externas 

Upar, Ctpar e αpar 

atendem? 
Sim Sim Sim 

Cobertura 
Ucob, Ctcob e αcob 

atendem? 
Sim Sim Sim 

Iluminação 

Natural 

O ambiente é um 
dormitório? 

Não Sim Sim 

Área de abertura para 
iluminação 

36,85 14,91 13,99 

Ai/Auamb (%) 151,02 115,94 150,43 

Atende 12,5%? Sim Sim Sim 

Ventilação 

Natural 

Área de abertura para 

ventilação 
33,05 11,41 12,24 

Av/Auamb (%) 135,45 88,72 131,61 

Atende % mínima? Sim Sim Sim 

Tipo de abertura 
Camarão e de 

correr 

Camarão, de 

correr e de 
giro 

Camarão e de 

correr 

Abertura passível de 
fechamento? 

Sim Sim Sim 

ZB8 ou média 
mensal de 

temperatura mínima 

acima ou igual a 

20ºC? 

Sim Sim Sim 

Atende? Sim Sim Sim 

Fonte: Preenchimento dos dados a partir da planilha fornecida pela CB3E  
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APÊNDICE L: Quadro com a pontuação após avaliar os pré-requisitos por ambiente da 

casa térrea. 

 

Pontuação 

após 

avaliar os 

pré-

requisitos 

por 

ambiente 

 APP1 APP5 APP6  

 Ponderação 

da nota pela 

área útil do 

ambiente 

Ponderação 

da nota pela 

área útil do 

ambiente 

Ponderação 

da nota pela 

área útil do 

ambiente 
Envoltória 

para Verão 

A A A 

5,00 5,00 5,00 

Fonte: Preenchimento dos dados a partir da planilha fornecida pela CB3E  
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APÊNDICE M: Quadro com o resultado do equivalente numérico da envoltória para 

resfriamento para casa térrea. 

 

Ambiente EqNumEnvAmbresf AUamb (m²) EqNumEnvresf 

APP1-SEJC 5 24,40 

5,00 APP5-S4 5 12,86 

APP6-Q1 5 9,30 
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APÊNDICE N: Demais pré- requisitos da Envoltória da casa térrea: 

 

Pré Requisitos da 

Envoltória 

Medição individual de água? Sim 

Medição individual de energia? Sim 

Ventilação Cruzada 

Área Aberturas 

orientação Norte 
35,16 

Área Aberturas 

orientação Sul 
35,72 

Área Aberturas 

orientação Leste 
11,53 

Área Aberturas 

orientação Oeste 
1,79 

A2/A1 1, 357222844 

Atende A2/A1 maior 

ou igual a 0,25? 
Sim 

Banheiros com 

Ventilação Natural 

Nº Banheiros 2 

Nº Banheiros com 

ventilação natural 
2 

Atende 50% ou mais 

dos banheiros com 

ventilação natural? 

Sim 

Fonte: Preenchimento dos dados a partir da planilha fornecida pela CB3E 
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ANEXOS 

ANEXO A: Detalhes do encontro dos pilares e vigas duplos 

 

Fonte: Catálogo AMARU Perfilado (DIAS, 2011) 
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MADEIRA

0.60 2.40

PORTA SIMPLES DE GIRO EM MADEIRA ESTILO TABICÃO

MADEIRA

MADEIRA E

VIDRO

2.80 2.40

QUADRO FIXO COM TABICÃO, JANELA DE CORRER: 3 FOLHAS

JANELA TIPO CAMARÃO: 4 FOLHAS COM TABICÃO

MADEIRA E

VIDRO

2.80 2.40

MADEIRA E

VIDRO

2.80

PORTA DE CORRER: 4 FOLHAS DE MADEIRA 

DO TIPO TABICÃO, SENDO 2 FIXAS.

2.40
3.10 2.95

PORTA TIPO CAMARÃO: 4 FOLHAS EM MADEIRA COM TABICÃO

MADEIRA 

DE MADEIRA (2FOLHAS)

ALTURALARGURA

DESCRIÇÃO

MATERIAL

CÓDIGO ALTURALARGURA

DESCRIÇÃO

MATERIAL

CÓDIGO

ALTURALARGURA

DESCRIÇÃO

MATERIAL

CÓDIGO

ALTURALARGURA

DESCRIÇÃO

MATERIAL

CÓDIGO
ALTURALARGURA

DESCRIÇÃO

MATERIAL

ALTURALARGURA

DESCRIÇÃO

MATERIAL

CÓDIGO
ALTURALARGURA

DESCRIÇÃO

MATERIAL

CÓDIGO

CORTE

3

ESCALA 1:25

PERSPECTIVA

4

ELEVAÇÃO

2

ESCALA 1:25

PLANTA

1

ESCALA 1:25

CORTE

3

ESCALA 1:25

PERSPECTIVA

4

0.45 0.60

E7

JANELA FIXA EM MADEIRA DO TIPO TABICÃO (1 FOLHA)

MADEIRA

ALTURALARGURA

DESCRIÇÃO

MATERIAL

CÓDIGO

PLANTA

1

ESCALA 1:25

PLANTA

1

ESCALA 1:25

ELEVAÇÃO

2

ESCALA 1:25

ELEVAÇÃO

2

ESCALA 1:25

CORTE

3

ESCALA 1:25

CORTE

3

ESCALA 1:25

PERSPECTIVA

4

ELEVAÇÃO

2

ESCALA 1:25

PLANTA

1

ESCALA 1:25

CORTE

3

ESCALA 1:25

PERSPECTIVA

4

ELEVAÇÃO

2

ESCALA 1:25

PLANTA

1

ESCALA 1:25

CORTE

3

ESCALA 1:25

PERSPECTIVA

4

ELEVAÇÃO

2

ESCALA 1:25

PLANTA

1

ESCALA 1:25

CORTE

3

ESCALA 1:25

PERSPECTIVA

4

E3

3.20 0.50

BANDEIROLA EM TABICÃO. 

MADEIRA

ALTURALARGURA

DESCRIÇÃO

MATERIAL

CÓDIGO

CÓDIGO

QUADRO FIXO COM TABICÃO, JANELA DE CORRER: 3 FOLHAS

JANELA TIPO CAMARÃO: 4 FOLHAS COM TABICÃO

ELEVAÇÃO

2

ESCALA 1:25

PLANTA

1

ESCALA 1:25

CORTE

3

ESCALA 1:25

PERSPECTIVA

4

ELEVAÇÃO

2

ESCALA 1:25

PLANTA

1

ESCALA 1:25

CORTE

3

ESCALA 1:25

PERSPECTIVA

4
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PLANTAS PERSPECTIVADAS

VISTAS ESQUEMÁTICAS EM 3D

ESCALA

----

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Maisa Veloso

RECANTO DO VALE DO PIUM

CONDOMÍNIO DE HABITAÇÕES COM ÊNFASE NO BAIXO IMPACTO
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LUDMILA MAGDA VARELLA DE AZEVEDO FERNANDES

PLANTA PERSPECTIVADA 1º ANDAR - CASA DUPLEX

PLANTA PERSPECTIVADA TÉRREO - CASA DUPLEX

PLANTA PERSPECTIVADA - CASA TÉRREA

VISTA EXPLODIDA - CASA TÉRREA

CORTE PERSPECTIVADO - CASA TÉRREA

DETALHE :PERSPECTIVA DO CONECTOR METÁLICO

49

50

51
52

53

54
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CONTEÚDO

PLANTA BAIXA E DE COBERTURA DO

SETOR DE APOIO E PORTARIA

PERSPECTIVAS

ESCALA

1/75

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Maisa Veloso

RECANTO DO VALE DO PIUM

CONDOMÍNIO DE HABITAÇÕES COM ÊNFASE NO BAIXO IMPACTO

AMBIENTAL E NO DESEMPENHO TÉRMICO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO

LUDMILA MAGDA VARELLA DE AZEVEDO FERNANDES

PERSPECTIVA DA PORTARIA

+ 0,15

RAMPA

I=5%

RAMPA

I=5%

 0,00

+ 0,15

RAMPA

I=5%

RAMPA

I=5%

VAGA 03
VAGA 04

VAGA 05
VAGA 06 VAGA 07

VAGA 08

VAGA 09

P.13

A

P.13

A

P
.
1
3

B

P
.
1

3

B

P
.
1

3

C

P
.
1

3

C

P.13

D

P.13

D

+ 0,15

+ 0,15

+ 0,15

+ 0,15

+ 0,15

+ 0,15

ADMINISTRAÇÃO

 8.54 m²

CIRC.

 1.45 m²

DEP.

 2.92 m²

ÁREA DE SERVIÇO

 2.48 m²

COZINHA

 6.00 m²

DESCANSO DOS

FUNCIONÁRIOS

 11.09 m²

VESTIARIO

MASC. ADAP.

 3.21 m²

CIRC.

ARMÁRIO

 3.51 m²

BANHEIRO

MASC. ADAP.

 4.81 m²

E14
E14

E16

E16

E17

E19

E23

E20

+ 0,15

+ 0,15

VESTIARIO

FEM. ADAP.

 3.21 m²

BANHEIRO

FEM. ADAP.

 4.81 m²

E16

+ 0,15

CIRCULAÇÃO

 3.60 m²

+ 0,15

E22

E14

+ 0,80

0,00

P.13

A

P.13

A

P
.
1

3

B

P
.
1

3

C

P
.
1
3

C

P.13

D

P.13

D

P
.
1
3

B

+ 0,15

CIRC.

ARMÁRIO

 3.51 m²

E14

E14

E16

E18

ESCALA 1:75

PLANTA BAIXA -  PORTARIA E SETOR DE APOIO

55

PLANTA COBERTURA -  PORTARIA E ÁREA DE APOIO

56

ESCALA 1:75

58

E15

E17

PEITORIL ALTU.LARG. DESCRIÇÃO

QUADRO DE ESQUADRIAS DA ÁREA COMUM

E14

4.75 0.50

.80 2.10

E18

----

MATERIAL

MADEIRAPORTA DE GIRO COM TABICÃO 

---- PORTA SIMPLES DE CORRER  MADEIRA

1.60 BANDEIROLA FIXA EM TABICÃO. 
MADEIRA

MADEIRA

BAND.

---

---

----

E19 ----

E16 ----
MADEIRAPORTA DE GIRO COM TABICÃO FIXO

MADEIRA 
----

E21

1.18 1.00E20 JANELA DE CORRER ESTILO TABICÃO
MADEIRA

----1.20

0.95 0.50
MADEIRA

----1.60

COD.

.80 2.10 ---

.80 2.10 ---

4.05 0.501.60 BANDEIROLA FIXA EM TABICÃO. 

2.35 0.501.60 BANDEIROLA FIXA EM TABICÃO. 

BANDEIROLA FIXA EM TABICÃO. 
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PERSPECTIVA SETOR DE APOIO

59

MOCK UP

57

LOTE 1

LOTE 3

CASA DUPLEX

APOIO

SERV.

P
O

R
T

A
R

I
A

PISCINA

SALÃO

MULTIUSO

PARQUE

INFANTIL

VAGAS - VISITANTES

VAGAS - MORADORES

CASA DUPLEX

CASA DUPLEX

LOTE 5

LOTE 7

LOTE 9

LOTE 8

CASA TÉRREA

CASA DUPLEX

LOTE 2

LOTE 4

LOTE 6

E22

E22
MADEIRA----.60 2.10---- PORTA SIMPLES DE GIRO 

VAGA 01

VAGA 02
VAGA 03

VAGA 04
VAGA 05

VAGA 06 VAGA 07
VAGA 08

VAGA 09

QUAN.

1

5

1

1

1

4

1

1

1

2.55 1.00E23 JANELA DE CORRER ESTILO TABICÃO
MADEIRA

----1.20 1

E15

E21

E19
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CONTEÚDO

CORTES E FACHADAS DA PORTARIA

E SETOR DE APOIO

ESCALA

1/75

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Maisa Veloso

RECANTO DO VALE DO PIUM

CONDOMÍNIO DE HABITAÇÕES COM ÊNFASE NO BAIXO IMPACTO

AMBIENTAL E NO DESEMPENHO TÉRMICO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO

LUDMILA MAGDA VARELLA DE AZEVEDO FERNANDES

+ 0,15

ADMINISTRAÇÃO

+ 0,15

DEPOSITO

+ 0,15

COZINHA

+ 0,15

BWC MASC. ADAP.

BWC FEM. ADAP.

+ 0,15

DESCANSO

CORTE AA - SETOR DE APOIO E DE SERV.

60

ESCALA 1:75

+ 0,15

CIRCULAÇÃO

+ 0,00

CIRCULAÇÃO

+ 0,15

CIRCULAÇÃO

CORTE BB - SETOR DE APOIO E DE SERV.

61

ESCALA 1:75

62

ESCALA 1:75

FACHADA NOROESTE - SETOR DE APOIO E DE SERV.

63

ESCALA 1:75

FACHADA SUDESTE - SETOR DE APOIO E DE SERV.

FACHADA NORDESTE - SETOR DE APOIO E DE SERV.

64

ESCALA 1:75

FACHADA SUDOESTE PORT. 

68

ESCALA 1:75

FACHADA SUDOESTE - SETOR DE APOIO E DE SERV. 

65

ESCALA 1:75

FACHADA NORDESTE - PORT. 

69

ESCALA 1:75

+ 0,00

CIRCULAÇÃO

+ 0,80

PORTARIA

CORTE DD - PORTARIA

66

ESCALA 1:75

CORTE CC - PORTARIA

67

ESCALA 1:75

+ 0,80

LAVABO

+ 0,80

PORTARIA

+ 0,00

CIRCULAÇÃO

FACHADA NOROESTE - PORT.

70

ESCALA 1:75

FACHADA SUDESTE - PORT.

71

ESCALA 1:75
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ARMÁRIO

DOS FUNC.

0,00

CIRCULAÇÃO

+ 0,15



SALÃO MULTIUSO FACHADA SUDESTE

78

ESCALA 1:75

SALÃO MULTIUSO FACHADA NOROESTE

77

ESCALA 1:75
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CONTEÚDO

PLANTA BAIXA, PLANTA DE

COBERTA, CORTES E FACHADAS

DO SALÃO MULTIUSO

ESCALA

1/75

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Maisa Veloso

RECANTO DO VALE DO PIUM

CONDOMÍNIO DE HABITAÇÕES COM ÊNFASE NO BAIXO IMPACTO

AMBIENTAL E NO DESEMPENHO TÉRMICO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO

LUDMILA MAGDA VARELLA DE AZEVEDO FERNANDES

+ 0,15

+ 0,15

+ 0,15

+ 0,15

R
A

M
P

A

I
=

5
%

R
A

M
P

A

I
=

5
%

P.14

A

P.14

A

P
.
1
4

B

P
.
1
4

P.14

A

P.14

A

P
.
1
4

B

P
.
1
4

+ 0,15

COZINHA

+ 0,15

BWC MASC.

+ 0,15

BWC FEM.

+ 0,15

COZINHA

+ 0,15

SALÃO MULTIUSO

CORTE AA

79

ESCALA 1:75

CORTE BB

80

ESCALA 1:75

SALÃO MULTIUSO FACHADA SUDOESTE

75

ESCALA 1:75

SALÃO MULTIUSO FACHADA NORDESTE

76

ESCALA 1:75

PLANTA BAIXA - SALÃO MULTIUSO

73

ESCALA 1:75

PLANTA COBERTURA - SALÃO MULTIUSO

74

ESCALA 1:75

MOCK UP

72

LOTE 1

LOTE 3

CASA DUPLEX

APOIO

SERV.

P
O

R
T

A
R

I
A

PISCINA

SALÃO

MULTIUSO

PARQUE

INFANTIL

VAGAS - VISITANTES

VAGAS - MORADORES

CASA DUPLEX

CASA DUPLEX

LOTE 5

LOTE 7

LOTE 9

LOTE 8

CASA TÉRREA

CASA DUPLEX

LOTE 2

LOTE 4

LOTE 6

E20

E21

E21
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E15

E17

PEITORIL ALTU.LARG. DESCRIÇÃO

QUADRO DE ESQUADRIAS DA ÁREA COMUM

E14

4.75 0.50

.80 2.10

E18

----

MATERIAL

MADEIRAPORTA SIMPLES DE GIRO 

---- PORTA SIMPLES DE CORRER  MADEIRA

1.60 BANDEIROLA FIXA EM TABICÃO. 
MADEIRA

MADEIRA

BAND.

---

---

----

E19 ----

E16 ----
MADEIRAPORTA DE GIRO COM TABICÃO FIXO

MADEIRA 
----

E21

1.55 1.00E20 JANELA DE CORRER ESTILO TABICÃO
MADEIRA

----1.20

0.95 0.50
MADEIRA

----1.60

COD.

.80 2.10 ---

.80 2.10 ---

4.05 0.501.60 BANDEIROLA FIXA EM TABICÃO. 

2.35 0.501.60 BANDEIROLA FIXA EM TABICÃO. 

BANDEIROLA FIXA EM TABICÃO. 

E22
MADEIRA

----.60 2.10---- PORTA SIMPLES DE GIRO 

QUAN.

1

5

2

3

1

4

1

1

1

2.55 1.00E23 JANELA DE CORRER ESTILO TABICÃO
MADEIRA

----1.20 1

E16

E16

B B
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CONTEÚDO

PERSPECTIVAS GERAIS

ESCALA

---

CO-ORIENTADORA

Profa. Dra. Maisa Veloso

RECANTO DO VALE DO PIUM

CONDOMÍNIO DE HABITAÇÕES COM ÊNFASE NO BAIXO IMPACTO

AMBIENTAL E NO DESEMPENHO TÉRMICO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO

LUDMILA MAGDA VARELLA DE AZEVEDO FERNANDES

PERSPECTIVA DA IMPLANTAÇÃO - TOPO

PERSPECTIVA DA ÁREA DE LAZER

PERSPECTIVA DO SALÃO MULTIUSO

PERSPECTIVA DA IMPLANTAÇÃO

PERSPECTIVA DA ÁREA DE LAZER

PERSPECTIVA DO SALÃO MULTIUSO

PERSPECTIVA FRONTAL

PERSPECTIVA - PASSEIO INTERNO

PERSPECTIVA DA PISCINA - ÁREA DE LAZER

81 82 83

84 85

86

87 88 89
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