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RESUMO 

 

Esse trabalho envolve pesquisas recentes que levantam prescrições técnicas para se 

projetar residências unifamiliares de alto padrão, suprindo uma lacuna sustentável específica 

em se absorver, compreender e inserir alguns desses conceitos complementares às formas 

tradicionais de se habitar, aqui destacado como algo que sucedeu o ato de projetar e construir. 

O surgimento de uma demanda de um projeto a ser confeccionado na cidade de Serra de São 

Bento, a 130 km de Natal-RN trouxe ao autor a oportunidade de inserir um olhar mais focado 

às questões ambientais relativas a uma obra dessa natureza, fazendo-o levar aos proprietários 

um debate mais minucioso na formação dos valores do programa de necessidades e na 

compreensão do lugar a ser projetado. O terreno árido, inclinado, pedregoso e distante de um 

centro urbano, exigia uma proposta adaptada ao local, com materiais não convencionais, mais 

leves e menos artesanais, que mitigassem os impactos de uma residência sobre aquele meio e 

sobre o seu futuro consumo de água e energia elétrica. Batizada de Casa Camelo, a proposta dá 

ênfase à total autossuficiência frente às concessionárias locais desses dois insumos, seja por 

meio da captação pluvial alternativa com reuso de água ou pela geração renovável de energia 

eólica ou fotovoltaica, além da adoção de uma solução que leva em conta as estratégias 

bioclimáticas sugeridas ao microclima estudado para que, de forma passiva, pudéssemos atingir 

a satisfação quanto ao conforto térmico e acústico do projeto. 

 

Palavras chave: Serra de São Bento/RN, residência de alto padrão, reuso de água, eficiência 

energética, arquitetura bioclimática. 
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TITLE: 

CAMEL HOME - When the house fits in the environment 

Architectural proposal for high standard single-family residence taking into account 

sustainable environmental aspects of water management, energy and bioclimatic conditions. 

 

ABSTRACT 

 

This work involves recent research that raise technical requirements to design single-

family homes to a high standard, providing a specific sustainable gap to absorb, understand and 

enter some of these complementary concepts to traditional ways of live, with emphasis in the 

act to design and build. The emergence of a demand for a project to be made in the city of Serra 

de São Bento, 130 km from Natal, Brazil brought the author the opportunity to enter a more 

focused look at environmental issues related to a work of this nature, talking to the owners 

about a more thorough debate on the formation of values needs program and understanding the 

place to be designed. The arid terrain, sloping, rocky and far from the urban center, required a 

proposal adapted to the site, with unconventional, lighter and less craft materials that mitigate 

the impact of a residence on one half and on its future water consumption and electricity. 

Baptized House Camel, the proposal emphasizes the full self-sufficiency in the face of local 

utilities of these two inputs, either through rainwater capture alternative water reuse or for 

renewable generation of wind or photovoltaics, and to adopt a solution that takes into account 

bioclimatic strategies suggested the microclimate studied so that passively, we could achieve 

satisfaction with the thermal and acoustic comfort of the project. 

Keywords: Serra de São Bento / RN, high standard residence, water reuse, energy 

efficiency, bioclimatic architecture 
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1 INTRODUÇÃO 

 Frente à visível urgência de se viver em um mundo cada vez mais ameaçado por 

questões ambientais, qualquer ação do ser humano que respeite o ciclo de recomposição dos 

recursos naturais, conservando a máxima integridade da natureza, torna-se importante na 

concepção de uma relação ambientalmente equilibrada. O conceito de sustentabilidade é 

abordado nesse trabalho como o conjunto dessas atitudes que atribui um olhar solidário às várias 

alternativas e formas de se produzir, se alimentar, se comunicar, de transportar e de se habitar, 

sendo aqui destacado como algo que complementa o ato de construir. Esse trabalho nasce da 

necessidade de se construir uma casa sobre a Serra da Borborema, com características 

condizentes a essas questões sustentáveis e que tenta responder adequadamente às exigências 

ambientais, dentre as quais se destaca a da otimização dos recursos naturais como a água e a 

energia, bem como a adequação bioclimática da edificação.  

 O autor, graduado desde 1997 em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN e no ano de 

2006 em Engenharia Civil pela mesma instituição, sempre almejou a oportunidade de 

aprofundar essas questões. Logo, escolheu tratar desse tema para desenvolvimento de pesquisa 

em nível de mestrado profissional, sob a orientação do professor doutor Rubenilson B. Teixeira. 

Além de tudo, a prática profissional do autor tem se voltado para projetos de habitações desse 

porte, tanto de arquitetura quanto de instalações prediais. Dessa forma, nosso objetivo foi unir 

e desenvolver essa veia profissional e acadêmica, confeccionando um anteprojeto de arquitetura 

com qualidade, ao atender concomitantemente ao nosso anseio pela evolução técnica na 

concepção de projetos residenciais unifamiliares e que cumprisse com a meta do mestrado 

profissional oferecido pelo PPGAU da UFRN que dá ênfase em arquitetura, projeto e meio 

ambiente. 

 A meta a ser atingida se deu pela confecção de um anteprojeto residencial unifamiliar, 

que foi além da arquitetura como mera prestação de serviço em se apenas atender a um simples 

programa de necessidades. Buscamos o desafio de projetar uma casa que apresenta soluções 

quanto à autossuficiência em águas por intermédio do aproveitamento da chuva e do seu devido 

reuso; soluções quanto à eficiência energética com poder de se gerar de forma limpa, maior 

oferta possível de eletricidade frente a seu provável consumo e soluções referenciadas pelas 

estratégias bioclimáticas passivas, estudadas para serem adaptadas ao microclima serrano e 
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semiárido de uma região localizada no município de Serra de São Bento, no agreste potiguar, 

sobre a Serra da Borborema a 400 m acima do nível do mar. 

 

1.1 TEMA 

 Habitação unifamiliar de alto padrão incorporando princípios bioclimáticos e de 

sustentabilidade.  

1.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

 Elaborar um anteprojeto residencial unifamiliar de alto padrão levando em consideração 

três aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental: água, energia e bioclima. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar soluções de projeto que tratem da captação de águas pluviais ou subterrâneas 

e do reuso de águas;  

 Analisar soluções de projeto que tratem da geração e da otimização de energia elétrica;  

 Propor soluções arquitetônicas adequadas ao clima semiárido. 

1.3 UNIVERSO DE ESTUDO 

 A procura inicial pelo terreno para o projeto da casa se deu por meio de visitas a 

condomínios fechados na região metropolitana de Natal/RN, por ser um local mais conveniente 

no que diz respeito às infraestruturas urbanas que facilitam esses estudos residenciais. Porém, 

todas as opções convergiam para condomínios "comuns", sem gerar uma empolgação inicial de 

se fazer algo em um lugar diferente desses lotes convencionais. Essa insatisfação fez lembrar 

um lote de um parente visitado pelo autor há alguns meses. O motivo dessa visita foi fornecer 

aos prováveis compradores uma avaliação técnica sobre a possibilidade de se adquirir aquele 

terreno, com o propósito de se construir uma residência de alto padrão. Nessa visita, o autor 

teria que fazer uma breve análise sobre o entorno, o microclima, a infraestrutura, a topografia e 
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a visão panorâmica que o terreno oferece, surgindo então o universo de estudo1 para o 

desenvolvimento desse presente trabalho. 

 O lote 56 do Condomínio Residencial Quintas da Serra I está localizado às margens da 

RN 279-Km 83, no município potiguar de Serra de São Bento, no alto da Serra da Borborema 

a 130 km de Natal/RN, sob as coordenadas: 6°24' 58" Sul e 35° 40' 52" Oeste. 

Figura 1- Localização de Serra de São Bento/RN. 

 
Fonte: EMPARN. Imagens disponíveis em: 

<http://www.emparn.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=12411&ACT=&PAGE=0&PA
RM=&LBL=Meteorologia>. Acesso em: 14 maio 2015. 

Nota: Editado pelo autor. 

 

                                                 
1 Referimo-nos aqui como o Universo de Estudos apenas questões que dizem respeito ao lote ou ao sítio a ser 
implantado o projeto. 
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 O lote está distante 1,5 km do acesso principal, sendo estabelecido pelos seguintes 

confrontantes: limite sudoeste com a Rua de Acesso (frente), com 45,75 m; limite nordeste com 

área verde não edificante (fundos), com 21,98 m; limite sudeste com lote 55 (lateral direita), 

com 47,74 m e limite noroeste com lote 57 (lateral esquerda), com 52,88 m. O terreno tem, 

portanto, uma área de 1608,07 m². As coordenadas georreferenciadas dos quatro vértices do 

lote foram captadas por meio de documento oficial designado de Regimento Interno (ver anexo 

01) fornecido aos proprietários pelo Setor de Engenharia do Condomínio Quintas da Serra I e 

encontra-se na figura 2 abaixo. 

Figura 2 - Planta do Condomínio Quintas da Serra I, com destaque em verde do lote 56. 

 
Fonte: Arquivo em AutoCAD - Setor Interno de Engenharia (2014). 

Nota: Editado pelo autor. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 As bruscas mudanças de eventos climáticos, às vezes até drásticas, vêm alertando 

cotidianamente a comunidade científica internacional. Tais notícias são vistas cotidianamente 

a partir de mídias diversas, como televisão, sites, filmes, revistas, jornais entra outros, e 

demonstram como esses eventos têm se tornado cada vez relevantes para os governos e a 

sociedade mundial. 

 Em 1987, o Relatório de Brundtland “Our Common Future”, elaborado pela Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela ONU e presidida pela então 

primeira ministra da Noruega Gro Harlen Brundtland, se definiu, pela primeira, vez o 

desenvolvimento sustentável como uma resposta viável aos problemas climáticos gerados pela 

sociedade industrializada. O relatório sugere que precisamos garantir que se satisfaçam as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade de gerações futuras de satisfazer as 

suas próprias necessidades (BRUNDTLAND, 1987 apud. GOULART, 2014). 

 Depois desse relatório, seguiram-se vários outros tratados internacionais, tais como: a 

Convenção do Clima – IPCC (1988); a Agenda 21- Rio 92 (1992); a Convenção sobre 

Diversidade Biológica (1992); Protocolo de Kyoto – Rio+5 (1997); Rio+10: II cúpula mundial 

sobre o desenvolvimento sustentável (2002); IPCC (2007). Todos os eventos citados sempre 

tiveram o objetivo de programar estratégias de desenvolvimento sustentável pelas Organizações 

Governamentais. O desenvolvimento sustentável também pode ser definido como:  

Um programa de mudança e aprimoramento do processo de desenvolvimento econômico 

de forma que ele garanta um nível básico de qualidade de vida para todas as pessoas e proteja 

os sistemas ambientais e sociais que fazem com que a vida seja possível e valha à pena. (Agenda 

21- Rio 92, 1992, p.13). 

 Hoje, grande parte dos cidadãos observa a escassez de água potável, o impacto do lixo 

urbano gerado individualmente ou pelos custos ambientais na geração de energia elétrica para 

se realizar as atividades cotidianas. Os indivíduos realmente tomam consciência em fazer algo 

a mais para mitigar esses impactos ambientais e para gerar economia nos gastos com sua própria 

energia elétrica, podendo dar sua colaboração frente a essa nova situação. Mas é preciso ir além 

de uma abordagem individual do problema, pois envolve todas as sociedades do planeta, isto é, 

a própria humanidade no esforço de se buscar o desenvolvimento sustentável. 
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 O conceito de desenvolvimento e conservação do meio ambiente foi introduzido na 

área da construção civil e seu avanço maior se deu a partir do ano 2000 com a criação da Agenda 

212 de Construção Sustentável para Países em Desenvolvimento pelo CIB. No Brasil, em 2007 

houve a criação do Green Building Council Brasil e do Conselho Brasileiro de Construção 

Sustentável (CBCS), no intuito de:  

Promover a melhoria da qualidade de vida da população brasileira e a preservação de seu 

patrimônio natural, pelo desenvolvimento e implementação de conceitos e práticas mais 

sustentáveis e que contemplem as dimensões social, econômica e ambiental da cadeia produtiva 

da indústria da construção civil. (www.cbcs.com.br. Acesso em 14 de Abril de 2015). 

Assim, o setor de construção civil nacional recebeu uma importante contribuição para 

melhoria de suas práticas de sustentabilidade e redução dos impactos nocivos ao meio ambiente. 

Esse importante e impactante setor da atividade econômica é responsável no Brasil por 12 -

16% do consumo de água; 25% da madeira florestal; 30 - 40% de energia e é essencial ao 

desenvolvimento da sociedade contemporânea. Nele, se destacam as áreas de moradia, 

comércio, serviços e infraestrutura, que geram milhões de empregos diretos e indiretos.  

 Estima-se que seja possível reduzir entre 30% e 40% o consumo de energia e de água 

nas fases de uso e operação do edifício. Para se ter uma ideia dessa magnitude, no Brasil, a 

participação dos edifícios no consumo de energia elétrica é superior a 45%, e este porcentual 

está crescendo mais rapidamente do que a economia. (CBCS, 2014). 

 Essa estimativa tem levado as Instituições de Ensino Superior (IES), de Engenharia 

Civil, Arquitetura e Urbanismo a se mobilizarem para educar novos profissionais envolvidos 

na construção civil com foco voltado para a edificação sustentável.  

Arquitetura sustentável é aquela que procura minimizar os impactos ambientais negativos 

provocados pela construção e operação de edifícios. Para isso, procura-se aumentar a eficiência 

e a moderação no uso de materiais, energia e ocupação do espaço (GOULART, 2014. p. 12).  

                                                 
2  Agenda 21 é o documento elaborado em consenso entre governos e instituições da sociedade civil de 179 países 
e foi aprovado em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no 
Rio de Janeiro. A Agenda 21 traduz em propostas de ações o conceito de desenvolvimento sustentável. 
REFERENCIA 
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No Brasil, os profissionais da construção civil tais como arquitetos e engenheiros já têm 

como buscar recursos técnicos para se projetar e executar uma edificação com alguma ênfase 

sustentável. No mercado do Rio Grande do Norte, observamos clientes e arquitetos discutindo 

em seus programas de necessidades as questões que envolvem a sustentabilidade, tais como: a 

integração com jardins, a preservação de árvores existentes no seu lote, o reuso de águas, o 

aproveitamento de águas pluviais, a automação inteligente e a racionalização e geração de 

energia elétrica na própria casa.3 

 De fato, perante entrevistas a alguns clientes para elaboração dos seus programas de 

necessidades, voltados para residências unifamiliares de alto padrão na grande Natal, 

observamos que há uma tendência em se aplicar a arquitetura sustentável. Porém, o cliente, 

muitas vezes, recua diante do aumento dos custos. É preciso que os arquitetos mostrem e 

argumentem também quanto ao retorno financeiro desses investimentos. Se os arquitetos de 

residências atenderem a essa demanda, criando bons projetos, nos quais considerem as devidas 

taxas de retorno financeiro, reforçarão junto aos seus clientes, os meios de se justificar os custos 

e os benefícios de projetos confortáveis e adequados ao meio inserido. 

 Vemos, portanto, a necessidade de se iniciar o processo de fomento da prática da 

arquitetura sustentável em residências de alto padrão no estado do Rio Grande do Norte, como 

em qualquer outro lugar, trazendo inovações no processo de projeto e execução desse tipo de 

edificação, de forma a mitigar impactos sobre o meio ambiente provocados pela atividade da 

construção civil. Assim, além de suprirmos as exigências convencionais de um projeto 

residencial, expressas principalmente por meio do programa de necessidades, teremos como 

objetivo deste trabalho, buscar a sustentabilidade ambiental no projeto de uma habitação de alto 

padrão, particularmente por meio dos três elementos ou da sustentabilidade citados nos 

objetivos específicos. 

 

 

 

 

                                                 
3 Experiências constatadas pelo autor em práticas de escritório.  
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1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para se atingir aos objetivos desse trabalho, a pesquisa foi organizada em quatro fases: 

levantamento de dados, análise dos mesmos, redação do memorial e elaboração da proposta 

gráfica. Na fase de levantamento de dados, realizamos entrevista com os futuros usuários da 

casa, na qual definimos o programa de necessidades a partir de questionário aberto que se 

encontra no anexo 2, que identificou, para a futura casa, o porte, os ambientes, as atividades, o 

layout, os equipamentos e suas devidas dimensões. Também constou nessa fase a coleta de 

normas internas do condomínio por meio de um documento fornecido aos condôminos e 

chamado de Condomínio Quintas da Serra – Normas de construção e uso (ver anexo 01) –, que 

informa prescrições urbanísticas, recuos, gabaritos e normas construtivas em geral. Arquivos 

em AutoCAD4 com mapas geográficos, topografia e plantas do condomínio relativas ao lote 

foram conseguidos junto ao Setor de Engenharia do Condomínio Quintas da Serra I. 

No que diz respeito aos assuntos de água e energia, houve a necessidade de se pesquisar 

sobre fatores de eficiência energética, as legislações e as normas nacionais que regem as 

concessionárias locais; de se visitar lojas especializadas, com técnicos competentes no assunto; 

de entrevistar engenheiros que tinham prática em projetos de instalações hidrossanitárias e 

elétricas; além de entrevistar fornecedores e representantes de vendas e instalações de 

equipamentos. Tais contatos foram feitos, juntamente com pesquisas a sítios eletrônicos, de 

forma que fosse possível conhecer vários catálogos de produtos a fim de colhermos dados para 

se entender quais as soluções projetuais mais utilizadas e as tecnicamente mais aplicadas aos 

casos específicos. 

 Em relação às questões do clima estudado, realizamos inicialmente visitas ao local, 

analisando seu entorno, sua temperatura em diferentes horas do dia e, posteriormente, em 

diferentes meses do ano, além de buscarmos informações em sítios eletrônicos e órgãos de 

regulamentação e pesquisa como a EMPARN ou IDEMA. Buscamos bibliografias e programas 

de computador como o ZBBR, o CC5 e o Solar Tools, que produziram simulações e 

recomendações relativas ao desenho e aos cuidados com o conforto ambiental da edificação. A 

ordenação desses dados, durante a interpretação ou fase de análise dessas informações, resultou 

em croquis de zoneamentos, nos quais consideramos fatores como: esteiras de ventos e suas 

                                                 
4 AutoCAD: Programa computacional de desenho técnico desenvolvido pela Autodesk.  
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possíveis barreiras, iluminação natural, sombreamento de fachadas e uso racional da iluminação 

artificial, além dos equipamentos e soluções de gestão de água e energia já escolhidos. 

Na terceira fase, redigimos todas as análises dos dados em textos corridos aliados a 

figuras que aumentaram o grau de entendimento do texto. Essas figuras foram enumeradas e 

explicadas, podendo ser fotos, mapas, croquis ou qualquer outro tipo de imagem que elucidasse 

o texto escrito. Em determinados momentos, principalmente quando chegamos na parte de 

descrição da proposta, precisamos realizá-la em concomitância com a quarta etapa e todas as 

suas bagagens gráficas transformadas em memoriais descritivos. 

Por fim, a quarta fase foi a da elaboração da proposta propriamente dita, ou seja, a 

materialização do anteprojeto de arquitetura da residência, definido a partir das etapas 

anteriores, que incluíram o levantamento e a análise dos dados já coletados, bem como a 

redação final deste trabalho. Após desenharmos os croquis em grafite para definirmos o 

zoneamento dos setores necessários e o pré-dimensionamento extraído do programa de 

necessidades, iniciamos os traçados de plantas e cortes, considerando técnicas projetuais de 

malhas ortogonais colhidas de referenciais teóricos, além de considerarmos as estratégias de 

conforto ambiental termoacústico, respeitando as problemáticas levantadas. 

Os estudos de fachadas começaram a ser realizados por meio de perspectivas manuais 

também em grafite e pinturas com lápis de cera coloridos, com intenção de se visualizar os 

volumes e seus vazios. A partir daí, iniciamos a adequação das plantas com a digitalização dos 

desenhos manuais por AutoCAD e seguimos com o arranjo do anteprojeto, para o qual foram 

definidas as vistas mais importantes para as maquetes eletrônicas externas e internas que foram 

confeccionadas em 3dsMAX5. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Essa dissertação está dividida em dois volumes: o Volume I é o presente memorial, que 

consta de introdução, capítulos, considerações finais, bibliografia e anexos e o Volume II que 

reúne a representação gráfica do anteprojeto, definido a partir de desenhos de plantas, cortes e 

fachadas.  

                                                 
5 3dsMax: programa computacional de perspectivas desenvolvido pela Autodesk.  
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O Volume I foi estruturado em seis capítulos. Após o primeiro, correspondente à 

Introdução, segue o capítulo segundo, intitulado de Arquitetura e Meio Ambiente, que reuniu 

questões teórico-conceituais e sua aplicação sobre as questões centrais desse trabalho, que são: 

1- A gestão de águas, sua captação pluvial, seu armazenamento, sua gestão de uso e reuso. 2- 

As questões relativas à eficiência energética, nas quais situamos o projeto quanto à geração de 

eletricidade limpa alternativa, a otimização do seu uso e os devidos equipamentos a serem 

considerados para tal competência.  3- O estudo de estratégias de conforto passivo, pelo qual 

fizemos uma análise geral do microclima da região, suas variações higrotérmicas, esteiras de 

vento, radiações solares, sombreamentos e demais fatores externos, que nos forneceram 

recomendações bioclimáticas e que nos influenciaram nas decisões arquitetônicas em busca do 

conforto acústico e térmico dos ambientes. 

No terceiro capítulo, falamos sobre o metaprojeto como premissa aos primeiros traços da 

proposta em si. Nele, tratamos da catalogação e da busca de informações, de problemáticas e 

requisitos básicos para se montar e atender ao programa de necessidades extraído de conversa 

com os proprietários, expondo informações funcionais, comportamentais e atividades 

relacionadas com os anseios dos usuários. 

O quarto capítulo apresenta a gênese da proposta arquitetônica propriamente dita.  Nós 

mapeamos os caminhos percorridos para se chegar ao produto gráfico final apresentado nesse 

trabalho: o conceito do projeto, o porquê da Casa Camelo; a definição do partido arquitetônico 

materializado por croquis, normalmente desenvolvidos em sala de aula, seu zoneamento, e 

estudos preliminares de plantas, cortes esquemáticos e evoluções formais através de esquemas 

e perspectivas manuais. 

No quinto capítulo, tratamos das Aplicações Técnicas Dadas ao Projeto, no qual 

retornamos as questões discutidas e justificadas no capítulo 02 para, desta vez, aplicar de forma 

mais prática aos estudos preliminares em formação até o momento. Aplicações relativas à água 

e seu reuso, ao reservatório térmico, ao elevador, ao sistema fotovoltaico, ao aquecimento solar 

de banho e piscina, às alvenarias, às esquadrias, às cargas solares e, por fim, à cobertura foram 

apresentadas como fundamentais para darmos sequência ao encaminhamento da proposta 

arquitetônica. 

O sexto capítulo vem para arrematar o anteprojeto, sob a forma de material gráfico 

definitivo. Plantas dos pavimentos, seções, fachadas e perspectivas foram apresentadas e 
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comentadas sob a visão do autor e suas justificativas aparecem visualmente em cada desenho 

ou imagem exposta. 

Por fim, expomos as Considerações Finais do trabalho. Recomendações são relatadas de 

forma conclusiva ao que se produziu até então por todas as etapas do trabalho, além dos 

comentários para uma provável complementação sequencial da pesquisa e do anteprojeto, para 

posteriormente se poder chegar a um projeto em nível construtivo e, talvez, avançar em uma 

pesquisa mais aprofundada sobre outros assuntos relacionados à sustentabilidade em 

residências unifamiliares. 

Os elementos pós-textuais do Volume I são as referências bibliográficas e os anexos que 

foram numerados e alocados após o último capítulo. 

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

1. Prancha 01: planta de situação, locação e cobertura; 

2. Prancha 02: planta de cobertura e locação; 

3. Prancha 03: planta baixa do pavimento térreo; 

4. Prancha 04: planta baixa do pavimento superior; 

5. Prancha 05: planta baixa do pavimento subsolo; 

6. Prancha 06: corte A, corte B e fachada frontal; 

7. Prancha 07: fachada lateral esquerda; 

8. Prancha 08: fachada lateral direita. 

Esperamos que esse trabalho venha a servir de referência de estudo àqueles pesquisadores 

do assunto ou arquitetos projetistas de residências que queiram se embasar em técnicas e 

métodos de pré-dimensionamentos, de equipamentos destinados à gestão de água, eficiência 

energética, bem como, contribuir para a disseminação do conhecimento científico no âmbito da 

arquitetura bioclimática.  
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2 ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE 

 Essa parte do trabalho trata da fundamentação teórico-conceitual e técnica da solução, 

pela qual apresentaremos estudos e questões relativas aos três aspectos de sustentabilidade aqui 

objetivados. Eles serão organizados teoricamente a partir das abordagens de Gestão de Águas: 

constituída de uma pesquisa sobre o gerenciamento e otimização do uso racional de águas da 

região até o interior de nossa edificação; da Gestão de Energia: que apresentará bases legais e 

técnicas de pré-dimensionamento para as soluções adotadas na busca da eficiência, da geração 

autônoma renovável e do uso dessa energia elétrica na habitação. Por fim, serão apresentadas 

as Estratégias Bioclimáticas de Conforto com ênfase na acústica e na térmica a serem 

aplicadas na proposta. Cada um destes aspectos constitui um item deste capítulo, os quais nos 

fornecem discussões e prerrogativas fundamentais para o desenvolvimento da proposta 

desenvolvida. 

2.1 GESTÃO DE ÁGUAS 

 A escassez de água potável é um fato mundial e está ligado diretamente ao crescimento 

demográfico e à falta de cuidado com as fontes e nascentes dos mananciais. Dessa forma, sua 

economia vem sendo discutida e incentivada em nível governamental por vários países, não 

sendo mais uma exclusividade de zonas áridas ou semiáridas. Isso ocorre, pois há muitos casos 

de regiões em que os recursos hídricos são abundantes, mas não suprem as necessidades 

populacionais do local, seja por falta de investimento nos sistemas de tratamento e distribuição 

dessa água, ou por deficiência de uma boa gestão dos conflitos na utilização desse insumo. A 

comunidade científica está constantemente sendo acionada para contribuir com estratégias de 

gerenciamento dos recursos hídricos, não apenas em âmbito global, mas também de forma local, 

apresentando soluções para a cidade e para a arquitetura, particularmente no âmbito residencial, 

por meio de soluções educacionais e tecnológicas que indiquem novas formas de se consumir 

e de se usufruir esse precioso bem. 

 Segundo a Atlas Brasil - Panorama Nacional (2009), desenvolvido pela Agência 

Nacional de Águas (ANA), nosso país também vem tendo sérios problemas de má distribuição 

desses recursos, pois a explosão demográfica vem ocorrendo de forma desigual. Nas grandes 

cidades, esse crescimento populacional supera a média nacional e, consequentemente, a oferta 
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de água para as capitais vem diminuindo em uma proporção maior que nas demais cidades. No 

Brasil, as regiões que mais sofrem com essa escassez são as semiáridas, identificadas no mapa 

da Figura 3 abaixo. Elas compreendem os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte, ocupando uma área de 977 mil 

km², atingindo 1.133 municípios e uma população de 20 milhões de habitantes, correspondente 

a 11% da população brasileira. 

Figura 3 - Semiárido Brasileiro 

 
 Fonte: Atlas Brasil - Panorama Nacional, Volume I. p 104. 

 Ainda segundo ANA (2009), o semiárido brasileiro é uma zona climática que apresenta 

forte insolação, altas taxas de evapotranspiração e irregularidades pluviométricas que resultam 

em taxas negativas de balanço hídrico. A partir dessa coletânea de estudos, a ANA (2009) 

concluiu que o semiárido, incluindo o Rio Grande do Norte, não tem reservas suficientes de 

água em seus mananciais e que, aliada à falta de investimentos a curto e longo prazo, a escassez 

de água constitui-se em um problema a ser cada vez mais agravado no decorrer dos anos. No 

gráfico abaixo (Figura 04), percebemos que, em 20 anos, a região Nordeste passará de uma 

demanda de água de 130 m³/s para 170m³/s, isto é, um aumento de aproximadamente 23% no 

consumo nas cidades. 
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Figura 4 - Gráfico da demanda de água nas regiões brasileiras 

 
Fonte: Atlas Brasil - Panorama Nacional, Volume I. (2009). p.107. 

 No Rio Grande do Norte, os estudos da Empresa de Pesquisas Agropecuárias do RN 

(EMPARN) demonstram que 147 dos 167 de seus municípios estão sob influência do clima 

semiárido e estes possuem um histórico secular de falta de água potável, agravado por longos 

períodos de estiagem. Podemos observar no mapa da figura 5, uma ilustração sobre a difícil 

situação do estado potiguar em relação aos recursos hídricos, tendo grande parte de seu 

território situado em zonas sob o regime semiárido e semiárido rigoroso. , Além disso, a 

EMPARN ainda relata perdas representativas de água produzida nas estações de tratamento, 

proveniente de vazamentos constantes na rede ou de defeitos em estações elevatórias que fazem 

cair a qualidade do trato e diminuir as pressões de recalque no abastecimento domiciliar. 
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Figura 5 - Clima do RN. Em vermelho a cidade de Serra de São Bento.  

 

Fonte: Anuário Estatístico EMPARN. Disponível em: <http://www.emparn.rn.gov.br\climatologia>. 
Acesso em: 12 jan. 2016. 

Nota: Editado pelo autor. 

 

A pressão com que a água chega ao cavalete de entrada nas residências é algo importante 

a ser considerado e controlado pelas concessionárias de abastecimento de água, pois seu 

controle evita vazamentos nas tubulações e engates da rede pública e garantem a constância no 

abastecimento dos consumidores nas horas de maior pico. O que é estabelecido pela Norma 

Técnica NBR 12218/1994 é que a pressão mínima fornecida deve ter um limite mínimo de 10 

mca6. Ou seja, deve-se fornecer às unidades residenciais uma pressão de recalque capaz de 

elevar essa água em até dez metros de altura sem nenhum bombeamento auxiliar individual. 

Tal situação torna-se ainda mais difícil em glebas com cotas mais elevadas, pois os sistemas 

coletivos vão perdendo pressão à medida que as cotas vão ficando mais elevadas em relação à 

cota de tratamento e bombeamento. Além disso, existem perdas de pressão por distâncias 

horizontais percorridas e por cada curva que é dada nas adutoras, dificultando ainda mais a 

constância da pressão nos sistemas. Em conversas informais com os moradores de Serra de 

                                                 
6 mca. : Metro de Coluna de Água. Unidade de pressão para sistemas de abastecimento de água. 
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São Bento, constatamos que a cidade apresenta problemas a esse respeito, por ter uma cota de 

aproximadamente 298m acima do nível do mar. O condomínio estabelecido para este projeto, 

por sua vez, está numa cota ainda mais elevada, no topo da Serra da Borborema (Ver Figura 6), 

a, aproximadamente, 90m acima da adutora Monsenhor Expedito, que abastece o loteamento. 

As dificuldades de abastecimento são confirmadas por meio de relatos de moradores vizinhos, 

que atestam um histórico de constantes quedas de pressão e até totais interrupções de 

abastecimento de água.  Muitas vezes, a água chega ao cavalete de entrada, mas não tem pressão 

suficiente para ser recalcada a uma caixa d'água superior. Assim, se faz necessário 

considerarmos um local adequado para uma cisterna inferior que armazene essa água, para em 

seguida, ser elevada ao reservatório superior via bomba elétrica. 

Figura 6 - Relevo do RN. Em vermelho a cidade de Serra de São Bento. 

 
 

Fonte: Anuário Estatístico EMPARN. Disponível em: <http://www.emparn.rn.gov.br\indicedeseca>. 
Acesso em: 12 jan. 2016. 

Nota: Editado pelo autor. 
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 ANA (2009) também fornece um diagnóstico de cada microrregião do país, o que inclui 

a do município em estudo. Em relação à Serra de São Bento, essa fonte revela que existe a 

necessidade imediata de investimento para ampliação do sistema, que é estimado em 18 milhões 

de reais nos próximos 10 anos, apenas para melhorias das instalações existentes, sem ser 

considerada nenhuma ampliação de demanda.  (ANA 2009, p.132) 

 A Figura 7 abaixo mostra os limites da cidade de Serra de São Bento (em azul ciano) 

sendo cortada pela adutora Monsenhor Expedito (em azul escuro), além de conter um quadro 

resumo conclusivo do retrato do abastecimento de água nesse município por meio do traçado 

das adutoras existentes responsáveis pela subida de água para a Serra da Borborema. Esse 

documento comprova a inexistência de obras de ampliação do sistema ou até mesmo de projetos 

para essa região, mesmo sendo atestada a sua escassez hídrica e a adversidade nas condições de 

suprimentos à sua população. Isto é, apesar de ser objeto de estudo há anos, até o momento não 

foram implantadas soluções ou sugestões técnicas que permitam resolver ou amenizar tal 

problema de escassez. 

Figura 7 - Quadro Conclusivo com mapa da situação hídrica do município de Serra de São 
Bento em 2015. 

 
Fonte: Atlas Brasil - Abastecimento Urbana de Água. Disponível em: 

<http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=19&mapa=plan>. Acesso em: 13 jan. 
2016. 
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 Frente a esse problema de abastecimento de água no município-objeto dessa proposta 

arquitetônica de residência, procuramos desenvolver soluções alternativas ao abastecimento da 

concessionária CAERN, para que a demanda da casa seja atendida de forma eficiente. A 

utilização da água de maneira racional nas edificações refletirá diretamente na longevidade dos 

recursos hídricos provedores do sítio, ao qual ela está inserida, pelo fato de se demandar 

menores quantidades de água potável da rede pública. A gestão das águas dentro dessa 

residência unifamiliar é um dos objetivos desse trabalho, ao qual procuramos formas racionais 

de distribuir e armazenar esse insumo, seja ele potável ou não. Segundo, Beatriz Rapoport. 

(2004, p.198) “[...] existem diversas maneiras de gerenciar a água de uma residência, dentre 

elas a captação de água alternativa e seu reuso após tratamento." Nos utilizaremos, portanto 

dessas duas ferramentas: da captação de água alternativa à água da concessionária e do reuso 

de águas, que substituirá água potável por esgoto recondicionado, apto para outras utilizações 

ou para ser descartado. 

2.2 CAPTAÇÃO ALTERNATIVA 

 Conforme explicitado anteriormente, temos a intenção de manter, a partir de outros 

meios, a meta inicial de atingir o uso mínimo de água do sistema de abastecimento convencional 

local exercido pela Companhia de águas e Esgotos do RN (CAERN), tornando a residência, 

que se situa em região semiárida, a mais autossuficiente possível, no que diz respeito ao 

consumo desse insumo. Todavia, temos um lote em um condomínio fechado, que é regido 

internamente por um conjunto de normas reunidas em um documento chamado de 

“Condomínio Quintas da Serra I - Normas de Construção e Restrições de Uso” (ver anexo 02), 

confeccionado pela construtora responsável pela obra e fornecido aos proprietários dos lotes. 

Esse documento, em seu item 2.4, relativo às restrições ao uso diz que "[...] não será permitida 

a construção, para fins privados de poços dentro dos limites dos lotes do empreendimento". 

Diante da impossibilidade desse recurso de captar águas subterrâneas por meio de poços 

artesianos ou tubulares, nossas atenções se voltam para os estudos referentes à obtenção e 

armazenamento de águas pluviais como o único recurso alternativo viável. 

 Para trabalharmos um projeto de arquitetura capaz de captar águas pluviais, devemos, 

antes de tudo, ter em mente o quanto de espaço precisaremos para acondicionar esses novos 

reservatórios que farão parte dessas instalações hidrossanitárias, que são paralelas às instalações 

convencionais. Dessa forma, foram feitas pesquisas no âmbito da engenharia civil, para poder 
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entender quais os percursos, os equipamentos, os ambientes técnicos e suas dimensões 

prováveis e quais os volumes destinados a cada instrumento de armazenamento para essas 

necessidades. Nos cálculos e obtenção dos dimensionamentos de cada reservatório da 

residência, precisamos, antes de tudo, realizar uma estimativa de consumo geral de água 

baseado no número de usuários que ela comporta e nas atividades realizadas em seu interior 

que dispõe de água para sua efetivação. 

 A estimativa de consumo diário para residências é dada pela Norma NBR-5626/98 - 

Instalação Predial de Água Fria, que estipula o consumo diário de água por tipo de prédio, 

relacionando-os com a unidade de consumo diário de litros por 01 (um) dia (l/dia). Em nosso 

caso, temos uma demanda doméstica de alto padrão, cuja norma estabelece que a residência 

deva ter um volume de 200 litros por pessoa a cada dia (200 l/hab./dia), acrescido de mais 200 

l (duzentos litros) por dependência de empregada. De fato, o que interessa para essa estimativa 

é o número de dormitórios, pois segundo a NBR 5626/98 (1998), a taxa de ocupação é de duas 

pessoas por cada um desses ambientes, que deve coincidir com nossas expectativas para a 

definição do programa de necessidades. Assim, o cálculo do reservatório de uma residência 

desse porte social (alto padrão), dotada de quatro suítes e uma dependência de empregada se 

faz da seguinte forma: 

 Número de dormitórios: 04; 

 Número de dependências de empregados: 01; 

 04 x 02 (habitantes) = 08 hab.; 

 Estimando 200 l/hab./dia; Temos: 08 x 200 = 1600 l/dia + 200 l (dependência) =  

 1.800,00 l/dia (um mil e oitocentos litros por dia) 

 Ao considerar um abastecimento convencional da CAERN diário, poderíamos manter a 

reservação em torno desse valor, porém CREDER (2006) aconselha manter uma margem de 

falta de abastecimento por pelo menos 24 horas, gerando um volume de reservatório duas vezes 

maior do que o calculado acima. Ou seja, para termos uma margem de segurança com 

abastecimento a cada dois dias, temos um total de 3.600,00 litros. Ele nos indica que essa 

reserva pode ficar distribuída em reservatórios inferiores e superiores sobre a relação respectiva 

de 2/3 e 1/3 do total. Isto é, podemos deixar 2.400,00 litros no térreo ou subsolo e os 1.200,00 
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litros restantes em uma caixa d´água superior. A ligação entre essas duas câmaras será por meio 

de bomba de recalque, acionada por boia de nível que a liga quando necessário.  O uso desse 

recurso de distribuir parte do volume da CAERN em um pavimento mais baixo do que o 

cavalete de entrada resolve o problema relativo à pressão de chegada dessa água vinda da 

adutora, relatado anteriormente, pois assim, a água que chegará sem pressão suficiente para 

subir à caixa d´água superior será acondicionada em uma cisterna inferior para, depois, ser 

recalcada via bombeamento para uso.  

 O passo a seguir será categorizar os volumes por cada atividade realizada na residência, 

pois, dessa forma, podemos separar os reservatórios de água equivalentemente a cada demanda 

estimada. José Martiniano Azevedo Netto, (1991) fornece uma tabela, na figura 8 abaixo, para 

estas estimativas. Ela nos dá as bases para os diferentes tipos de reservatórios que a casa 

necessita de acordo com as três diferentes fontes de fornecimento: a concessionária, a captação 

pluvial alternativa e o reuso de águas servidas. 

Figura 8 - Tabela de consumo diário por habitante 

 
Fonte: AZEVEDO NETTO, J.M, 1991.p.88. 

 Segundo Cícero Onofre (2001), poderíamos utilizar a água de chuva para todos os fins 

explicitados acima na Figura 8, pois basta esta água ser bem coletada e bem acondicionada em 

reservatórios regularmente, limpos e com estanqueidade capaz de barrar as impurezas externas 

e até mesmo o acesso à luz. Essa vedação seria fundamental para a qualidade dessa água, uma 

vez que a ausência de luz dentro das cisternas ou caixas d'água é fator fundamental para a não 

proliferação de fungos fotossintetizantes e do próprio lodo. Isso normalmente faz a água atingir 

os padrões de potabilidade para fins domésticos que, no Brasil, são estabelecidos pela portaria 

Nº 1.469 do Ministério da Saúde, de 29 de dezembro de 2000. 
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 A água da chuva é geralmente excelente para vários usos, inclusive para beber, exceto 

em locais com forte poluição atmosférica, densamente povoados ou industrializados “[...] 

metais pesados, especialmente chumbo, são potencialmente perigosos em áreas de densidade 

de tráfico alta ou nas redondezas de indústrias" (ONOFRE, 2001, p. 2). 

 Esse autor revela que outro fator fundamental para obtermos águas puras, insípidas e 

inodoras advindas da chuva, é o desvio das primeiras águas que caem e que "lavam" os telhados 

ou as superfícies de captação de uma forma geral, pois durante o período de seca, ou mesmo 

nos períodos chuvosos, entre uma chuva e outra ocorre um depósito de sujeira superficial que, 

se não forem descartadas, vão direto para os reservatórios, diminuindo seus padrões de higiene 

(ONOFRE, 2001). Portanto, adotaremos aqui sua ideia de tanque de desvio, que nada mais é 

que um sistema simples e automático o qual não necessita de alguma operação humana prévia. 

Tal reservatório desviará as primeiras águas dos minutos iniciais de chuva, tendo suas 

dimensões aproximadas entre um a 0dois litros por metro quadrado de área de captação e está 

apresentado na figura 9 abaixo. 

Figura 9 - Caixa para desvio de primeiras águas captadas. 

 
Fonte: ONOFRE, C. 2001, p. 04. 

 O “T” utilizado na tubulação que vem dos telhados e das bicas é quem promove a 

entrada da água suja para o tanque de desvio, que permanece todo fechado até que seja feita a 

limpeza das superfícies coletoras. Ao dispensar boias ou outros artifícios de automação, a água 

segue para as cisternas após o pequeno tanque estar totalmente cheio, o que acontece de forma 

rápida em relação à chuva precipitada (cerca de 0,001 m³ por m² de área de captação) e, 

portanto, a quantidade de água perdida é insignificante, que aliás, pode ser empregada em usos 

menos exigentes, como na jardinagem. 
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 Porém, apesar de estarmos em uma região serrana de altitude elevada, onde não há 

indústrias poluidoras nem altos tráficos de veículos, resolvemos, juntamente com os futuros 

usuários, não utilizar da água de chuva para beber ou cozinhar. Ou seja, por prudência essa 

demanda será suprida pela água tratada pela própria concessionária CAERN. Além disso, a 

NBR 15527/07 também não recomenda a lavagem de roupa com essa água de chuva a não ser 

que se usem filtros lentos de areia que seriam mais dispendiosos e requereriam mais 

manutenção. Portanto, para o dimensionamento dos reservatórios pluviais, utilizaremos os itens 

de banhos, lavagem de mãos e outros usos (chuveiro da piscina, lavagem de carros, chãos...), 

especificados na tabela da figura 8 e que, adicionando as perdas e desperdícios, atingimos uma 

estimativa de 50% do consumo total da residência. Em outras palavras, como temos uma reserva 

total estimada em 1.800,00 litros/dia, teremos que ter reservas pluviais para 900,00 litros 

diários ou 27.000 litros/mês ou 324.000,00 litros/ano. 

 Definida a demanda, precisamos, agora, ver nossa oferta de água de chuva para 

podermos dimensionar nossos reservatórios. A EMPARN fornece dados em nível técnico e 

governamental sobre a pluviosidade do nosso estado, com boletins diários, análises de chuvas 

mensais e acumulados de chuvas anuais, desde 1992, coletando-os por diversas estações 

pluviométricas distribuídas estrategicamente em 197 pontos de quatro mesorregiões potiguares. 

O mapa abaixo da figura 10 mostra, por meio de cores e legenda, as médias de precipitação 

milimétrica anual (Pa) do nosso estado e situa Serra de São Bento na cor vermelha, junto à 

fronteira sul com o estado da Paraíba. 

Figura 10 - Médias Pluviométricas dos últimos 10 anos do RN 

 
Fonte: Disponível em: <www.emparn.rn.gov.br/meteorologia>. Acesso em: 12 jan.2016. 
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 Já a figura 11 apresenta a precipitação pluviométrica acumulada nos últimos 10 anos, 

totalizada em 589,70 mm por meio de um pluviômetro situado na cidade vizinha de Passa e 

Fica, na mesma Mesorregião Agreste Potiguar e que dista, aproximadamente, 6,74 km do 

município de Serra de São Bento. 

Figura 11 - Análise de Precipitação Acumulada dos últimos 10 anos no RN 

 
Fonte: Disponível em: <www.emparn.rn.gov.br/meteorologia>. Acesso em: 12 jan.2016. 

AZEVEDO NETTO, J.M (1991) diz que a eficiência e a confiabilidade no volume de um 

reservatório pluvial (Vp), residem na combinação da reserva em períodos de chuva e de seca, 

necessitando de um ponto ótimo na relação do volume acondicionado com a demanda a ser 

atendida. 

Logo, para calcular tal volume faremos: Vp = Pa x A.  Onde: 

 Vp = volume do reservatório pluvial (l); 

 Pa = precipitação anual (mm); 

 A= área de captação pluvial (m²). 

 A figura 11 mostra que, na região estudada, temos uma precipitação anual em torno de 

589,6mm. Portanto, confrontaremos essa oferta de chuva com a demanda mensal calculada 

anteriormente:  
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Oferta: Pa1= 589,6 mm x A; 

 Demanda: 324000,00 litros/ano ou 324 m³/ano 

 Logo, para a oferta suprir a demanda nos períodos de chuva temos: 

 324 m³ = 589,6mm x A; 

 A = 549,52 m² 

 Portanto, a área de captação pluvial (A) mínima que teremos em nosso projeto para 

suprir a demanda da casa seria de, aproximadamente, 550,00m². Teremos que dispor o máximo 

possível das áreas impermeáveis da casa para coletar toda essa a água de chuva que precisamos, 

a ser coletada por todos os pavimentos da residência, tais como, coberturas, calhas, lajes nuas, 

pisos descobertos, decks, entre outras. Porém, só obteremos essa área após termos em mãos as 

plantas e as elevações de nossa proposta desenvolvidas, o que acontecerá adiante. Na ocasião, 

retomaremos esses cálculos para o dimensionamento desses reservatórios pluviais. 

2.3 REUSO DE ÁGUAS 

 Para complementar a utilização de água de chuva dentro do programa de gestão da 

residência, estudaremos a seguir as formas de reutilizar as águas servidas, a fim de substituir o 

uso de água potável por uma água de baixa qualidade, mas perfeitamente eficiente para 

determinadas necessidades. Segundo Rapoport (2004), águas servidas são aquelas que em 

virtude de qualquer utilização ou circunstância perderam suas características naturais como a 

potabilidade, o que acontece no esgoto doméstico. Pode-se dividir esse tipo de efluente em dois 

grupos: águas cinzas, que são águas domésticas servidas, excluindo os efluentes de sanitário e 

as águas negras que são provenientes exclusivamente de esgotamento sanitário. Essas últimas 

apresentam altas concentrações de nitrogênio, fósforo, alta turbidez e odor desagradável, além 

de alta taxa de coliformes totais e fecais que muito elevam o grau de contaminação desses 

efluentes, dificultando bastante seu tratamento para um futuro reuso direto dos habitantes, mas 

que receberão uma atenção especial por um tratamento químico ou biológico que anteceda seu 

descarte. 

 Conforme orientações da autora citada acima, que apresenta formas de tratamento e uma 

avaliação financeira para reuso de águas residuais domiciliares, o tratamento de águas negras 
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para fins de reuso, mesmo somente em vasos sanitários, torna-se bem dispendioso quanto ao 

investimento inicial e às manutenções constantes requeridas (RAPOPORT, 2004). Já as águas 

cinzas analisadas por ela, apresentaram concentrações menores de poluentes e contaminantes, 

pois são fruto de operações domésticas provenientes de pias de banheiro, banheiras, chuveiros, 

máquinas de lavar e pias de cozinha. Suas conclusões recomendam o destino dos esgotos de 

pias de cozinha ao mesmo dado às águas negras, pois estes apresentam partículas de comida, 

óleo, gordura e são tão poluentes quanto às próprias águas negras.  Esse líquido pode causar 

bloqueio nos sistemas de aplicação no solo, necessitam de decantação e são mais dificultosas 

ao tratamento do que as outras fontes de águas cinzas.  

 Vamos considerar o reuso, portanto, apenas dos efluentes de pias de banheiro, banheiras, 

chuveiros e máquinas de lavar para serem tratados e reutilizados em descargas sanitárias e os 

dejetos de bacias sanitárias (águas negras), juntamente com os de pias de cozinha e máquinas 

de lavar, serão tratados e reutilizados como complementos às águas pluviais na conservação do 

paisagismo. O gráfico da figura 12 fornece uma porcentagem média da demanda de água para 

bacias sanitárias e para os jardins, a ser provida pelas águas de reuso. Como estimamos 

anteriormente 1.800 litros para o consumo diário total da residência projetada e teríamos 12% 

disso para o uso de bacias sanitárias, haveria a necessidade então de 216 litros por dia para esse 

fim.  

Figura 12 - Distribuição do consumo de água em atividades domiciliares. 

 

Fonte: AZEVEDO NETTO, J.M, 1991. Adaptado pelo Autor. 
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 Baseado nessa proporção e nos consumos percentuais expostos na figura 12, criamos 

um fluxograma de distribuição dos efluentes produzidos apresentado na figura 13, no qual 

dividimos os volumes de vasos sanitários, chuveiros e pias de banheiros e demais categorias, 

para serem tratadas e depois reusadas nos vasos sanitários e jardins. Já os esgotos provenientes 

de banho (chuveiros e banheira) e abluções7 (pias dos banheiros), somariam 28% dos dejetos 

líquidos da casa, resultantes em aproximados 500 litros diários. Como a utilização de vasos 

sanitários requer cerca de 216 litros/dia (12%) e a água advinda de chuveiros e pias de 

banheiros a ser tratada e recondicionada para esse fim chega a um volume de 500 litros/dia, 

vimos que o sistema é autossuficiente. Tal esquema também mostra que começaremos com um 

volume diário de 1800 litros de dejetos, que seriam descartados no meio ambiente, mas que 

pelo sistema de reuso implantado, esse volume reduzirá para 1.584 litros, ou seja, em 12% do 

volume inicial. 

Figura 13 - Distribuição dos efluentes produzidos 

 
Fonte: Elaboração própria 

                                                 
7 Termo usado para definir lavagem de mãos e rostos. 
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 Os 500,00 litros/dia de banho e pia serão recondicionados em uma estação compacta de 

tratamento de esgoto domiciliar denominada ETE 01, com capacidade de tratar desse volume 

diário, que será armazenado em um tanque específico de 500,00 litros para serem recalcados a 

uma caixa d´água superior com o mesmo volume. A água, assim tratada, servirá para os vasos 

sanitários e para os jardins. Já os 1.300,00 litros de dejetos finais, se juntariam às águas negras 

e aos demais dejetos de máquinas de lavar e pias de cozinha para ainda serem tratados por outra 

estação compacta denominada de ETE 02, sendo devidamente acondicionadas em tanque 

específico, para serem bombeadas e utilizadas futuramente no aguamento de plantas de jardins 

e pequenas hortaliças a serem locadas no entorno às áreas impermeáveis da construção.  

 AZEVEDO NETTO, J.M, (1991) fornece um dado médio de consumo diário de dois litros 

de água por metro quadrado (2 l/m²/dia) de grama ou jardim. Como temos um terreno com 

1.608,07m² de superfície, aos quais destinamos, de acordo com o projeto desenvolvido e objeto 

de capítulo posterior, 550,00 m² como área de captação pluvial, teríamos uma área permeável 

para recebimento de jardins e gramas de aproximadamente 1.000,00 m². Logo, podemos 

compor a equação: 

 Vj = Aj x 2 (l/m²/dia) - Vj = 1.000,00 x 2,00 = 2.000,00 l/dia 

 Onde: Vj = Volume de água diário para jardim (l) e Aj = Área de jardim ou grama (m²) 

 Portanto, o volume necessário para um jardim gramado de aproximadamente 

1.000,00m², seria de 2.000,00 litros por dia. Como temos apenas 1.584,00 litros diários oriundos 

da contribuição da ETE 02, teríamos que prever uma redução dessa área regada ou tipos de 

jardim com plantas que tenham um consumo de água menor que as demais e que consigam 

reduzir esses aproximados 20% de áreas verdes dependentes de água8, para, portanto não 

precisarmos da água da CAERN a fim de complementar essa demanda. 

 

 

                                                 
8 O uso de espécies nativas com plantas mais adaptadas ao clima semiárido, ou de jardins compostos de percentual 
elevado de pedras ou outros elementos permeáveis, que não requerem água para se manter é mais um elemento a 
ser considerado em estudos futuros. Todavia, não foi abordado aqui, embora a intenção fosse de tornar uma 
residência cada vez mais autossuficiente em relação ao seu consumo de água.  
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2.4  RESERVATÓRIOS TÉRMICOS 

 Outro dimensionamento necessário a ser feito é o do reservatório térmico de água quente 

denominado de boiler9. Normalmente esse equipamento é um cilindro (ver figura 14), capaz de 

proteger termicamente a água aquecida pela insolação por meio de placas fototérmicas que 

serão mais bem analisadas adiante, quando discutirmos as matrizes energéticas da edificação. 

O INMETRO, que no Brasil realiza oficialmente a normalização, a inspeção e a certificação 

dos bens manufaturados, tanto os produzidos no país quanto os importados, nos informa a partir 

de seu portal eletrônico que “os boilers, para terem melhor eficiência em relação à menor perda 

específica de calor e salubridade, devem ser confeccionados internamente em aço inox e ter o 

poliuretano como isolante térmico, conforme figura abaixo que nos mostra um modelo de 

reservatório térmico e o detalhe dos materiais de suas camadas de confecção” 

(http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/boiler.pdf) 

Figura 14 - Modelo de reservatório térmico (boiler) e suas camadas. 

 
 

Fonte: Sistema de Aquecimento Solar de Água - Catálogo Komeco. Disponível em: 

< http://www.komeco.com.br/uploads/produtos/aquecedores_aguas_solares/60/grande1.jpg > 

  Acesso em: 21/01/2016. 

                                                 
9Boiler: reservatório metálico para guarda de líquidos aquecidos. 
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 O uso dessa água pode ser direcionado para banhos, pias de banheiro e cozinha com a 

finalidade de misturar-se controladamente, com a água fria e torná-la mais confortável ao 

contato, além de trazer consideráveis ganhos com economia de energia elétrica despendida em 

chuveiros de resistência, que também são um risco ao usuário devido à possibilidade de choques 

elétricos. Dados da CBCS indicam que o uso de energia solar representa uma economia de 

aproximadamente 66% nos gastos com energia elétrica em uma residência de alto padrão. 

(http://www.cbcs.org.br/website/benchmarking-energia) 

 Como pretendemos utilizar a água pluvial para o banho e ablução e não na preparação 

de alimentos, não podemos destinar a água do boiler para as pias de cozinha, pois como 

explicamos anteriormente, forneceríamos uma água de chuva para cocção que, apesar de 

quente, seria inadequada. A demanda de água aquecida ficaria reservada então aos banhos em 

chuveiros e banheira e lavatórios. Ademais, para se conduzir essa água aquecida, a indústria 

desenvolveu um tubo específico de um material denominado de CPVC (Policloreto de Vinila 

Clorado) e, segundo a NBR 15884 - Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais 

de água quente e fria, esse material possui características de conservação física para transportar 

água até 80 °C sem dilatações indesejadas. De acordo com o catálogo de produtos da Tigre, um 

fabricante nacional desse material, (disponível em <http://www.tigre.com.br/>), vemos que 

existe nesse sistema um índice satisfatório de evapotranspiração dessa água, pois ela atinge 

temperaturas bem próximas de sua vaporização (100 °C), deixando as tubulações à jusante do 

boiler muitas vezes vazias. Então, a prática nos mostra que ao se abrir a passagem dessa água 

e ocorrer da tubulação estar vazia, espera-se por todo um percurso desde o reservatório térmico 

até a chegada às torneiras, para então ocorrer as misturas, tornando o ato rápido de lavar as 

mãos, escovar os dentes ou lavar o rosto, algo forçosamente mais demorado e dispendioso, pela 

lentidão no aquecimento dessa água. Assim, entendendo que haveria um consumo 

desnecessário de água, descartamos também o uso desse sistema para pias de banheiros.  

 Dos 55 litros diários consumidos por cada habitante destinados para banhos e lavagem 

de mãos (figura 08), AZEVEDO NETTO, J.M, (1991) nos indica que 40 deles são exclusivos 

para banhos. Quando se tem sistema de aquecimento de água com misturadores, desses 40 

litros, teremos em média 2/3 (dois terços) para a água fria e 1/3 (um terço) para a água quente. 
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Logo teríamos um consumo per capita de aproximadamente 15 litros diários (l/hab./dia), que 

corresponde a 7,5% dos 200 l/hab./dia considerados como demanda da residência. 

 Para dimensionarmos o reservatório térmico, faremos então o cálculo proporcional de 

7,5% dos 3.600 litros destinados à reservação para dois dias de fornecimento. O que nos dá 270 

litros. Incrementaremos esse valor, adicionando o uso médio, segundo entrevista com os 

usuários, de três vezes por semana de uma banheira de casal de, aproximadamente 1,60m de 

diâmetro por 60 cm de altura a ser sugerida em projeto (3 / 7 = 0,42 dia). Nós consultamos o 

catálogo de um fabricante nacional denominada de Jacuzzi, sobre esse tipo equipamentos que 

possui uma capacidade de 150 litros, nos quais um terço seria de água aquecida, ou seja, 

teríamos um acréscimo diário de: 

 150,00/3 (l) x 0,42 (dia) = 21,00 litros x 2 dias de abastecimento = 42,00 litros 

 Volume final do Res. Térmico = 270,00 + 42,00 = 312,00 litros 

Figura 15 - Exemplo de modelo de banheira sugerida. 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.jacuzzi.com.br/banheira>. Acesso em: 12 jan. 2016. 

 Enfim, novos parâmetros aparecem com o intuito de nos dar dados técnicos e referências 

bem contundentes junto a esse objetivo específico para a elaboração projetual de uma casa a 

mais independente possível do falho sistema de abastecimento público estadual, cuja demanda 

é cada vez maior e os projetos ou obras de ampliação e melhoria ainda são inexistentes e 

negligenciados. Isso nos trouxe valor bem grande de reservação que, aliado à necessidade de 

reuso gerou um total de 142.900,00 litros, deixando-nos atento ao amplo volume a ser 

acondicionado na proposta e aos seus consequentes reforços estruturais. 
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2.5 GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 Iniciaremos, agora, os estudos referentes ao gerenciamento de energia elétrica na 

residência, as formas de se produzir essa energia, seu gerenciamento e de sua otimização, na 

busca da identificação dos requisitos importantes para a tomada das decisões arquitetônicas que 

darão base ao nosso projeto para se atingir a autossuficiência energética da residência. Uma 

importante característica da sociedade mundial, atualmente, é a visível e crescente dependência 

de energia elétrica para seu desenvolvimento social e econômico. Nossas indústrias, comércios 

e residências e os devidos componentes eletroeletrônicos que envolvem nossas atividades 

cotidianas estão, de alguma forma e em sua maioria, ligados à rede elétrica ou a algum 

dispositivo com bateria móvel que depende dessa energia como principal provedor para seu 

funcionamento. Desde 1970, o consumo de energia no mundo vem crescendo em um ritmo 

maior do que a sua população, porém no início deste século, vimos um incremento considerável 

nesse consumo que aumenta visivelmente a diferença entre essas duas variáveis. O gráfico da 

Figura 16 abaixo apresenta uma análise percentual entre a demanda mundial de energia elétrica 

e o crescimento populacional, sendo projetada até o ano de 2030. Com um resultado de cerca 

de 100% de diferença entre os eixos de crescimentos, percebemos também que, daqui a 

aproximadamente 15 anos, utilizaremos duas vezes mais energia elétrica do que no momento 

atual. Ou seja, seremos cada vez mais dependentes desse insumo para realizar nossas tarefas 

cotidianas. 

Figura 16 - Gráfico do consumo de energia e do aumento mundial da população 

 
Fonte: Disponível em: <www.iea.com http://4.bp.blogspot.com/-ZCyeyhvtWDc 

/grafico+de+%25C3%25A1gua.png >. -. Acesso em: 12 jan. 2016. 

Nota: Editado pelo autor. 
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 A Empresa de Pesquisa Energética – EPE10 – vem desenvolvendo no Brasil, desde 2004, 

pesquisas importantes quanto ao futuro da matriz energética no nosso país. Ao funcionar como 

um braço da nossa agência estatal reguladora, a ANEEL, ela revela dados interessantes no 

momento em que assume o papel técnico de indicar a normatização das políticas públicas e 

diretrizes estabelecidas para a geração e distribuição de energia brasileira, indicando aos 

gestores, quais as frentes de investimentos a serem consideradas para tais ações e os devidos 

planejamentos a médio e longo prazos.  

Figura 17 - Gráficos comparativos entre as matrizes energéticas mundial e nacional. 

 
Fonte: Disponível em: <www.epe.com.br>. Acesso em: 22 fev. 2016. 

 A ANEEL, por meio do Atlas de Energia Elétrica do Brasil (2005), apresenta estudos 

que apontam um país com uma matriz energética diferente da matriz mundial, pois se percebe 

na figura 17 acima que, no país, temos uma presença de fontes renováveis de 45,9% contra 

54,1% de fontes não renováveis, ao passo que no resto do mundo temos 12,7% contra 87,3%.  

As fontes de energia renováveis são aquelas em que a sua utilização e uso é renovável 
e pode-se manter e ser aproveitado ao longo do tempo sem possibilidade de 
esgotamento dessa mesma fonte, exemplos deste tipo de fonte são a energia eólica e 
solar. Por outro lado as fontes de energias não renováveis têm recursos teoricamente 
limitados, sendo que esse limite depende dos recursos existentes no nosso planeta, 
como é o exemplo dos combustíveis fósseis. (ANEEL, 2005, p. 221). 

 O uso da biomassa é estimulado por nosso governo desde a crise do petróleo de 1973, 

por meio de um programa governamental de produção de biocombustível, alternativo à 

gasolina, denominado Proálcool. Ele incentivou a produção de etanol via plantio de cana-de-

açúcar, abastecendo grande parte da frota nacional de veículos. A partir de 2009 se juntou ao 

                                                 

10 Encontra-se vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem por finalidade prestar serviços na área de 
estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, como fontes energéticas renováveis 
e eficiência energética, dentre outras. (www.epe.gov.br/) 
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programa do biodiesel, que é um derivado de diversos vegetais como a mamona e o babaçu, 

para também chegar à produção de combustíveis biodegradáveis alternativos aos derivados de 

petróleo. Tais fontes, denominadas de biomassa, lideram a cadeia de produção de energia 

renovável brasileira que, aliada às hidrelétricas e a outras fontes indicadas no gráfico, somam 

os 45,9% de toda a energia limpa produzida no país. 

 Temos então o Brasil como uma nação que possui uma tendência natural em investir 

nas fontes de energias renováveis. Acidentes, como o colapso trágico que aconteceu em março 

de 2011 na usina nuclear de Fukushima, no Japão, reforçam o direcionamento brasileiro em 

garantir nossos recursos de energia elétrica a partir de energias limpas, principalmente, segundo 

a ANEEL, as eólicas e a solares, pois estamos geograficamente situados em uma região do 

globo extremamente favorecida do ponto de vista das pressões eólicas e radiações solares. 

Frente a todos esses indicativos técnicos, a nossa agência reguladora respondeu à sociedade 

com a Resolução Normativa 482 (ANEEL 2012) que institucionalizou o sistema de 

compensação de energia elétrica da seguinte forma: 

Art. 1º: 

I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência 
instalada menor ou igual a 100 KW e que utilize fontes com base em energia 
hidráulica, solar, eólica, biomassa... 

II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência 
instalada superior a 100 KW e menor ou igual a 1 MW para fontes com base em 
energia hidráulica, solar, eólica, ... (ANEEL 2012, p.02). 

  Ou seja, toda edificação que produza energia por meio de um microgerador, com 

potência abaixo de 100KW, ou um minigerador, com potência entre 100KW e 1MW, poderá 

ter sua fatura de energia diminuída, pois haverá desconto da energia que ela consumiria em um 

determinado mês.  

 Essa resolução obriga por lei que as concessionárias de energia de todo o país, conectem 

as unidades geradoras autônomas, para assim, medir a energia gerada por essas unidades e a 

promover a compensação com a energia consumida, reduzindo o valor da fatura mensal dos 

consumidores. Ela estabelece as condições gerais para o acesso do que foi chamado de 

"microgeração distribuída", aos sistemas de distribuição de energia elétrica integrado a um 

sistema de compensação de custos. Tal medida, não apenas dá o poder de se diminuir quase que 

totalmente a conta de energia elétrica de uma edificação, mas também viabiliza a implantação 

de sistemas de mini e microgeração no momento que foram eliminadas as prováveis baterias 
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que seriam necessárias, caso a oferta do local fosse maior que o consumo. A geração distribuída 

recebe dentro da rede pública toda a energia excedente gerada por essas unidades, 

transformando-as de simples consumidores, para fornecedores de energia elétrica. 

2.6  GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICO-VOLTAICA 

 O Atlas de Energia Elétrica no Brasil (ANEEL, 2005) comprova o potencial nacional 

eólico por meio de vários estudos e análise de dados técnicos e mapas, além de um conjunto de 

informações e recomendações bastante conclusivas e otimistas quanto aos investimentos nesse 

setor. Esse documento fornece uma estimativa do potencial eólico-voltaico brasileiro por 

valores extremamente consideráveis, com aproximações na ordem de 248 MW de potência já 

instalada em 16 campos eólicos. Porém, temos em todo território nacional um potencial bruto 

médio de 143,5 GW somente em solo firme (on-shore), ou seja, naturalmente, teríamos uma 

fonte de força eletromotriz com poder de fornecer eletricidade de maneira virtualmente 

inesgotável e capaz de integrar-se à matriz energética brasileira de forma bem expressiva. 

Ao analisar o gráfico da figura 18, constatamos o quanto já foi investido na última década 

nessa nova tecnologia, na qual o BNDES, adotando as informações técnicas depreendidas por 

esses documentos citados acima, tem feito aportes cada vez maiores nessa produção renovável 

de Energia Elétrica. 

Figura 18 - Gráfico de Investimento em Energia Eólica no Brasil.  

 
Fonte: Atlas de Energia Elétrica do Brasil. ANEEL – 2005. p.32. 

  Os recursos são destinados à implantação de campos eólicos compostos de aglomerados 

de aerogeradores, que são dispositivos destinados a converter a energia cinética contida no 

vento em energia elétrica por meio de hélices acopladas a uma usina eletromotriz, ligada à rede 

pública de distribuição. A integridade na fabricação dessas máquinas, bem como os requisitos 

essenciais de projetos que as incluem, independentemente de seu porte, são normatizados pela 
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NBR IEC 61400-1 de 06/2008, que disponibiliza as informações para se atingir um nível 

adequado de proteção contra danos causados por todo tipo de risco durante toda sua vida útil 

prevista. A norma ainda aborda todos os tipos e os sistemas que se aplicam aos aerogeradores, 

tais como, mecanismos de controle e proteção, sistemas elétricos internos, sistemas mecânicos 

e estruturas de suporte. Segundo Ana Isabel Estanqueiro et. al. (2003) a quantidade de energia 

gerada na turbina depende da velocidade do vento; do diâmetro do rotor; e do rendimento de 

todo o sistema. Ventos com baixa velocidade não têm energia suficiente para acionar as 

máquinas eólicas, que só funcionam a partir de uma determinada velocidade, a qual 

normalmente varia entre 2,5m/s e 4,0m/s e é chamada de velocidade de conexão ou de arranque 

(cut-in speed)  

 Ainda de acordo com Estanqueiro et. al. (2003), cada aerogerador atinge seu rendimento 

máximo em determinada velocidade de vento, denominada de velocidade nominal (rated 

speed), no qual mesmo ela sendo ultrapassada, a potência gerada não aumenta. Eles são 

projetados para frear às altas velocidades de vento, para evitar possíveis danos na turbina ou até 

um colapso prejudicial ao seu entorno. Esse limite superior de velocidade varia para cada 

equipamento, é diretamente proporcional ao porte (tamanho e potência) dos aerogeradores. É 

denominado de ponto de corte (cutoff), atingido quando as hélices chegam à velocidade de 

desligamento de segurança (shut-down speed). A figura 19 abaixo demonstra a curva de 

distribuição de potência de uma turbina eólica de 1000 W ou 1 KW de potência, que atinge seu 

pico em uma velocidade de vento aproximada a 11 m/s (rated speed) e chega a sua velocidade 

de corte em quase 14m/s, evitando assim, prováveis sinistros.  

Figura 19 - Gráfico coeficiente de potência de uma turbina eólica de 1 KW em função da 
velocidade do vento. 

 
Fonte: Estanqueiro et. al, 2003, p 98. 
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 O Rio Grande do Norte, por sua vez, aparece no mapa da figura 20 como uma zona 

brasileira com velocidades médias anuais de ventos das mais interessantes para implantação 

desses campos geradores, principalmente nas áreas em vermelho escuro, lilás e roxo, ou seja, 

áreas próximas ao litoral norte do estado. Segundo o portal da COSERN, que é a empresa 

privada concessionária da distribuição de eletricidade no nosso estado, essas regiões são 

bastante atrativas porque a velocidade média dos ventos encontra-se entre 8 e 9 m/s e é sempre 

superior ao limite inferior procurado pelos técnicos, que é de 6 m/s, além do mais sem picos de 

velocidades superiores à 25 m/s, que é quando os aerogeradores de macrogeração aqui 

implantados, atingem seu ponto de corte. 

Figura 20 - Velocidade média anual do vento no RN a 100 m de altura. 

 
Fonte: Disponível em: <www.cosern.com.br/arquivos_externos/pdf/mapaeolico.pdf>. Acesso em: 22 

fev. 2016. 

Nota: Editado pelo autor. 

 Consequentemente, vemos no gráfico da figura 20 o quanto de potência foi instalada no 

RN até o ano de 2014, tornando nosso estado recordista na implantação do sistema de produção 

de energia elétrica denominado eólico-voltaico.  

Figura 21 - Gráfico de Potência Eólica Instalada no Brasil até 2014 

 
Fonte: Disponível em: <www.cosern.com.br/ arquivos_externos/pdf/mapaeolico.pdf >. Acesso em: 22 

fev. 2016. 
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 Porém, esses dados se remetem na grande maioria à produção em massa de energia 

eólica no RN, chamada de macrogeração que, conforme a ANEEL (2005), possui potências 

instaladas acima de 1MW. Isto é, no que diz respeito à micro e minigerações distribuídas em 

nosso estado, que desde a sua criação em 2012, não se foi implantada nenhuma unidade 

autônoma de geração eólico-voltaica em residência, comércio ou indústria potiguar. 

 Essas informações, que foram colhidas no portal oficial da ANEEL, (disponível em 

http://www.aneel.gov.br/scg/rcgMicro.asp), são aqui apresentadas na figura 23, que é uma 

planilha, atualizada mensalmente, das unidades ligadas à rede pública, enquadradas dentro da 

categoria de compensação de créditos e chamada de “Registro de Micro e Minigeração 

Distribuída”. Ela relaciona qual a concessionária distribuidora responsável pela ligação, o nome 

do titular e sua classe (residencial, comercial, industrial ou de poder público), seu município e 

estado, além de informações básicas da unidade aerogeradora tais como, o tipo de eixo rotor da 

turbina classificado como horizontal ou vertical (ver figura 22), a altura da pá ou hélice, a 

potência do inverso e do aerogerador, que é a própria potência nominal do sistema e a data de 

conexão do sistema à rede pública. 

  Apesar de termos todo esse potencial eólico no Brasil, vimos pela planilha da ANEEL 

(2016) que apenas 45 unidades de geração independentes utilizam dessa forma de produção, 

das quais apenas 13 são residenciais. No Rio Grande do Norte, que vimos ser o líder em 

macrogeração eólica, temos apenas duas micro conexões, uma no município de Tibau do Norte 

e outra em Mossoró, ambas comerciais, comprovando que, apesar dos incentivos técnicos, 

legais e financeiros, (pois o BNDES também atua como agente financiador de pequenos 

consumidores), não encontramos alguma residência com unidade eólico-voltaica instalada em 

todo estado. 

Figura 22 - Aerogeradores de eixo tipo vertical e horizontal. 

 
Fonte: croqui do Autor (2015). 
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Figura 23 - Registro de micro e minigeração eólica distribuída. 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/scg/rcgMicro.asp>. Acesso em: 22 fev. 2016. 
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 Em visita à New Energy Ltda, uma empresa sediada em Natal/RN, pioneira na geração 

de energia limpa aqui no nosso mercado, observamos suas formas de atuação em consultoria, 

projetos, venda, instalação e manutenção de sistemas que se classificam na mini e 

microgerações de energia, priorizando sempre a fotovoltaica (solar) e a eólico-voltaica. 

Segundo o engenheiro Antônio Lisboa11, os aerogeradores fornecem uma energia renovável, 

limpa, e confiável, pois podem produzir continuamente, dia e noite, até quatro vezes mais 

energia do que módulos solares fotovoltaicos. Porém, eles são máquinas com componentes 

metálicos, elevadas por torres expostas às intempéries oxidantes, principalmente em Natal e nas 

regiões litorâneas. Além da manutenção e dos custos de venda e instalação serem superiores 

aos do sistema fotovoltaico, existe as possibilidades de não se ter locais "adequados" para a 

implantação das turbinas em residências e seus efeitos harmônicos podem produzir ruídos 

desconfortáveis para os habitantes e seus vizinhos. 12 

 Explicamos, então, a nossa intenção em usar esse tipo de geradores no projeto 

residencial unifamilar, que se localiza no alto da Serra da Borborema, em uma região marcada 

com um círculo vermelho no mapa da figura 20, apresentada anteriormente, onde temos uma 

média de velocidade anual de vento intervalada entre 7,00 e 8,00m/s. Ao enfatizar as 

desvantagens anteriores, ele adicionou o que os estudiosos na área chamam de “rugosidade dos 

ventos” 13. Não apenas a velocidade, mas a qualidade do vento no local da instalação é o que 

realmente importa, isto é, o próprio mapa indica uma mancha isolada em relação ao entorno. 

Diferentemente da região litorânea que, por ser relativamente plana, contém uma densidade e 

constância de ventos almejada pelo corpo técnico, isso não ocorre em regiões de montanhas e 

serras que possuem ventos não constantes em nível de direção, nem intensidade, causando picos 

de ventos não horizontais que podem, não somente desligar a turbina (cut off) com mais 

frequência, mas também causar um colapso perigoso dos aerogeradores. 

 De fato, Cícero Urbanetto Nogueira (2009) afirma que a qualidade do vento para uma 

turbina depende necessariamente da topografia ou da cobertura do solo que gera a rugosidade 

indesejada. Ou seja, terrenos com altas declividades são evitados para não se ter ventos verticais 

esquematizados na figura 24 abaixo. A encosta rugosa que temos em nosso terreno serrano, 

                                                 
11 Em entrevista concedida ao autor, em Janeiro de 2016. 

12 Em entrevista concedida ao autor, em Janeiro de 2016 

13 Em entrevista concedida ao autor, em Janeiro de 2016 
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repleto de pedras e vegetação arbustiva de médio porte cria a situação desfavorável, como 

alertou o técnico Antonio Lisboa. 14 

Figura 24 - Rugosidade dos ventos através de topografia e cobertura do solo. 

 
Fonte: Nogueira,2009, p.32. 

 

 Ainda segundo Nogueira (2009), a geração de energia eólica é considerada "limpa" 

porque não emite gases nem necessita de combustíveis fósseis não renováveis para sua 

operação. Porém, ela causa seus impactos ambientais ao serem transportadas, executadas e 

colocadas em funcionamento, tais como ruídos, poluição visual e reflexos solares. 

[...] toda turbina eólica produz barulho que provém tanto dos equipamentos elétrico e mecânicos 

quanto do silvo aerodinâmico propriamente dito [...] [...] por outro lado, com ventos fracos o ruído 

diminui muito quando se diminui a rotação da turbina, já que as turbinas mais modernas, com 

sofisticados controles de velocidade e passo (pitch), conseguem reduzir significativamente o ruído, mas 

mesmo assim, o barulho produzido pode ser um problema. (NOGUEIRA, 2009, p.105.) 

 Portanto, apesar de termos a intenção inicial de utilizarmos os aerogeradores em nosso 

projeto, esse rápido estudo levanta argumentos suficientes e contrários à adoção da geração 

eólica como opção para ser fonte de energia elétrica em nosso projeto residencial. Nesse caso 

iremos adiante, ao verificar a possibilidade de utilizarmos a outra alternativa sugerida pela 

ANEEL como energia renovável em micro e minigeração distribuída, que é a geração 

fotovoltaica, que também é bastante incentivada pela Resolução 482 (ANEEL 2012). 

 

                                                 
14 Em entrevista concedida ao autor, em Janeiro de 2016. 
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2.7 GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), “[...] temos que considerar que o sol 

é responsável pela origem de praticamente todas as outras fontes de energia, já que elas são 

derivadas da energia solar, estando, por exemplo, presente na origem da energia produzida pelas 

hidrelétricas, porque produz o ciclo das águas [...]”. (Disponível em 

www.iea.org/publications/freepublications/publication/energy-efficiency-indicators-

highlights-2016.html) 

  Ao induzir a circulação atmosférica em larga escala, ela cria a energia cinética dos 

ventos, assim como o petróleo, o carvão e gás natural são sedimentos gerados a partir de restos 

de matéria orgânica que, originalmente, obtiveram a energia necessária ao seu desenvolvimento 

na radiação solar. Por isso a AIE tem uma visão bastante otimista como potencial para matriz 

energética em nível mundial. A utilização da energia inesgotável gerada pelo sol, tanto como 

fonte de calor quanto de luz, é hoje, segundo a ANEEL (2005), outra das nossas bem 

promissoras alternativas de energia renovável. Ela se junta às hidrelétricas e aos campos eólicos 

para compor a matriz energética renovável do país, pois como nos mostra a figura 25, assim 

como na eólica, nosso potencial de radiação solar anual é superior à média mundial, ficando 

entre 1300 e 2300 kWh/m².   

Figura 25 - Mapa mundial de radiação em KWh/m². 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/energy-

efficiency-indicators-highlights-2016.html>. Acesso em:22 fev. 2016. 



68 

 

 

  

 Grande parte do território brasileiro está localizada próxima da Linha do Equador, de 

forma que não se observam grandes variações na duração solar do dia. Contudo, a maioria da 

população brasileira e das atividades sócio econômicas do país se concentram nas regiões sul e 

sudeste, deixando os investimentos massivos em geração fotovoltaica mais lentos (ANEEL 

2005).  

Figura 26 - Mapa brasileiro de média anual de radiação solar 

 
Fonte: Atlas Brasileiro de Energia - Energia Solar. ANEEL,2005. 

 Já nos demais estados brasileiros, temos duas faixas variando entre 16 e 18 MJ/m².dia e 

uma faixa de pico que compreende parte dos estados nordestinos de Pernambuco, Paraíba e Rio 

Grande do Norte, que atinge a nossa marca mais extrema de 20 MJ/m².dia.  O município de 

Serra de São Bento encontra-se exatamente nessa faixa mais favorecida do nosso estado. 

Diferentemente das usinas de energia eólicas instaladas em nosso país, os projetos em curso ou 
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em operação, para o aproveitamento da energia solar no Brasil, visam ao atendimento de 

comunidades isoladas da rede de energia elétrica e ao desenvolvimento regional ou a unidades 

autônomas produtoras de energia elétrica que estão integradas ao sistema de minigeração 

distribuída.  

 Vemos que as pequenas unidades de geração fotovoltaicas autônomas ganharam muita 

força aqui no Nordeste, onde a insolação é farta, principalmente após a criação da Resolução 

482. Como um sistema de energia solar funciona apenas por menos da metade de um dia, eram 

necessários os, já citados, bancos de bateria para armazenar o que fosse produzido diurna e 

vespertinamente para se consumir durante as noites, quando o sistema não gerava eletricidade. 

Ou seja, temos, agora, a energia solar fotovoltaica preferida à energia eólico-voltaica, 

principalmente no âmbito residencial, basta ver a planilha da figura 27 que informa a quantidade 

de unidades interligadas ao sistema público, divulgada pela ANEEL desde 2012 por meio de 

seu sítio eletrônico15. A lista informa o nome do titular, sua classe e seu grupo, seu município 

e as características do sistema instalado, tais como a quantidade de módulos ou placas 

fotovoltaicas, a área consumida por elas com sua devida potência em watt e a data da conexão 

ao sistema público. 

 Dispomos, então, de informações suficientes para delinearmos nossas escolhas frente ao 

sistema de geração de energia elétrica alternativa de nossa residência. Temos, de um lado o 

sistema eólico-voltaico com um custo mais elevado de implantação e manutenções mais 

frequentes, prováveis problemas como ruídos indesejáveis e reflexos solares inconveniente das 

pás metálicas, mas principalmente, a situação desfavorável quanto ao sítio serrano que criaria 

situações de picos de ventilações e rugosidade das massas de ar, ambos fenômenos que 

comprometem a qualidade dos ventos geradores de energia. Por outro, temos a geração 

fotovoltaica que ganha um incentivo crucial com a criação da micro e minigeração distribuída 

das concessionárias, já que seus equipamentos de geração chamados de placas ou módulos são 

de fácil transporte, mais simples de se instalar, de serem melhores arrumados esteticamente e, 

por fim, se encontrariam em uma localidade com a maior radiação global diária de nosso país, 

aumentando bastante o rendimento do sistema. 

                                                 
15 Enquanto no RN temos apenas três conectividades eólicas, sendo nenhuma residencial, a ANEEL mostra que 
temos 26 pequenas unidades geradoras fotovoltaicas distribuídas em várias cidades, das quais, 20 são residenciais 
e seis são comerciais ou institucionais. 
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Figura 27 - Registro de micro e minigeração fotovoltaica distribuída. 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/scg/rcgMicro.asp>. Acesso em: 22 fev. 2016. 

 Portanto, diante das diversas considerações apresentadas, decidimos tecnicamente optar 

pela geração de energia fotovoltaica em nossa proposta. No próximo subitem, veremos questões 

como o desempenho de seus componentes, seus dimensionamentos e arranjos, locação e 

instalação.  
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2.7.1.1 DIMENSIONAMENTO E LOCAÇÃO DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS 

 De acordo com o portal Energia Renováveis, com acesso disponível em 

www.energiasrenovaveis.com, “[...] a energia elétrica obtida via energia solar ocorre por meio 

de um fenômeno denominado pelo físico Edmond Becquerel, em 1839, de efeito fotovoltaico 

[...]”. Ele acontece a partir da diferença de potência16 (W) nas extremidades de uma estrutura 

condutora que absorve luminosidade para dar início ao processo de conversão de luz em 

eletricidade. A tecnologia avançou e o mercado desenvolveu um elemento básico de geração 

que se chamaria posteriormente de célula fotovoltaica, cujos componentes opto eletrônicos 

contêm, o silício como matéria prima. A aglomeração dessas células e suas interconexões 

formam os módulos ou placas fotovoltaicas, cujas tecnologias de fabricação avançam a cada 

dia e, atualmente, as que possuem maior eficiência energética são as confeccionadas com filmes 

policristalinos, compostos de silício amorfo que atingiram uma maior eficiência no processo de 

conversão de energia elétrica por metro quadrado (Wp/m²). 

 Na busca por fabricantes desses equipamentos mais eficientes, que atendem ao mercado 

local, os diversos catálogos fornecidos pela New Energy indicam que um sistema fotovoltaico 

pequeno, com potência abaixo de 1MW17, seria composto por um pacote comercial composto 

por: um inversor, um conjunto de placas ou módulos, suas estruturas metálicas para sustentação 

(para telhado, chão ou parede), hastes de aterramento, cabos e conectores, além do quadro de 

cadeia (string box).  A figura 28 ilustra esse pacote de venda (kit) de um fabricante nacional 

chamada PHB Solar. Disponível no portal da PHB, a ilustração ajuda a simplificar o 

entendimento com vistas à aquisição pelos consumidores. 

Figura 28 - Pacote de vendas de gerador solar. 

Fonte: Disponível em: < http://www.phb.com.br/Figuras/produtos/solar/Kits/Kit2.png>. Acesso em: 
14 jan. 2016. 

                                                 
16  A diferença de potencial elétrico é a condição para ocorrer a corrente elétrica. 

17 Limite superior para microgeração segundo a Resolução 482/2012 da ANEEL. 
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Os módulos são dimensionados conforme a necessidade de potência a ser suprida e 

segundo a sua curva de rendimento,18 assim como o dimensionamento do inversor que varia 

com a sua capacidade de potência que deve ser igual ou superior ao somatório gerado por todas 

as placas. Segundo informações de catálogos técnicos do portal ABB19, disponível em: 

http://www.abb.com.br/product/pt/9AAC176944.aspx?country=BR, “[...] o papel do inversor é 

transformar ou inverter a energia elétrica gerada pelos módulos, de corrente contínua (cc) para 

corrente alternada (ca), além de garantir a estabilização dessas correntes e medir a eletricidade 

produzida [...]”.  Tal equipamento, no qual um modelo está exposto na figura 29, apresenta um 

painel digital que indica, instantaneamente, quanto de eletricidade (Wp) o sistema está gerando 

no momento. Ele tem 510 mm de largura, 725 mm de altura e 225 mm de profundidade, ficando 

embutido na alvenaria ou pode ser apenas fixado por parafusos, devendo ser instalado em um 

local de fácil acesso e seguramente abrigado e ventilado sob temperaturas ambientes variando 

em média entre 20 e 60°C para, dessa forma, garantir sua longevidade. 

Figura 29 - Modelo de inversor fotovoltaico da Fronius. 

 
Fonte: acervo pessoal, 2015. 

 O quadro de cadeia ou string box tem a função de abrigar os disjuntores de proteção e 

estabilização de entradas e saídas de correntes contínuas e alternadas, permitindo os trabalhos 

de manutenção e acesso às manobras de chaveamento do sistema, desligando e ligando a 

energia que vem dos painéis solares. A figura 30 abaixo mostra um modelo de quadro de cadeia 

feito em PVC com acrílico (material eletricamente isolante), da empresa PHB Solar, com 

dimensões de 305 mm de largura, altura de 255 mm e 125 mm de profundidade. Ele deve ser 

instalado embutido nas alvenarias, pois suas fiações têm entrada e saída por meio desses canais 

                                                 
18 Curva de rendimento: medida em watt-pico por metro quadrado (Wp/m²) e informada pelo fabricante.  

19 ABB - Empresas multinacionais fabricantes de inversores de várias capacidades 



73 

 

superiores e inferiores. Como se pode ver na imagem, ele é dotado de disjuntores de proteção 

e de unidades de chaveamento. 

Figura 30 - Modelo aberto de string box. 

 
Fonte: Disponível em: < www.phbsolar.com.br/Content/images/login_bg_06.png >. Acesso em: 

12 fev. 2016. 

 Já as estruturas de sustentação dos módulos são normalmente fabricadas em alumínio e 

aço, pois são mais leves e mais resistentes à oxidação, além de permitirem inclinações e sua 

devida segurança após a instalação. Segundo o Manual Técnico de Instalação de Sistema 

Fotovoltaicos em Telhados da disponível no portal PHB Solar 

<http://www.phb.com.br/produtos/solar/kits/SolarKits_br.aspx>, essas estruturas devem 

possuir variações de modo que sejam adaptáveis a diferentes situações de telhado ou lajes. A 

figura 31 apresenta dois exemplos de esquemas de montagens em telhados para duas diferentes 

tipologias de residências, uma colonial (telha francesa) e a outra para adaptação em platibandas 

com telhados de telhas onduladas ou trapezoidais em alumínio ou fibrocimento. 

Figura 31 - Estruturas metálicas para sustentação de módulos em telha francesa e metálica. 

 
Fonte: Catálogo da PHB Solar. Disponível em: 

<http://www.phb.com.br/Figuras/Produtos/Solar/Estruturas/EstruturaSolarT1.jpg>.                       
Acesso em: 12 fev. 2016. 
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Verificamos que existe cinco tipos de peças estruturantes, que são o trilho, o gancho o 

grampo intermediário, o grampo terminal e a emenda. Os trilhos são peças autoportantes que 

formam uma malha perpendicular ao sentido dos módulos, resistentes mecanicamente com o 

intuito de suportá-los e fixá-los ao telhado. Devem estar presos por outras conexões às peças 

estruturais das coberturas. A distância entre eles varia de acordo com os furos de cada módulo. 

Por exemplo, a figura 32 mostra um módulo solar de um fabricante alemã, cujos furos de 

fixação (grounding holes) possuem distanciamentos variados (M1 e M2), dando maiores 

opções para a sua montagem.  

Figura 32 - Modelo de módulo fotovoltaico. 

  
Fonte: Disponível em: <www.axitecsolar.com/catalogo>. Acesso em: 12 fev. 2016. 

 Segundo o Manual de Instalação de Sistemas Fotovoltaicos para Telhado - PHB (2013), 

existem outras peças estruturantes de tipos e tamanhos variados, para as quais mostramos alguns 

exemplos (Figura 33). Elas ligam física e eletricamente, tanto os módulos aos trilhos e estes à 

cobertura quanto uns aos outros, formando um grande aglomerado que deve estar bem fixado, 

resistindo aos efeitos de ventos, às dilatações causadas por variações de temperaturas, ao peso 

próprio do sistema e às devidas sobrecargas de manutenção.   

Figura 33 - Estruturas metálicas para sustentação de módulos em telha francesa e metálica.                          

 
Fonte: Catálogo da PHB Solar. 
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A velocidade média do vento é maior para as estruturas montadas mais próximas das 

zonas de perímetro do telhado (bordas). É preciso verificar se a instalação está em conformidade 

com os códigos de construções locais e nacionais. Deve-se, ainda, considerar a velocidade do 

vento, exposição e fator topográfico para determinar a carga para a instalação (PHB, 2013). 

 Por fim, a último equipamento a ser considerado é o medidor bidirecional instalado sob 

padrões de entrada fornecidos pelas concessionárias de energia elétrica. No nosso caso, a 

COSERN dispõe da Norma DA.30.02 disponível em: Portal Cosern 

<http://servicos.cosern.com.br/residencial-rural/Pages/Informa%C3%A7%C3%B5es/normas-

e-padroes.aspx>, que estabelece todos os parâmetros para o consumidor executar as instalações 

de entrada de energia em seu domicílio, desde os materiais exigidos à cada item do padrão de 

entrada, até as alturas (H e h) exigidas para ramal de entrada (H = 3,50m) e da caixa de medição 

(h entre 1,20 e 1,40m) conforme croqui exposto na figura 34 abaixo. 

Figura 34 - Padrão de Entrada para medição. 

 
Fonte: Norma DA.30.02 - Fornecimento em Baixa Tensão. Disponível em: <www.cosern.com.br>. 

Acesso em: 12 fev. 2016. 
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 O Padrão de Entrada é o conjunto de instalações composto de caixa de 

medição, sistema de aterramento, condutores e outros acessórios 

indispensáveis para que a COSERN faça a sua ligação. O Padrão indicado vai 

depender do tipo de ligação, que pode ser monofásico ou trifásico, e do local 

adequado para sua instalação (parede, muro ou pontalete). Para saber o tipo 

de ligação é necessário antes calcular o total da carga a ser instalada. 

(COSERN - Norma DA.30.02/2016). 

 Lembremos que a ANEEL (2012, p.2), diz que "[...] o Sistema de Compensação de 

Energia consiste na medição do fluxo de energia em uma unidade consumidora dotada de 

pequena geração, por meio de medidores bidirecionais". Logo, para a utilização desse medidor 

é necessário fazer funcionar o sistema de geração distribuída ao se aferir a corrente elétrica em 

sentido oposto à fornecida pela rede pública. Então, a energia consumida e gerada é registrada 

em um ponto de conexão com a distribuidora. Todavia, a ANEEL (2012) também afirma que, 

para instalações em baixa tensão, a medição bidirecional pode ser realizada por meio de dois 

medidores unidirecionais: um para aferir a energia elétrica ativa consumida e outro para a 

gerada. Nos casos por nós visitados, os proprietários não quiseram adquirir o medidor 

bidirecional, normalmente por questões de economia, e executaram o padrão de entrada de 

ligação com dois medidores convencionais, conforme a figura 35, com uma distância de 20cm 

(seta vermelha) entre eles. 

Figura 35 - Instalação de dois medidores para a geração distribuída. 

 
Foto: Acervo pessoal, 2015. 

 Assim se apresenta, em termos gerais, toda a cadeia de produção de energia elétrica na 

residência. A figura 36, abaixo, demonstra um esquema de fluxo (setas amarelas) explicativo, 

ilustrando os painéis solares que recebem e convertem a irradiação solar em corrente elétrica 

contínua (cc), a string box, que regula a corrente e protege o inversor que a transforma em nossa 

corrente alternada usual, para se unir à energia advinda da concessionária a fim de ser 
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consumida pelos eletrodomésticos, pela iluminação e por todas as atividades consumidoras da 

residência. A seta em vermelho ilustra o caminho oposto da corrente no momento em que a 

geração é maior que a demanda necessária. 

Figura 36 - Sistema de geração interligada à concessionária 

 
Fonte: Disponível em: <www.energiamapeada.com>. Acesso em: 12 fev. 2016.  

Nota: editado pelo autor  

2.8 AQUECIMENTO SOLAR ATIVO 

 Resta-nos então, para a finalização das diretrizes para a autossuficiência energética de 

nosso projeto, inserir estudos referentes ao aquecimento solar ativo, que usa a energia solar para 

o possível aquecimento de superfícies sólidas ou líquidas sob forma de energia térmica. Tal 

procedimento já é bastante praticado nas residências de alto padrão da cidade de Natal/RN, 

onde a radiação solar é bastante favorável, assim como em todo o Rio Grande do Norte, aonde 

vem sendo aproveitada não apenas na sua conversão em energia elétrica, como vimos 

anteriormente, mas também para o aquecimento de águas residenciais destinadas, 

principalmente, a banhos, abluções e cozinhas.  

 A radiação solar pode ser absorvida por coletores solares, notadamente 

para aquecimento de água, armazenadas a temperaturas usuais relativamente 

baixas (45ºC em média). Esse sistema de aproveitamento térmico da energia 

solar, também denominado aquecimento solar ativo, envolve o uso de um 

coletor solar discreto que é instalado normalmente no teto das residências e 

edificações. (ANEEL 2005, p.88). 

 Não nos interessa estudar a quantidade de energia que um determinado corpo é capaz 

de absorver sob a forma de calor, proveniente da radiação solar incidente no mesmo ou as 
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propriedades físicas de cada matéria-prima do sistema. A aplicação dessa forma de energia 

resume-se para nosso projeto em saber captá-la e armazená-la, por meio da configuração de 

dois equipamentos específicos: os coletores solares e o reservatório térmico chamado de boiler. 

Ao entender que precisamos encontrar as condições ideais para o aquecimento passivo de água, 

fundamental para o conforto dos usuários e para eliminarmos os chuveiros elétricos de nossa 

casa, (segundo a figura 37, chega em média a 24% de sua demanda total), sendo o maior 

consumidor de energia elétrica de uma residência. 

Figura 37 - Consumo elétrico médio residencial 

 
Fonte: LabEEE 2005. Disponível em: <www.labee.com.br>. Acesso em: 12 fev. 2016. 

 Segundo Leonardo Cardoso (2008, p.12) "[...] as melhores oportunidades para 

economizar energia e água são obtidas ainda na fase de projeto e é geralmente neste estágio 

quando decisões fundamentais são tomadas no que diz respeito ao conceito energético da 

edificação”. Além disso, ele enfatiza que a devida configuração básica de instalações desse 

sistema deve ser prevista durante o processo de projeto de arquitetura, durante o qual o 

profissional deve inserir em seus desenhos as devidas considerações necessárias à máxima 

eficiência do sistema.  

 Sua recomendação é que devemos prever um local de instalação adequado ao boiler, 

que seja de fácil acesso às suas futuras manutenções e que o deixe bem acondicionado e 

protegido das intempéries para, assim, ter sua vida útil garantida e que este local possua 

resistência estrutural compatível com sua capacidade (CARDOSO, 2008). Devemos, também, 

especificar e projetar telhados que permitam a fixação dos coletores e que estes sejam locados 

onde não haja sombreamentos, além de considerar as prováveis orientações e inclinações para 

eles, definindo sua provável área de exposição necessária à demanda da residência. 
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 Fizemos, anteriormente, o cálculo da demanda a partir do estudo de capacidade do 

boiler. Entendemos que é ele quem armazena a energia térmica convertida pela irradiação por 

meio dos coletores e a mantém sob a água aquecida até o seu destino final, mesmo durante o 

período sem irradiação solar – como é o caso das noites e de dias mais nublados. Seu material, 

sua forma e suas devidas dimensões foram estudados e definidos anteriormente, ficando 

estipulado um reservatório cilíndrico com volume de 400 litros (0,4 m³), confeccionado em aço, 

com diâmetro de 70 cm por 156,58 cm de comprimento, já exemplificado na figura 14.  

 Devemos, agora, nos concentrar nos coletores, suas dimensões e inclinação e para isso 

consultamos Cardoso (2008) que fornece as informações básicas em função do volume de 

armazenamento e das condições climáticas locais (demanda de irradiação). Para termos a área 

coletora, achamos a razão entre a Demanda Energética Mensal - DE (kWh/mês) da edificação 

e a Produção Específica de Energia Mensal - PE (kWh/m²/mês) disponível no sítio instalado. 

Assim, fizemos um balanço de energia que consistiu em levantar a demanda energética 

necessária para aquecer o volume dimensionado e a produção específica de energia do coletor 

solar dentro da condição de instalação levantada pela figura 38 abaixo e explicada pela equação:  

Área Coletora (m²) = DE (kWh/mês) / PE (kWh/m²/mês) 

A Demanda Energética Mensal - DE, pode ser calculada pela equação:  

 DE = (V. ρ. Cp. (ΔT) x 30 dias) / 3600  

 No qual: V = 0,4 m³ = Volume de quente água armazenada (boiler); 

 ρ = Peso específico da água = 1000 kg/m³; 

 Cp = Calor específico da água = 4,18 J/Kg°C; 

 ΔT = (Tq - Tf) = Diferença entre as temperaturas de armazenagem quente e a 

 ambiente; 

 Tq = 45°C. Temperatura média de armazenamento (ANEEL, 2005); 

 Tf = 15°C. Temperatura média ambiente. (EMPARN, 2015). 
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 Logo, temos: DE = (V. ρ. Cp. ΔT x 30 dias) / 3600 - DE = 0,4 x 1000 x 4,18 x (45-15) 

x 30 / 3600 - DE = 418 kWh/mês. 

 Para obtermos a Produção Específica de Energia Mensal - PE em kWh/m²/mês, temos 

que ter disponível dados sobre a radiação global diária, disponíveis no Atlas de Energia Solar 

da ANEEL representado pelo mapa da figura 32 acima, que ilustra a média de irradiação típica 

do Brasil em Wh/m².dia. O ponto azul, marca a cidade de São Bento do Norte, inserida em uma 

região e radiação solar aproximada de 5800 Wh/m²/dia. Logo, nossa PE = 5800 x 30 / 1000 = 

174 kWh/m²/mês. 

Figura 38 - Mapa brasileiro de radiação solar diária. 

 
Fonte: Atlas Brasileiro de Energia - Energia Solar, ANO.  

Nota: Editado pelo Autor. 
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De volta à equação, temos: Área Coletora = 418 kWh/mês / 174 kWh/m²/mês 

 Área Coletora = 2,40 m². 

  Ao ter, então, a área que precisamos para as placas coletoras, realizaremos mais adiante, 

no capítulo referente às aplicações técnicas, as devidas escolhas dessa placa solar, seu 

posicionamento e sua configuração vertical integrado com as caixas d´água e com o boiler. 

2.9 ESTRATÉGIAS BIOCLIMÁTICAS DE CONFORTO 

 No item anterior, analisamos as formas de se atingir a autossuficiência na produção de 

energia elétrica da edificação, por meio de uma fonte renovável provinda da radiação solar 

abundante no nosso universo de estudo. Porém, buscamos, aqui, algo que vá além da capacidade 

que esta habitação teria de atender ao seu próprio consumo. Buscamos realizar um projeto de 

arquitetura bioclimática, "[...] fazendo uso da tecnologia que se baseia na correta aplicação dos 

elementos arquitetônicos com o intuito de fornecer ao ambiente construído um alto grau de 

conforto higrotérmico, com baixo consumo energético" (GOULART, et. al. 1994. p.9). 

 Nossa meta, agora, seria o de estudar e propor meios de garantir a redução desse 

consumo de energia na residência projetada, não apenas com a abolição dos chuveiros elétricos 

como fizemos anteriormente, mas também com a diminuição do uso de equipamentos que 

fornecem esse conforto de forma artificial – como é o caso dos condicionadores de ar que fica 

em terceiro lugar no consumo médio residencial de energia, com 20% do total, à frente das 

lâmpadas com 14% (Figura 37). Logo, entendemos que um bom projeto residencial atenderá 

primeiramente ao conforto de seus usuários de forma passiva, sem o uso constante de energia 

elétrica, servindo de ponte entre as condições de temperatura e iluminação naturais e os 

conceitos básicos de manejo e controle de consumo de eletricidade. Afinal segundo a CBCS 

(2016), o uso racional de energia é considerado internacionalmente como o “primeiro 

combustível”, ou seja, a melhor oportunidade para reduzir custos e impactos de geração de 

energia em uma sociedade ou edificação. 

 Roberto Lamberts et al (1997, p.43) definem conforto ambiental como "[...] um conjunto 

de condições ambientais que permitem ao ser humano, sentir bem estar térmico, visual, acústico 

e antropométrico, além de garantir a qualidade do ar e o conforto olfativo". Com um conceito 

tão abrangedor, focaremos nesse trabalho apenas as questões acústicas e térmicas de nosso 
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projeto, à luz de algumas variáveis relativas ao microclima da região da Serra da Borborema e 

das características do lote onde a casa será construída. Para isso, além de visitas in loco que 

aconteceram em todos os meses do ano de 2015 e nos permitiram gerar um sentimento prático 

de visualização e interação direta com o local. Utilizamos softwares específicos, como o Solar 

Tools e o Climate Consultant 5 (CC5), que forneceram cartas solares, máscaras de sombra e 

rosa de ventos. Além de dar recomendações prescritivas ao ato de projetar, que interferirão em 

nossas soluções geométricas de desenho técnico e nas escolhas corretas dos principais materiais 

que colaborem com a envoltória da edificação e seu consequente conforto acústico e térmico. 

 A arquitetura também deve ser vista como um elemento que precisa ter eficiência 

energética. A eficiência energética na arquitetura pode ser entendida como um atributo inerente 

à edificação representante de seu potencial em possibilitar conforto térmico, visual e acústico 

aos seus usuários com baixo consumo de energia (LAMBERTS, et al.1997. p. 5). 

2.10  ASPECTOS DO CONFORTO ACÚSTICO 

 Desde o início de nossa pesquisa, imaginamos o projeto como um local de repouso e 

contemplação, no qual o silêncio seria peça fundamental de conforto, pois essa residência 

serrana deverá ser um refúgio de paz para os moradores e interação com a natureza tranquila 

do entorno que envolve o loteamento. Atividades como leitura e meditação são evidentes 

solicitações dos clientes, a serem comentadas no capítulo posterior, e devem ser tratadas como 

cumprimento básico das necessidades dos usuários que buscam essa casa como local de refúgio, 

distante do cotidiano urbano, estressante e barulhento.   

 Longe de fazermos um minucioso projeto de tratamento acústico da casa em relação ao 

seu entorno, atentamos, inicialmente, para identificar as prováveis fontes de ruído sonoro 

indesejado e quais suas prováveis intensidades, para depois escolher e justificar o uso de alguns 

materiais de vedação e orientar as aberturas, como elementos capazes de combater prováveis 

desconfortos sonoros. Buscamos recomendações básicas sobre o que fazer em nosso projeto de 

arquitetura quanto a materiais e morfologia, para mitigar esses impactos referentes a esse tipo 

de desconforto. Segundo Bianca Carla Araújo (2015), o projeto acústico complementar deve 

ser concebido na fase de estudos preliminares a partir de sua forma inicial. Então, para 

compreender o que acontece acusticamente em nosso lote, seguimos um roteiro para avaliação 

de impactos urbanos via Termo de Referência para RIV - Relatório de Impacto de Vizinhança 
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- do Plano Diretor de Natal (CONAMA, 2007), cuja orientação começa justamente pela 

identificação das fontes sonoras, dos espaços sensíveis a essas fontes, seguida da avaliação das 

necessidades de isolamento acústico desses ambientes, através de dados extraídos da NBR 

10152 que trata dos requisitos para os sistemas de vedações verticais. 

Figura 39 - Vista Aérea do Acesso do Condomínio. 

 
Fonte: Google Earth. Foto de 29 set. 2014.                                                     

Nota: Editado pelo Autor.  

 Como sabemos, o terreno escolhido é o lote 56 pertencente a um condomínio horizontal 

privado às margens da RN 269-Km 83, em um município interiorano com 398 m de altitude, 

no alto da Serra da Borborema e com acesso privativo aos condôminos por uma rua única, 

chamada de Via de Acesso (linha laranja da figura 39). Por meio do programa Google Earth, 

pudemos capturar a foto aérea acima, observar e situar nosso lote (em vermelho). Constatamos 

que ele está há 1500m da RN-269, 1.200m de uma pousada que antecede a entrada do 

condomínio, 1.050m da guarita de controle de acesso e 730m da área de lazer. Essas seriam 

possíveis fontes geradoras de ruídos, mas estão em raios superiores a 500m de distância do lote 

e segundo CONAMA (2007), não são, por esse motivo, fontes impactantes do ponto de vista 

acústico. O órgão também orienta que, para se compreender os impactos que a residência 

sofreria de seu entorno, deve ser feita uma análise do uso do solo circunvizinho, definindo como 

áreas de influência apenas aquilo que se encontra dentro do perímetro de uma circunferência 

com um raio de 200m centralizada no meio do lote (ponto amarelo da figura 40).  
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Figura 40 - Áreas de Influência Direta na Habitação (AID) – Raio de 200m em vermelho. 

 
 

Fonte: Google Earth. Foto de 29 jun. 2014.                                                     

Nota: Editado pelo Autor.  

Essa circunferência vermelha da figura 40, com 200m de raio, corresponde à Área de 

Influência Direta – AID – do entorno em relação ao nosso lote. Ela está imediatamente ligada 

ao nosso projeto e o afetará diretamente pelas possíveis fontes sonoras existentes em seu 

interior, identificadas na figura acima. Podemos constatar dentro do raio da AID, áreas de uso 

estritamente residencial indicadas em azul, uma área não edificante com vegetação nativa, em 

amarelo e a rua de acesso ao lote.  

 A partir de visitas "in loco", comprovamos o que nos mostra a figura 40. Ou seja, vemos 

que os vizinhos de fundo estão fora da AID e os da esquerda e da direita ainda não existem, 

exceto por uma casa ao norte, já habitada, há aproximadamente 120 m. As demais edificações 

ainda não foram construídas, mas sabe-se perfeitamente que todas elas serão de ordem 

estritamente residencial unifamiliar, já que se trata de um condomínio residencial horizontal 

fechado. Fato esse balizado pelo Regimento Interno (Anexo 01) desse condomínio, no seu 

capítulo 02, referente à Restrição ao Uso do Imóvel, "[...] não será permitida a construção de 
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mais de uma residência e respectiva edícula (construção acessória) por Unidade Habitacional, 

sendo a mesma destinada exclusivamente à habitação de uma única família e seus empregados". 

Fica, portanto, determinado por esse documento que não será permitida a construção de prédios 

para fins comerciais, industriais ou de serviços. Já a figura 41 é um croqui que isola nosso lote 

e ilustra sua futura condição de adjacência, com residências à direita e à esquerda e a rua interna 

à frente emitindo ruídos representados pelas setas vermelhas e as setas azuis representam a 

ventilação mais predominante.  

Figura 41 - Croqui de identificação de fontes emissoras de ruídos. 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

 Os incômodos acústicos oriundos das condições urbanas como as residências e a via de 

tráfego de veículos ou dos próprios fatores ambientais, como vento excessivo, animais 

silvestres e aquíferos, devem ser levados em consideração e tratados como poluição sonora. "A 

poluição sonora, consiste no ruído excessivo das fontes perturbadoras do meio urbano, no qual 

pode causar efeitos nocivos fisiologicamente e psicologicamente aos humanos" [...] (GUEDES, 

et al 2005, p.12).  

Como nosso lote situa-se em uma estrutura urbana já consolidada, constatamos a ausência 

de qualquer fator ambiental proveniente da própria natureza que pudesse perturbar as condições 

de conforto da casa, ou seja, voltamo-nos exclusivamente às condições urbanas como alvo de 

investigação. Tais fontes poluidoras serão futuramente de origem residencial. Quando 

construídas, essas residências terão uma distância mínima de 10m, pois segundo o mesmo 
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regimento interno, os recuos laterais esquerdo e direito obrigatórios são de cinco metros. Isto 

é, teríamos essa medida mínima de cada lote para se achar a distância de dez metros entre as 

paredes das casas identificadas como fontes geradoras residenciais.  

 A figura 42 abaixo é um croqui de um corte esquemático que representa as fontes dos 

ruídos, oriundos da rua (as setas vermelhas). Essas fontes se originam nas casas dos vizinhos 

laterais a dez metros e da rua interna e calçada a sete metros de distância, pois este é o recuo 

mínimo frontal exigido pelas normas do empreendimento. Segundo Sylvio Bistafa (2006) o 

ruído de tráfego constitui na principal fonte de poluição ambiental, com origem proveniente do 

tráfego rodoviário, ferroviário e/ou aeroviário. Como não temos ferrovias e aeroportos 

próximos ao nosso lote, definimos o tráfego de veículos de pequeno e grande porte como a 

principal fonte geradora de poluição sonora externa. 

Figura 42 - Croqui de corte esquemático do lote. 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

 A via interna de veículos que dá acesso de veículos e pedestres apenas aos lotes 

posteriores é representada em corte esquemático da figura 42 como principal emissor de ruídos. 

É uma via dupla com sete metros de largura e com velocidade de veículos limitada pelas normas 

internas em 40 km/h. É pavimentada com paralelepípedos e recebe, em sua maioria, veículos 

de porte pequeno e utilitários, porém sabe-se que, enquanto houver obras sendo realizadas, 

ocorrerá a entrada de caminhões e caçambas, destinados à entrega de materiais de construção 

pesados. Já a futura calçada (passeio de pedestres) do condomínio, correspondente a essa faixa 

de grama indicada na foto da figura 43 pela seta amarela. Nela, haverá pessoas em caminhada 

ou em corrida, empurrando carrinhos de bebê; crianças com velocípedes e transeuntes diversos 

conversando e emitindo ruídos. 
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Figura 43 - Foto da via de acesso ao lote e da futura calçada. 

 
Fonte: Acervo pessoal (2015). 

Nota: editado pelo autor. 

 Dessa forma, consultamos uma tabela de ruído de entorno, cuja função é a de estimar 

uma situação de intensidade máxima de barulho, à qual a residência ficaria exposta. Com essa 

simulação, poderíamos analisar se a condição do lote é favorável pelo ponto de vista do conforto 

acústico. Assim, utilizamos o método de BOLT, BERANECK & NEWMAN – Cambridge, 

Massachussets, apresentado por Araújo (2015) e conhecido como método BBN. Eles propõem 

um mapeamento sonoro urbano dividindo as regiões em três zonas: residencial; centro cívico e 

zona industrial. O zoneamento residencial é analisado pelo gráfico abaixo da figura 45, que 

divide os sítios estudados em quatro zonas distintas: definitivamente inaceitável, normalmente 

inaceitável, normalmente aceitável e definitivamente aceitável, organizando variáveis como o 

volume e o tipo de tráfego (carros ou caminhões), em função do tempo em horas e relacionando-

as com a distância das vias de circulação.   

 Portanto, em visitas realizadas ao lote, fizemos duas aferições in loco, onde 

permanecemos por meia hora em cada ocasião. Constatamos a passagem de apenas um veículo, 

na primeira visita em uma quinta-feira e dois veículos na segunda visita em um domingo. Ou 

seja, três veículos por uma hora a cada dois dias, todos com destino à casa habitada do lote 59 

que está em amarelo na figura 44. Como existe somente essa casa construída após o lote 56 (em 

vermelho na figura 6), fizemos uma estimativa de volume de tráfego (Vt) de 0,75 carros por 

hora para cada lote à jusante do nosso lote entendendo que, como não existem áreas de 
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convivência, o fluxo daquela parte da via seria predominantemente para se ter acesso às 33 

casas posteriores (da 57 à 90). 

Figura 44 – Trecho da planta do condomínio. 

 
Fonte: Setor de Engenharia Quintas da Serra (2014).  

Nota: editado pelo autor. 

 

 Assim teríamos: 

 Vt = 33 lotes x 0,75 carros/hora lote = 24,75 ou 25 carros/hora 

 Por causa dos recuos mínimos, teríamos o tráfego a sete metros da casa, conforme vimos 

anteriormente, e com o volume igual a 25 carros/hora, inserimos os resultados na categoria de 

"normalmente aceitável", já que estaríamos aproximadamente no local do gráfico da figura 65 

marcado pelo ponto vermelho. Portanto, segundo o zoneamento residencial do método BBN, 

podemos definir o lote inscrito em uma área de rua residencial calma cujas pressões sonoras 

encontram-se mapeadas em decibéis (dB) na NBR 10152 (1987). 
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Figura 45 - Gráfico de Ruído de Entorno. 

 
Fonte: BOLT, BERANECK & NEWMAN – Cambridge, Massachusetts,ANO. 

Nota: Editado pelo autor. 

 Faremos uma estimativa de isolamento acústico bruto como forma de identificar 

soluções de vedações relativas ao próprio projeto de arquitetura. Segundo Araújo (2015, p.12) 

"[...] a acústica arquitetônica é a parte da física que trata do projeto e construção de recintos de 

modo a permitir a audição distinta dos sons produzidos ou propagados e assegurar a isolação 

dos mesmos em relação aos ruídos externos”. Frente à necessidade do isolamento desses 

recintos, vimos pela NBR 10.152 (1987), ao indicar os níveis de ruídos para conforto acústico 

residencial em decibéis, que o limite médio superior estimado é de 40 dB para dormitórios e 45 

dB para salas de estar.  

 Observamos também, em outra tabela colhida da mesma NBR (1987) e apresentada na 

figura 46, que os ruídos médios provenientes de ruas calmas, aproximam-se de 47 dB. Porém, 

no que diz respeito a um pico de ruído externo, mesmo que momentâneo, consideraremos dados 
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da tabela da figura 47 da mesma NBR (1987). De acordo com essa norma, um caminhão 

carregado e trafegando pela rua de acesso ao lote, à aproximadamente cinco metros de distância, 

emite em média 100 dB de nível de pressão sonora externa (NPSe).  

Figura 46 - Níveis de pressão sonora exterior de pico em dB . 

 
Figura 47 - Figura - Níveis de pressão sonora exterior média em dB. Fonte: NBR 10152 

 
Fonte: NBR 10152 (ANO). 

Nota: Editado pelo autor. 

 

 No interior da casa, acreditamos que as atividades de lazer e as demais inerentes ao 

convívio residencial, como refeições, realizadas em ambientes como as salas de jantar, estar, 

sala de som e cozinha, podem ser conflitantes com atividades de descanso como a sesta 

vespertina ou o recolhimento para o sono noturno antes do fim de tais atividades, que 

ocorreriam em recintos íntimos da casa. O croqui interno visto na figura 48 representa a 

simulação do que seria esse problema. No pavimento térreo percebemos, por meio das setas 

vermelhas, as fontes emissoras de ruído no momento em que acontecem atividades sociais, com 

conversas e aparelhos multimídias de som e imagem funcionando, aliados a pessoas cozinhando 

em ambientes abertos e integrados em pé-direito duplo, ao passo que, nos dormitórios do 

pavimento superior, pessoas podem estar realizando atividades que requerem silêncio, como 

dormir ou ler. 
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Figura 48 - Croqui esquemático de emissão de ruído interno. 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

  Fizemos, então, uma estimativa de quais seriam os níveis de pressão sonora interna 

(NPSi), que essas prováveis fontes internas emitiriam. Na figura 49, observamos o que seriam 

zonas de pressão (dB) em função de suas frequências (Hz), definindo o que seria audível ao 

ouvido humano e quais os limites inferior (limiar da audição) e superior (limiar da 

sensibilidade). Percebe-se que, dentro da faixa audível, para as zonas de música e fala, temos 

um limite superior de conforto aproximado de 100 dB, marcado pela linha vermelha, o que se 

iguala ao nível de pressão sonora exterior de pico considerado anteriormente. 

Figura 49- Zonas de pressão sonora para música e fala 

 
Fonte: ARAÚJO, (2015). 

Nota: Editado pelo autor. 
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 Logo, o isolamento bruto dos ambientes internos seria calculado da seguinte forma: 

 Nível Máximo de Pressão Sonora:  NPSi = NPSe = 100 dB  

 Recomendação sonora considerada pela ABNT = 40 dB 

 Redução sonora de pico necessária = 100 dB – 40 dB = 60 dB 

 Em relação às lajes de piso e forro, optamos pelo uso das placas maciças também 

fabricadas pela Eternit cujas informações encontram-se em seu Catálogo Eterplac (2015) 

disponível em <http://www.eternit.com.br/downloads/catalogos/eterplac.pdf>.  Chamadas de 

placas wall, elas são disponibilizadas em 40 e 55 mm de espessura. Ademais, possuem, de 

acordo com seu catálogo, índice de redução sonora relacionado com a frequência do som na 

qual foi exposto. No nosso caso, que queremos um isolamento destinado às ondas sonoras 

referentes à fala e som, podemos extrair uma média do gráfico da figura 49, que mostra uma 

estimativa de aproximadamente 1KHz de frequência para essas categorias de emissão. Se 

buscarmos na tabela da figura 50 abaixo, o índice de redução sonora dessas placas de 40 mm, 

para essa frequência, teremos um isolamento acústico entre 26 e 32 dB, cuja média aritmética 

resulta em 29 dB, que são insuficientes para atender à nossa necessidade de 64 dB vista 

anteriormente.  

Figura 50 - Índice de redução sonora para placas cimentícias de 40 mm. 

 
Fonte: Catálogo da Eternit. Disponível em 

<http://www.eternit.com.br/downloads/catalogos/eterplac.pdf>. Acesso em: 3 jul. 2015. 

Nota: Editado pelo autor. 

 

 Dessa forma, a Eternit (2015) sugere a utilização de um forro acústico de 12,5 mm de 

espessura que completasse o papel isolante. Se condicionarmos ao uso de lã de rocha ou vidro, 

adicionaria mais 38 dB de índice de isolamento acústico que está indicado em vermelho na 

tabela da figura 52. Ao adicionar esse índice aos 29 dB da placa da laje maciça de 40 mm, 

atingimos a estimativa de 67 dB suficientes para isolar os dormitórios superiores por meio de 

sua laje de piso. 
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Figura 51- Tabela de especificações de forro acústico. 

 
 

Fonte: Catálogo da Eternit. Disponível em 
<http://www.eternit.com.br/downloads/catalogos/eterplac.pdf>. Acesso em: 3 jul. 2015. 

Nota: Editado pelo autor. 

 

 A figura 51 indica outras especificações desse forro, como peso e resistência ao fogo, 

mas também a informação de que ele seja instalado com tirantes simples de alumínio paginados 

com distâncias entre 1,10 e 1,15 m, conforme indicação amarela da figura 52, que apresenta 

esse esquema de montagem e fixação.  Os tirantes são regulados conforme a necessidade, porém 

com uma altura mínima de 15 cm, suportam a estrutura horizontal do forro (seta vermelha) e a 

devida camada de lã (seta azul). 

Figura 52 - Esquema de montagem e fixação do forro acústico. 

 
 

Fonte: Catálogo da Eternit. Disponível em 
<<http://www.eternit.com.br/downloads/catalogos/eterplac.pdf>. >. Acesso em: 3 jul. 2015. 

Nota: Editado pelo autor. 
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 Para diminuir ruídos de impactos transmitidos através das estruturas, o fabricante indica 

a colocação de umas bandas acústicas ou mastiques entre a parte estrutural e as vedações, que 

seriam uma espécie de fita autoadesiva de espuma, indicada em azul na figura 53. Elas devem 

ser posicionadas entre a guia e o piso na fixação dos painéis de Steel Framing, bem como entre 

montantes e juntas de placas cimentícias. Por sua elasticidade, essa fita adapta-se à rugosidade 

e às imperfeições das superfícies e, desse modo, aumenta a vedação e absorve as vibrações 

sonoras, atenuando significativamente a transmissão de ruídos entre ambientes contíguos. 

Figura 53- Detalhe da banda acústica ou mastique. 

 
 

Fonte: Catálogo da Eternit. Disponível em 
<http://www.eternit.com.br/downloads/catalogos/eterplac.pdf>. Acesso em: 3 jul. 2015. 

Nota: Editado pelo autor. 

 

 A fixação dos painéis, das lajes e forros aos elementos estruturantes, inclusive 

fundações, são efetuadas por meio de buchas de ancoragem providas de parafusos e porcas de 

aperto em aço e devem ser dimensionadas pelas sobrecargas definidas pelos projetistas da 

estrutura. As especificações mais detalhadas como ferramentas necessárias à execução e 

técnicas de execução de forma geral podem ser encontradas no catálogo técnico do fabricante 

que apresentaalgumas dessas informações relativas ao dimensionamento das peças que dão base 

ao nosso projeto de arquitetura (Figura 54). 
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Figura 54 - Esquema de montagem e distanciamento de placas de lajes e painéis de vedação. 

 

 
 

Fonte: Catálogo da Eternit. Disponível em 
<<http://www.eternit.com.br/downloads/catalogos/eterplac.pdf >. Acesso em: 3 jul. 2015. 

No caso das esquadrias, procuraremos, inicialmente, trabalhar com portas e janelas 

confeccionadas em composto químico de policloreto de vinil (PVC). O uso desse material partiu 

da intenção de se trabalhar uma superfície branca ou amadeirada nas esquadrias, esteticamente 

favorável à intenção estética almejada. Trata-se do uso de uma matéria-prima inovadora, porém 

acessível, com possibilidade de ser reciclada ou reciclável; que nos proporcione alternativas 

eficazes de visualização do entorno panorâmico, com entrada regulada de iluminação e 

sombreamento; que possua opções de aberturas que remetam a privacidade dos ambientes; que 

sejam estanques quanto às águas pluviais; além de ter um desempenho acústico satisfatório 

quanto ao isolamento bruto do índice de redução sonora (R) estimado em 47db. O PVC também 

utilizado na produção de janelas recebe aditivos químicos dotando-o de maior tenacidade ao 

impacto e calor, e pigmentos para cor. "[...] O PVC oferece bom isolamento termo acústico e 

boa vedação à água e ao ar, além de resistência à poluição química. É também um material 

resistente, moderadamente durável e reciclável. [...]" (SACHT, 2012. p.69). 

 Partimos então para a verificação desses índices para esquadrias que reunissem essas 

características, ou seja, que fossem inicialmente compostas de PVC, vidro e alguma persiana 
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embutida, fornecendo opções de transparência, influenciando diretamente a entrada de luz e a 

visualização de ambos os sentidos. Desta forma, Cristiane Cassol Schvarstzhaupt, et. al (2014), 

realizaram ensaios de laboratórios também normatizados pela NBR 15575-4 (2013), para 

determinações quanto ao isolamento de tipos esquadrias com diferentes aberturas. Eles 

utilizaram a composição do PVC rígido com estrutura interna em aço galvanizado, vedações 

entre vidro e perfil em borracha EPDM20, guias dos caixilhos em alumínio, deságue através de 

câmaras independentes e persiana horizontal embutida em sua caixa. Testando-os sempre com 

o uso de vidro simples de 4 e 6 mm, laminados ou duplos que formam uma câmara de ar entre 

eles, conforme nos mostra a figura 56 abaixo.  

Figura 55 - Detalhe do perfil das esquadrias de PVC. 

 
Fonte: Disponível em: <www.veka.com /portas_janelas.php >. Acesso em: 12 jul. 2015. 

 Temos então um gráfico na figura 56, que mostra os resultados dos ensaios de redução 

sonora (R) com esse tipo de esquadria, realizados por Schvarstzhaupt, et al (2014) para 

frequências de 100 à 5000 Hz, em janelas com persianas fechadas e com as seguintes variações 

de vidros: C4 - vidro comum de 4mm; C6 - vidro comum de 6mm; L4+4 - dois vidros laminados 

de 4mm; L4+6 - dois vidros laminados de 4 e 6mm e D4(6)6 - dois vidros laminados de 4 e 

6mm, separados por câmara de ar de 6mm. Como podemos ver, temos um desempenho acústico 

melhor com o vidro duplo laminado de 4 e 6mm (L4+6), destacado em vermelho na figura 56. 

                                                 
20Borracha EPDM: Borracha feita de Etileno-Propileno-Dieno, adequada ao uso de esquadrias. 
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Figura 56 -Índice de redução sonora (R) em esquadria de PVC e vidros com persiana 
fechada. 

 
Fonte: SCHVARSTZHAUPT,  et al,  2014.p.142. 

Nota: Editado pelo autor. 

O vidro laminado de espessura 4+6 mm foi o que apresentou maiores valores do índice 

redução sonora (R), inclusive do que vidro duplo 4(6)6 mm. Quando comparados os valores de 

(R), o vidro laminado alcançou 3 dB a mais na situação de persiana aberta, e 1dB na situação 

de persiana fechada, quando comparado ao vidro duplo. (SCHVARSTZHAUPT, et al 2014. 

p.144). 

 Ainda de acordo com os autores, Schvarstzhaupt, C. et. al. (2014. p.138). "[...] a persiana 

fechada atua como um painel que aumenta consideravelmente o índice de redução sonora (R) 

da janela em relação a quando está aberta, nas altas frequências e nas quais os modos normais 

de vibração estão situados". Essas persianas são elementos inseridos, inicialmente, para regular 

a entrada de luz aos ambientes e proporcionar mais privacidade e sombreamento e, 

consequentemente, o resfriamento, já que permitem a troca de ar entre os espaços interno e 

externo, sendo constituídas por réguas horizontais que formam um painel de enrolar, 

acondicionados no caixilho superior da janela. Os autores também informam que os tipos de 

aberturas mais eficientes quanto à estanqueidade de águas e de sonoridade, são as que utilizam 

o sistema de cremona como fechamento, pois sua articulação permite uma pressão entre as 

partes móveis e fixas, fundamental para a eficiência no isolamento da mesma 

(SCHVARSTZHAUPT, et al, 2014). 

 Dessa forma, para termos um embasamento na escolha correta do tipo de das esquadrias, 

partimos para uma pesquisa em função de suas características funcionais pertinentes ao uso dos 
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materiais descritos acima. Helenice Maria Sacht (2012, p.69) informa que as "[...] janelas 

incorporam um sistema de partes fixas e móveis, incluindo acessórios que se encaixam e se 

ajustam para permitir o funcionamento. Assim, elas são classificadas de acordo com a 

movimentação de suas folhas". As classificações de abertura ou tipologia que a autora relata 

para tais esquadrias são: guilhotina, fixa, de correr, de abrir, de tombo ou projetante, pivotante, 

basculante ou gelosia, máximo-ar e sanfonada, as quais serão opções para desenvolvermos 

nossa proposta de projeto de acordo com cada característica funcional e estética. 

 Concluímos, então, que podemos trabalhar os painéis verticais, horizontais e as 

esquadrias acima classificados, a fim de obtermos um (R) próximo a 40 db, conforme nos 

mostrou a figura 56, destacada em vermelho, compatível com uma frequência de 1KHz que, 

segundo Schvarstzhaup, et al (2014) são satisfatórios para os modos "normais de vibração" 

estimados. Os autores alertam que a eficiência acústica desses elementos pode ser questionada, 

principalmente porque a classe de ruído urbano é um fator variante e decisivo na classificação 

de desempenho acústico de sistemas de vedações verticais externas.   

 Apesar disso, temos até então justificativas suficientes quanto ao conforto acústico para 

o uso do sistema construtivo Light Steel Framing, disposto de vigas e pilares de estruturas de 

aço tipo "I" ou "H", sustentando lajes em placas cimentícias de 40 ou 55 mm, protegidas por 

forro acústico de argamassa com camada interna de lã de vidro ou rocha, que tem como paredes 

os painéis tipo wall, com quatro placas de 10 mm e câmara de ar de 9 mm (13cm de espessura 

no total). Adotaremos, nesse sentido, as esquadrias de PVC com estruturas em aço e utilização 

de vidros laminados de 4 e 6 mm, com ou sem câmara de ar de 6mm, dotados de persianas 

horizontais móveis e fechaduras tipo cremona de pressão. Além disso, podemos extrair das 

pesquisas algumas recomendações para mitigar o desconforto dos usuários por ruídos externos 

e internos tais como:  

 a) Recuar o máximo possível a edificação das fontes sonoras advindas da rua, pelo 

tráfego de veículos e da devida calçada pública, "[...] já que a intensidade do som proveniente 

de uma fonte reduz ao quadrado da distância” (ARAÚJO, 2015, página); 

 b) Recuar o máximo possível a edificação das fontes sonoras laterais identificadas, que 

seriam as futuras casas vizinhas, principalmente a da lateral direita, pois a ventilação mais 

constante advinda do sul ao leste moveria mais esse ruído para nossa direção; 
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 c) Criar barreiras de som (vegetações ou pedras), voltadas para essas fontes sonoras; 

 d) Projetar antecâmaras para os dormitórios, criando colchões de ar entre as portas, com 

a finalidade de diminuir a entrada de ruídos produzidos pelas atividades de lazer realizadas nas 

áreas sociais.  

2.11  ASPECTOS DO CONFORTO TÉRMICO 

 Seguimos agora com a complementação de nossos estudos referentes às condições de 

conforto ambiental, mais especificamente ao conforto térmico passivo, que procuramos aplicar 

na solução projetual para a residência objeto desta pesquisa. Segundo Victor Olgyay (1968 apud 

GOULART, 1995), são muitas as condições que criam zonas de conforto entre as pessoas e que 

fazem com que cada uma permaneça confortável termicamente dentro de um ambiente. Tais 

questões vão desde condições subjetivas como as fisiológicas ou psicológicas de cada 

indivíduo, passando por sua idade, sexo, peso, razões metabólicas, aclimatação, o uso de suas 

vestimentas e até as atividades físicas praticadas. Limitar-nos-emos apenas às condições físicas 

do ambiente envoltório para se atingir as necessidades gerais de equilíbrio térmico entre o ser 

humano e o meio em que se encontra, entendendo que essa é uma das condições para se obter 

o conforto térmico. 

 Conforto térmico é um estado de espírito que reflete a satisfação com o ambiente térmico 

que envolve a pessoa. Se o balanço de todas as trocas de calor a que está submetido o corpo e 

a temperatura da pele e suor estiverem dentro de certos limites, pode-se dizer que o homem 

sente conforto térmico (ASHRAE,2005 apud GOULART, 1995). 

  A busca por uma solução que apresente boas condições de conforto térmico aos 

usuários da residência começou pela coleta de dados fornecidos por entidades locais como é o 

caso da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte – EMPARN –, que fornece, 

por meio de seu sítio eletrônico <SITE>, uma série de gráficos referentes às chuvas, umidades 

relativas do ar, localizações geográficas e temperaturas em diversas estações do ano. Como é o 

caso da figura 57, que mostra as variações de temperaturas máximas e mínimas relativas à 

Microrregião da Borborema Potiguar, onde se encontra o nosso lote. Colhemos então as 

seguintes informações superficiais: clima semiárido; solo pedregoso; umidade relativa do ar 

média de 48%; altitude de 401 metros acima do nível do mar. Georreferência da sede: latitude 

de 6°25'18'' sul e longitude de 35° 42' 18'' oeste; população de 5.739 hab. (Censo IBGE 2010); 
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vegetação arbustiva e rasteira; temperaturas: mínimas em torno de 16°C a 18°C, de abril a 

setembro e máximas de 20°C a 31°C, nos demais meses (ver gráfico da figura 57 abaixo). 

Figura 57 - Variação média anual de temperatura na região. 

 
Fonte: EMPARN. Disponível em <www.emparn.com.br/189.124.201.150/climatologia.php>. Acesso 

em: 22 ago.2014. 

 Para aprofundarmos nossa classificação bioclimática da cidade de Serra de São Bento, 

agora já georreferenciada, utilizamos recursos do Laboratório de Eficiência Energética em 

Edificações – LABEE – da Universidade Federal de Santa Catarina, que disponibiliza em seu 

portal um aplicativo que ajuda no mapeamento climático das sedes de todos os municípios 

brasileiros e fornece diretrizes construtivas para habitações unifamiliares, conforme a NBR 

15220-3 (2005). Chamado de ZBBR 1.1(2004), esse programa classifica em 8 zonas, 330 sedes 

de municípios através de coletas de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e 

mais 5231 cidades por dados interpolados obtidos por equações de modelagem matemática.  

Figura 58 - Classificação Bioclimática dos Municípios Brasileiros. Serra de São Bento/RN. 
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Fonte: ZBBR. Disponível em: <www.labeee.ufsc.br/antigo/software/zbbr.html>. Acesso em: 3 mar. 

2015. 

Nota: Editado pelo autor. 

 Dessa forma, entramos com o nome do município potiguar e o ZBBR forneceu um mapa 

de classificação bioclimática nos inserindo na Zona Bioclimática 8 (Z8), marcado por um 

pequeno quadrado branco, indicado pela seta vermelha no mapa da figura 58. À direita do mapa, 

estão informações como a latitude e longitude da sede do município, sua altitude e o tipo de 

clima de nossa localidade denominada de "FIJ", que é relativa à zona mapeada pela carta 

psicrométrica ou bioclimática, também fornecida pelo programa quando entramos com a 

localidade a ser projetada. A interpretação desse gráfico, que faz relação entre a porcentagem 

de umidade relativa do ar (g de vapor/ kg de ar seco) e a temperatura do ar seco, medidas pelo 

bulbo seco dos termômetros - TBS (°C) são expostos na figura 59 e nos revela que o município 

de Serra de São Bento possui: 

 Temperatura de Bulbo Seco - TBS21 entre 18 °C e 33 °C (linhas amarelas);  

 Temperatura de Bulbo Úmido - TBU22 entre 21 °C e 31,5 °C (setas verdes); 

                                                 
21 TBS - Temperatura de Bulbo Seco é a temperatura de evaporação medida por um termômetro com bulbo envolto 
completamente seco (LAMBERTS et al, 1997. p.354); 

22 TBU - Temperatura de Bulbo Úmido é a temperatura de evaporação medida por um termômetro com bulbo 
envolto por uma mecha mantida úmida com água destilada e ventilado por um ventilador ou por movimento 
giratório quando parte de um psicômetro. (LAMBERTS et al, 1997. p.354); 
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 Linhas de Umidade Relativa - (LUR)23 entre 25 e 50% (setas azuis).  

Figura 59 - Carta Bioclimática de Serra de São Bento/RN 

 
.  

Fonte: ZBBR. Disponível em: <www.labeee.ufsc.br/antigo/software/zbbr.html>. Acesso em: 
3 mar. 2015. 

Nota: Editado pelo autor. 
 

 No caso as zonas F, I e J, indicadas pelo gráfico acima indicam uma região que possui 

a necessidade de uma arquitetura que seja capaz de desumidificar ou renovar o ar (F) dos 

ambientes, por meio da ventilação (I+J), mostradas na legenda e marcadas em vermelho. Além 

dessas necessidades, consideraremos outras recomendações para a Z8 apresentadas à direita do 

mapa da figura 58, destacadas em vermelho, que se referem a alguns limites de propriedades 

físicas que serão utilizados adiante nos estudos de cargas térmicas. Vimos também as áreas de 

aberturas dos cômodos, recomendadas em serem maior que 40% da área dos seus devidos pisos, 

além de advertir sobre a necessidade de, no verão, prever ventilações que cruzem os ambientes 

constantemente, sobre a necessidade de refrigeração artificial e de dar proteção solar gerando 

sombreamento às aberturas. 

 Confrontamos tais recomendações com as de outra ferramenta. No caso, utilizamos um 

software estadunidense denominado Climate Consultant 5 - CC5. Esse, similarmente ao ZBBR 

1.1, tem como característica o uso de bancos de dados meteorológicos já mapeados para várias 

                                                 
23 LUR - Linhas de Umidade Relativa marcam as devidas umidades relativas do ar que é uma expressão do 
conteúdo de umidade de uma dada atmosfera como porcentagem da umidade de saturação à mesma temperatura 
(LAMBERTS et al, 1997. p.354.). 
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cidades ao redor do mundo, com o objetivo de fornecer uma diversidade de representações 

gráficas de variações climáticas de diferentes meses. Isso nos ajudaram a perceber os padrões 

mais exclusivos e detalhes mais sutis que caracterizam nosso microclima, fornecendo assim, 

diretrizes mais precisas ao nosso projeto.  

Figura 60- Distância linear entre Areia/PB e Serra de São Bento /RN. 

 
Fonte: Google Maps. Acesso em: 14 nov. 2015. 

 Como não encontramos a cidade de Serra de São Bento disponível no banco de dados 

do CC5, utilizamos as informações de um arquivo já mapeado para o município de Areia no 

estado da Paraíba. Essa substituição aconteceu também por causa das altitudes similares e pela 

proximidade dessas duas cidades, pois a distância em linha reta entre elas é de 61,37 Km, 

conforme mostra a linha rosada da figura 60 (o ponto verde "A" é a sede do município de Areia 

/PB e o ponto vermelho "B" é a sede do município de Serra de São Bento/RN).  

 As duas cidades possuem praticamente as mesmas latitudes, pois "A" está nas 

coordenadas 06° 57' 46" S; 35° 41' 31" O e "B" nas 06° 25' 01" S; 35° 42' 14" O e (INMET 

2015). Além disso, quando buscamos informações sobre essa cidade paraibana dentro do 

aplicativo ZBBR 1.1, obtemos a mesma zona de classificação Z8 e o mesmo tipo de microclima 

local FIJ destacados em azul, conforme a figura 61. Se o compararmos com o de Serra de São 

Bento na figura 58 acima, vemos que essas cidades serranas possuem absolutamente as mesmas 

recomendações para projeto bioclimático, destacadas em vermelho. 

 
 
 
 



104 

 

Figura 61- Classificação Bioclimática dos Municípios Brasileiros. Areia/PB. 

 
 

Fonte: ZBBR. Disponível em: <www.labeee.ufsc.br/antigo/software/zbbr.html>. Acesso em: 3 mar. 
2015. 

Nota: Editado pelo autor. 

 

 O CC5, por sua vez, forneceu requisitos mais amplos que caracterizaram a localidade 

estudada, traduzindo as condições ao ar livre como temperatura, umidade relativa e ventos, em 

princípios e aspectos de conforto para os ambientes internos, assim como convertendo esses 

dados em suposições generalizadas sobre a geometria do projeto, formas de telhado, materiais 

de construção, paisagismo, tipos de esquadrias. Foram 20 recomendações bioclimáticas para o 

projeto como uma sintética conclusão da análise, listadas e numeradas no quadro da figura 62 

abaixo, denominado design guidelines ou recomendações de projeto.  
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Figura 62- Quadro de Recomendações ao projeto. Areia/PB 

 
Fonte: Climate Consultant 5.0 (2015). 

 Separamos, ordenamos e traduzimos então as recomendações do CC5 da figura 87 

acima: 

Recomendação 17: Use materiais de plantas (arbustos, árvores, paredes cobertas de hera), 

especialmente no oeste, para minimizar o ganho de calor (as chuvas de verão apoiarão o 

crescimento de plantas nativas); 

Recomendação 25: Em climas úmidos bem ventilados, sótãos com telhados inclinados 

trabalham bem para derramar chuva e podem ser estendidos para proteger entradas, varandas e 

áreas de trabalho ao ar livre; 
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Recomendação 27: Se o solo é úmido, elevar o edifício acima do solo para minimizar a 

umidade e maximizar a ventilação natural debaixo do edifício; 

Recomendação 30: Vidros de bom desempenho em todas as orientações que devem ser 

eficientes em verões quentes ou invernos claros, encobertos e escuros; 

Recomendação 32: Minimizar ou eliminar vidros de frente para o oeste para reduzir o 

ganho de calor no verão e nas tardes de outono; 

Recomendação 33: Plantas longas e estreitas podem ajudar a maximizar a ventilação 

cruzada em climas úmidos e quentes; 

Recomendação 34: Para capturar a ventilação natural, a direção do vento pode ser alterada 

até 45 graus em direção ao prédio por wingwalls exteriores e plantação; 

Recomendação 35: Uma boa ventilação natural pode reduzir ou eliminar o ar 

condicionado no tempo quente, se as janelas estão bem à sombra e orientadas para brisas 

prevalecentes; 

Recomendação 36: Para facilitar a ventilação cruzada, localizar aberturas de portas e 

janelas em lados opostos do edifício com aberturas maiores viradas para cima, se possível; 

Recomendação 37: Janelas basculantes e brises (projetados para esta latitude) ou guarda-

sóis operáveis (toldos que se estendem no verão), podem reduzir ou eliminar o ar condicionado; 

Recomendação 39: Um resfriador para toda a casa ou a ventilação natural pode armazenar 

o frio noturno em superfícies interiores de alta massa, para reduzir ou eliminar o ar 

condicionado; 

Recomendação 42: Em dias quentes, ventiladores de teto ou de movimento do ar interior 

pode fazê-lo parecer mais frio (2.8°C ou mais), portanto, menos ar condicionado; 

Recomendação 43: Use materiais de construção de cores claras e telhados frios (com alta 

emissividade) para minimizar o ganho de calor conduzido; 

Recomendação 47: Use interiores de plano aberto para promover a ventilação cruzada 

natural, ou usar portas persianas, ou em vez usar dutos salto se a privacidade é necessária; 
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Recomendação 49: Para produzir ventilação cruzada, mesmo quando as velocidades dos 

ventos são baixas, maximizar a altura vertical entre a entrada e a saída de ar; 

Recomendação 53: Zonas sombreadas ao ar livre (varandas, pátios...) orientadas para as 

brisas predominantes pode estender áreas de vida e trabalho no tempo quente ou úmido; 

Recomendação 56: Varandas e pátios rastreados podem fornecer conforto passivo de 

arrefecimento (perda de calor) por ventilação em dias quentes e podem evitar problemas de 

insetos; 

Recomendação 55: Telhados baixos com saliências largas funcionam bem em climas mais 

frios. 

Recomendação 65: Em casas passivas tradicionais em climas quentes e úmidos, podem 

ser usados tetos altos e operáveis (franceses), janelas altas e protegidas por beirais profundos; 

 Recomendação 68: Em casas passivas tradicionais em climas quentes e úmidos, podem 

ser usadas construções leves com paredes que podem ser abertas e varandas sombreadas ao ar 

livre, levantando-as acima do solo; 

  As recomendações listadas acima serão avaliadas e consideradas, juntamente com um 

estudo mais específico das variáveis climáticas de nossa localidade. Segundo NOME Lamberts 

et al (1997), existem quatro tipos de variáveis climáticas: a temperatura (°C), a umidade relativa 

(%), o movimento de ar (m/s) e a radiação térmica (°C). os autores afirmam ser temperatura  a 

variável ambiental que tem maior influência sobre o conforto térmico, pois determina a 

dissipação de calor por convecção24. Porém, consideraremos a influência de cada uma delas, 

por meio da análise de geometria solar, ventilação passiva e das cargas térmicas às quais a 

edificação será submetida.  

                                                 
24 Convecção: conceito da física que diz ser um processo de propagação do calor verificado 
nos líquidos e gases, na qual a parte mais quente do fluido torna-se mais leve e é substituída 

por outra mais fria, determinando verdadeiras correntes, denominadas de correntes de 
convecção.  
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2.11.1  GEOMETRIA SOLAR 

  Utilizamo-nos de estudos de geometria solar, para refletirmos sobre aspectos de 

implantação, volumes, soluções de proteções de fachadas e de sistemas de aberturas, criando 

parâmetros necessários para dimensionamentos de beirais, brises e outros elementos de 

sombreamento recomendados. Por meio de visita in loco, fizemos observações com a intenção 

de entender quais seriam os obstáculos pertinentes ao lote para, a partir daí, desenhar uma 

máscara de sombra sobre a carta solar do local. Essa última foi fornecida pelo setor de 

Engenharia e Topografia do Condomínio Quintas da Serra e conferida via programa Solar 

Tools25.  

A carta indica o posicionamento do sol em determinado momento e precisa ser bem 

interpretada para poder ser utilizada em projetos, pois segundo Lamberts et al (1997), no Brasil, 

a geometria solar é um conhecimento fundamental para o arquiteto, pois a maior parte de nosso 

território tem verões quentes e muito sol ao longo do ano, fazendo com que o sombreamento 

seja uma das estratégias bioclimáticas mais indicadas. A figura 63 elucida como se faz a leitura 

correta de cartas solares. Ela mostra em vermelho a trajetória solar em determinado mês, em 

verde o horário do dia para essa trajetória, em azul o azimute26 ou ângulo solar e em magenta a 

altitude solar (ângulo solar em relação ao plano horizontal). 

Figura 63 - Leitura da Carta Solar. 

 
Fonte: Lamberts et al, (1997, p.123). 

                                                 
25 Solar tool: software da Autodesk, para simulação da insolação nos ambientes. Autor (2016). 

Essa informação deveria aparecer na primeira vez que o termo aparece e não aqui 
26Azimute: é uma medida de abertura angular cujo valor em graus perfaz horizontalmente um 

círculo que vai do norte geográfico até a projeção de um alvo com o horizonte.  
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 Visitamos o local estrategicamente no dia 21 de dezembro de 2015 (solstício de verão), 

que seria a data cuja trajetória solar seria maior e, consequentemente mais horas de insolação a 

serem observadas na estação mais quente do ano. Durante esse dia, fizemos anotações relativas 

às sombras no lote em dois períodos diferentes: das 7h às 8h e das 15h às 18h, pois percebemos 

que, pela amplitude do horizonte, seriam as horas de menor altitude solar e certamente de 

sombras pertinentes. Permanecemos então, a sete metros da rua de acesso (recuo frontal mínimo 

obrigatório segundo Normas Internas do Condomínio), aproximadamente onde está o ponto de 

observação amarelo da figura 65 e fizemos anotações em cima da carta solar relativas ao 

sombreamento do entorno nas várias direções a partir desse ponto.   

 Essa figura nos mostra a planialtimetria do lote 56, sua orientação, suas medidas 

limitantes, sua área superficial de 1.698,07m² e suas linhas de cota níveis que indicam um 

desnível total em relação à rua de acesso e que continua a cair em sentido nordeste com a mesma 

inclinação aproximada, desobstruindo quase que totalmente a visualização entre o noroeste e o 

sudeste e, dessa forma, mantendo-se sem nenhuma barreira solar. Já se olharmos no sentido 

oeste, entre o noroeste e o sudeste perceberemos uma colina de área não edificante, com cota 

145 e aproximadamente três metros acima do nível da rua de acesso, cuja superfície encontra-

se revestida de mata nativa, com árvores de médio e pequeno porte, arbustos e plantas rasteiras. 

Essa vegetação cria uma barreira visual densa, bem considerável nessa direção, com uma 

consequente barreira solar que gera sombra ao lote e impede a visualização daquele horizonte, 

ou seja, o fundo do lote é quase que totalmente desimpedido enquanto a frente é bloqueada por 

essa elevação natural. 

Figura 64- Planialtimetria do lote (sem escala). 

 
Fonte: Setor de Engenharia Condomínio Quintas da Serra (2014). 

Nota: Editado pelo autor. 
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Fizemos um corte longitudinal do perfil natural do lote apresentado na figura 65, no qual 

se insere a rua de acesso, com sete metros de largura e suas devidas calçadas, com 1,50m de 

largura cada, além da elevação da colina frontal de cota 145. Podemos perceber as cotas de 

níveis, bem como a cobertura vegetal que, juntamente com a colina a sudoeste, impedem a 

visualização direta do sol provocando sombra quando este chega a uma altitude solar mediante 

a 15°, indicada pela linha tracejada vermelha. Com isso, percebemos que, se quisermos 

desfrutar da visualização do pôr-do-sol, por exemplo, precisamos elevar o nível do observador 

a uma cota superior aos sete metros de altura dessa obstrução oeste, destacada em lilás. 

 

Figura 65 - Perfil longitudinal do lote, rua e colina frontal. 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 Com isso, conseguimos desenhar a máscara de sombra, conforme a figura 66 abaixo. 

Esse é um tipo de estudo específico no local que permite uma visualização imediata dos 

momentos de incidência de sol na edificação, auxiliando na percepção de projeto e indicando 

quais fachadas do projeto receberão incidência solar ou precisarão ser sombreadas. Percebemos 

que o lote tem um percentual de céu aberto muito grande, marcado pela área azul da máscara, 

em relação à área cinza que é a indicação da sombra no lote, que surge entre as orientações 

oeste e sudeste, a partir da altura solar de aproximadamente 15°. Isso ocorre por volta das 16h, 

e é causado pela vegetação do terreno da colina elevada que se localiza do outro lado da rua 

frontal. As sombras vistas entre o sul e um pouco mais do sudeste do lote aparecem, 

aproximadamente, apenas até às 07h30min da manhã e são provocadas por árvores de pequeno 

porte e arbustos baixos existentes nas terras adjacentes.  
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Figura 66 - Máscara de Sombra sobre Carta Solar - Lote 56. Condomínio Quintas da Serra - 
Serra de São Bento/RN - 6°25'18''S; 35° 42' 18'' O. 

 
Fonte: Elaboração própria com base no Solar Tools (2015). 

 Dessa forma, adquirimos melhor percepção quanto à incidência de sol nas futuras 

fachadas, ou seja, ao iniciarmos os primeiros estudos já teremos a noção do que precisaremos 

sombrear e a partir de que horas. Essas conclusões obviamente serão totalmente confirmadas 

após a aplicação das máscaras de sombra em todas as fachadas, considerando suas corretas 

inclinações definidas posteriormente.   

2.11.2  ANÁLISE DE CARGAS TÉRMICAS 

Procuramos aqui alcançar formas de proteção contra a forte radiação solar do local e que 

poderão criar um sombreamento fundamental ao conforto térmico almejado.  Analisaremos o 

desempenho dos materiais que temos intenção de usar, considerando suas propriedades 

térmicas singulares, tais como: seu peso específico, sua condutibilidade térmica, seu calor 
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específico, suas espessuras e suas emissividades. Foram feitos, então, cálculos de 

transmitâncias térmicas horizontais (paredes) e verticais (laje e telhas), utilizando as 

propriedades físicas desses materiais de vedação, para enfim, comparar os resultados com as 

recomendações simuladas pelo software ZBBR, destacadas em amarelo no quadro da figura 58. 

Para esses cálculos, buscamos dados de tabelas fornecidos por Aldomar Pedrini (2015), que 

informam as propriedades térmicas e as resistências superficiais internas e externas de diversos 

materiais em situações horizontais ou verticais e de câmaras de ar, nos quais descrevemos na 

tabela abaixo, suas grandezas físicas e suas devidas unidades utilizadas: 

 

Tabela 1 – Unidades para cálculos de Transmitância térmica (U) - W/m².K 
Transmitância térmica (U) - W/m².K  

W Watt (J/s) 
J Joule (kg . m²/s²) 

Kg Kilograma 
s Segundo 
m Metro 
K Kelvin (°C +273) 
°C Celsius ou Centígrado 
Uh Transmitância Térmica Horizontal - Paredes (W/m².K) 
Uv Transmitância Térmica Vertical - Cobertura (W/m².K) 
Rt Resistência Térmica Total (m².K/W) 

Rse Resistência Térmica Superficial Externa 
Rsi  Resistência Superficial Interna 
Rm Resistência Térmica do Material = e / λ; 
E Espessura do material (m) 
λ Condutibilidade térmica (W/m.K) 
ε Emissividade Térmica (coeficiente adimensional) 

Fonte: Elaboração própria. 

2.11.3 TRANSMITÂNCIA TÉRMICA HORIZONTAL (Uh) 

 No caso das paredes, continuaremos a análise com os painéis wall Eternit pesquisados 

e aprovados no item de conforto acústico, conforme seção da figura 67, desenhada em 

vermelho. Essa se apresenta como um conjunto de duas placas de 20 mm de espessura (e) nas 

extremidades confeccionados de argamassa cimentícia; no meio, há um vazio que corresponde 

à uma câmara de ar não ventilada, indicada pela seta azul. Iniciaremos as análises através do 

cálculo da placa de argamassa sendo usada isoladamente: 
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 Cálculo da Uh para placa de argamassa (Uh1): 

 Uh = 1/Rth (W/m².K) 

 Rth = Rse + Rsi + Rm. 

 Ao considerar e = 20 mm ou 0,02 m em argamassa. (Ver Tabelas de Resistência Térmica 

Interna e Externa e de Propriedades Térmicas em anexo 04). 

 Rm (argamassa) = e / λ = 0,02/1,15(argamassa) 

 Rm (argamassa) = e / λ = 0,017 

 De acordo com a Tabela de Resistência Térmica Superficial (Ver anexo 03), temos para 

fluxo horizontal (indicado pela seta vermelha na figura 67): Rse = 0,04 m².K/W e Rsi= 0,13 

m².K/W. 

 Rt = 0,04 + 0,13 + 0,017 

 Rt = 0,187 m².K/W 

 Logo: U = 1/Rt   -   U= 1/0,187   

 Uh1 = 5,34 W/m².K. Para a placa de argamassa isolada. 

 Segundo o quadro de recomendações bioclimáticas da figura 58 pelo software ZBBR, 

para Z8, precisamos de um material para as paredes com transmitância térmica (Uh) menor ou 

igual à 3,6 W/m².K. O valor encontrado, de 5,34 W/m².K, está acima do recomendado. Portanto, 

tentaremos atingir esse limite nos utilizando de um conjunto composto de placa dupla de 

argamassa com o colchão de ar (Figura 67). 

 Segundo a Tabela de Resistência Térmica de Câmaras de Ar (Anexo 04), quanto maior 

é a largura da câmara, maior será a resistência térmica do conjunto. Iniciaremos a análise, 

realizando cálculo com câmara de ar de 5 cm de espessura, suficiente para passagem interna de 

tubulações elétricas e hidrossanitárias com o calibre de 50mm, para saber qual a espessura 

mínima que atenda à exigência térmica. Portanto, daremos sequência aos estudos, utilizando 

duas placas de 2,0cm de espessura em argamassa, indicadas pelas setas amarelas da figura 67, 
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totalizando e=4 cm, adicionadas à uma câmara de ar de 5,0cm de espessura, indicada pela seta 

azul da mesma figura.  

 Cálculo da Uh para conjunto placa de argamassa + 5 cm de câmara de ar (Uh2): 

 Essas placas, segundo a tabela de resistência térmica de câmaras de ar não ventiladas 

com largura muito maior que a espessura que se encontra em anexo, são classificadas como 

superfícies de alta emissividade térmica: ε > 0,8.  

 A emissividade (ε) é uma propriedade física dos materiais que especifica a quantidade 

de energia térmica é emitida por unidade de tempo. É importante destacar que essa propriedade 

pertence à camada superficial do material emissor. Os materiais de construção podem ser 

divididos em dois grupos bem definidos: os metálicos com baixas emissividades, 

compreendidas entre 0,05 e 0,30 e os não metálicos com altas emissividades que variam de 0,85 

a 0,90. (LAMBERTS et al, 1997, p.209). 

 Logo, pela tabela descrita acima: para e=0,04 e câmara não ventilada de 5cm com 

largura muito maior que a espessura, teremos a resistência térmica da câmara: R(câmara de 

5cm) = 0,16 

 Pela Tabela: λ = 1,15(argamassa) 

 Rm (argamassa) = e / λ = 0,020/1,15(argamassa)  

 Rm (argamassa) = e / λ = 0,017 x 2 placas = 0,034 

 Rt = Rm(argamassa) + R (câmara de 5 cm) + Rse + Rsi 

 Pela Tabela: R (câmara de 5 cm) = 0,16 

 Rt= 0,034 + 0,16 + 0,04 + 0,13 

 Rt = 0,364 m².K/W - Uh = 1/Rt   -  Uh2 (conjunto) = 2,74 W/m².K 

 

 
Figura 67 - Seção de parede de conjunto de placa cimentícia com câmara de ar. 
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Fonte: Catálogo Técnico de Soluções Construtivas da Eternit – Eterplac. Disponível em: <. 
http://www.eternit.com.br/downloads/catalogos/eterplac.pdf>.  Acesso em> 12 jun. 2015. 

Nota: Editado pelo Autor.  

 A transmitância térmica horizontal encontrada após ajustes, no valor de 2,74 W/m².K, 

atende com sobra as recomendações designadas pelo software ZBBR, que é de 3,6 W/m².K para 

a região estudada. Portanto, atenderíamos aos fatores de resistência à radiação solar trabalhando 

com uma parede tipo painel wall com um conjunto de duas placas de argamassa de cimento 

com 2 cm de espessura e uma câmara de ar não ventilada entre elas de, no mínimo 5cm, 

totalizando a espessura da parede em 9cm, conforme seção indicada na figura 67 e suas devidas 

cotas destacadas em vermelho. 

 Em relação à análise da escolha das esquadrias, também partiremos da especificação 

feita pelos aspectos acústicos. Naquela ocasião, foi indicada uma esquadria em PVC com a 

possibilidade de vidros duplos de 4 e 6 mm com câmara de ar de 6 mm. Assim, precisamos de 

um produto envidraçado que tenha, segundo a recomendação 30 do CC5: “vidros de bom 

desempenho em todas as orientações, que devem ser eficientes em verões quentes ou invernos 

claros, encobertos e escuros”. Para isso, aproveitaremos um estudo realizado pelo Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil (LNEC), no qual, Helenice Maria Sacht (2012) apresenta 

diferentes resultados de ensaios de coeficientes de transmissão térmica (U) de janelas de vãos 

Direção do fluxo de Calor 

(Horizontal) 

50 
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envidraçados com cerca de 70 a 80% da área total frente a vários elementos constituintes como 

o material da caixilharia: madeira (M), alumínio fixo (AF), alumínio giratório (AG), alumínio 

de correr (AC), alumínio com corte térmico (Ac) e PVC. Com esses materiais, a autora fez 

diversas simulações para esquadrias com: uma folha de vidro (vidro simples); duas folhas de 

vidro separadas por um colchão de ar selado, com espessuras de 6 e 16mm (vidro duplo); vidro 

duplo com baixa emissividade (low-e), composto por duas folhas e vidro, sendo uma delas com 

uma superfície revestida por um material com características de baixa emissividade e separadas 

por um colchão de ar selado com espessura nominal de 16 mm, conforme gráfico da figura 68. 

Figura 68 - Coeficiente de transmitância térmica (W/m².°C) para vários tipos de vidros e 
caixilhos 

 
Fonte: SACHT, (2012, p.70).  

Nota: Editado pelo Autor.  

As caixilharias com lâmina de ar de 16 mm têm um melhor desempenho térmico do que 

as com lâmina de ar de 6 mm. As que têm baixa permeabilidade ao ar mostram um desempenho 

térmico melhor do que com permeabilidade elevada, no entanto, o vão envidraçado deve 

possibilitar a renovação de ar. Essa circulação contribui para a ventilação natural e evita a 

produção de condensações no interior das lâminas de ar: "Estas renovações de ar implicam 

perdas de energia pelo que é necessário criar um equilíbrio entre elas” (SACHT, 2012, p.71).  

 Contudo, percebemos que as esquadrias confeccionadas com caixilhos em PVC e com 

vidros duplos com câmara de ar de 6 mm, destacado em azul na figura 68, atendem ao nosso 
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limite (U= 3,6 W/m².K), indicado pela linha vermelha da mesma figura, reafirmando a 

adequação do uso desse material para nosso projeto, já que havíamos comprovado seu 

satisfatório desempenho quanto às questões acústicas. 

2.11.4  TRANSMITÂNCIA TÉRMICA VERTICAL (Uv) 

 A transmitância térmica vertical atua diretamente na cobertura que será composta de 

telhas e de lajes nuas em painéis cimentícios descobertos. Iremos, portanto, ver os desempenhos 

desses dois materiais separadamente. 

 Em relação ás telhas, procuramos, inicialmente, uma especificação que fornecesse um 

desempenho térmico satisfatório e que também possibilitasse trabalhar com cores, se for 

preciso. Denominada de telha termoacústica e fabricada pela empresa brasileira MBP, esse 

produto possui menor transmitância térmica (U) do que as feitas apenas com a chapa de 

alumínio de 2 mm de espessura, pois esse tipo de telha forma duas capas metálicas, superior e 

inferior, fazendo uma espécie de sanduíche com um material de baixa emissividade térmica, 

tipo isopor, lã de vidro ou rocha ou poliestireno, com espessuras que variam entre 43 e 65 mm 

conforme tabela da figura 69 abaixo. Logo, para atingirmos a recomendação de Uv para 

coberturas apresentada na figura 58, iniciaremos os cálculos de verificação para alcançar tal 

índice, partindo do uso dessa telha trapezoidal termoacústica usando da espessura mínima de 

43 mm. 

Figura 69 - Especificação de dimensionamentos de telha térmica.                                                                                   

 
Fonte: Disponível em: <www.mbp.com.br/site_mbp_coberturas>. Acesso em: 13 jun. 2015. 

 Ao estabelecer e verificara transmitância térmica vertical (Uv) para esse produto, 

teremos uma telha sanduíche com duas placas de alumínio de 2 mm e o poliestireno inicial de 

43mm, cujos cálculos foram organizados na tabela abaixo: 
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Tabela 2 – Cálculos para Transmitância térmica vertical. 

Cálculo da Uv - W/m².K  

e (alumínio) 2 mm  
Rm (alumínio)  e / λ = 0,002/230(alumínio)   
Rm (alumínio)  e / λ = 8,69 

e (poliestireno) e(poliestireno) = 43 mm  

Rm (poliestireno)  
 e / λ = 0,043/0,035(poliestireno)    

Rm (poliestireno) = e / λ = 1,22 

Rt 
Rt = Rm(alumínio) x 2 + Rm(poliestireno)  

Rt = (8,69 x 2) + 1,22 = 18,60 m².K/W 
Uv Uv(telha) = 1/18,60 = 0,053 W/m².K  

 Fonte: Elaboração própria (2015)  

 Com um Uv=0,053 W/m².K, essa telha de 43mm atende as recomendações para 

transmitância térmica vertical inferiores a 2,3 W/m².K designadas pelo software ZBBR. 

Segundo Lamberts et al (1997), a radiação incidente num material construtivo terá uma parte 

refletida, uma absorvida e, no caso de materiais translúcidos, transmitida para o interior dos 

ambientes. Essas porcentagens dependerão de características físicas de cada material, tais 

como: a refletividade (ρ), a absortividade (α) e a transmissividade (τ). Logo: ρ + α  + τ = 1.  

Quanto mais refletiva for uma superfície, menor será sua porcentagem de absorção de radiação, 

a cor sendo um dos fatores que influenciam nesta questão. A tabela da figura 70 mostra que, 

para um mesmo material com as mesmas emissividades (ε = 0,90 - média de materiais 

revestidos em argamassa ou concreto), podemos diminuir sua absortividade (α) por meio do 

clareamento da pintura de sua superfície. 

Figura 70 - Tabela de absortividade (α) e emissividade (ε) de algumas cores de materiais 
revestidos em argamassa. 

 
Fonte: Lamberts.et.al (1997, p.209) 

Nota: Editado pelo Autor. 
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 Já em relação às lajes, trabalharemos com o mesmo material cimentício das paredes, 

apoiados sobre estrutura metálica conforme o esquema da figura 71. Iniciaremos os cálculos 

com a placa de argamassa de 10 cm (e = 100 mm) sendo usada isoladamente: 

Cálculo da Uh para placa de argamassa (Uh1): 

 Uh = 1/Rth (W/m².K) 

 Rth = Rse + Rsi + Rm. 

 Ao considerar e = 100 mm ou 0,10 m em argamassa. (Ver Tabelas de Resistência 

Térmica Interna e Externa e de Propriedades Térmicas em anexo 05). 

 Rm (argamassa) = e / λ = 0,10/1,15(argamassa) 

 Rm (argamassa) = e / λ = 0,087 

 De acordo com a Tabela de Resistência Térmica Superficial (Ver anexo 03), temos para 

fluxo vertical descendente (indicado pela seta vermelha na figura 71): Rse = 0,04 m².K/W e 

Rsi= 0,17 m².K/W. 

 Rt = 0,04 + 0,17 + 0,087 

 Rt = 0,297 m².K/W   

 Logo: U = 1/Rt   -   U= 1/0,297   

 Uh1 = 3,36 W/m².K. (Para a placa de argamassa isolada com 100 mm de espessura) 

 Como o quadro de recomendações bioclimáticas da figura 58 pelo software ZBBR, para 

Z8, sugere um material para as coberturas com transmitância térmica (Uh) menor ou igual à 2,3 

W/m².K, utilizaremos um colchão de ar com 15cm (e câmara de ar = 0,15) entre a laje e um 

forro em placa de gesso comercial de 3cm (e gesso=0,03). Assim, tentarmos atingir nossa meta, 

(Ver conjunto da figura 71).  

 Logo, pela tabela do anexo 3, para emissividades altas (ε > 0,8) e para câmaras não 

ventiladas maiores que 5cm (e câmara de ar = 0,15), teremos a resistência térmica da câmara 

para fluxo de calor descendente: R (câmara de 15cm) = 0,21 
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 Pela Tabela: λ = 1,15(argamassa) 

 Rm (argamassa) = e / λ = 0,10/1,15(argamassa)  

 Rm (argamassa) = e / λ = 0,087  

 Rm (gesso) = e / λ = 0,03/0,35(gesso) – Ver Anexo 03 

 Rm (gesso) = e / λ = 0,085  

 Rt = Rm(argamassa) + R (câmara de 15 cm) + Rm (gesso) + Rse + Rsi 

 Pela Tabela: R (câmara de 15 cm) = 0,21 

 Rt= 0,087 + 0,21 + 0,085 + 0,04 + 0,17 

 Rt = 0,592 m².K/W - Uh = 1/Rt   -  Uh2 (conjunto) = 1,68 W/m².K 

 O valor encontrado, de 1,68 W/m².K, está abaixo do recomendado pelo ZBBR que é 

igual à 2,3 W/m².K. 

Figura 71 - Desenho esquemático do conjunto laje e forro de gesso. 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

Direção do fluxo de Calor 

(vertical) 

Forro em Gesso  

de 3cm 

Câmara de ar 

de 15cm 

Laje- e=10cm 
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 Concluímos, então, que o uso de uma envoltória com cores mais claras ajuda nos atrasos 

térmicos dos materiais sugeridos. No caso das paredes o painel wall, composto de duas placas 

de argamassa cimentícia de 2 cm e uma câmara ou colchão de ar de pelo menos 5cm, dará uma 

vedação vertical acabada, com aproximadamente 10cm a ser considerada em projeto, que 

atenderia às normas e recomendações bioclimáticas pesquisadas. Assim como o uso da telha 

tipo "sanduíche", com duas placas de alumínio adicionadas a uma camada de poliestireno 

expandido de 43 mm, juntamente com uma laje cimentícia de 10 cm acrescido de forro de placa 

de gesso com rebaixo mínimo de 15cm, posicionam o projeto positivamente quanto às cargas 

térmicas às quais essas envoltórias verticais e horizontais estarão sujeitas no decorrer do ano.  

2.11.4.1 VENTILAÇÃO NATURAL 

 A complexidade das variáveis a que são atribuídas o conforto térmico de um ambiente 

podem comprometer o entendimento de suas causas, porém vimos claramente por meio de 

recomendações tanto do ZBBR, quanto do CC5, que a ventilação natural deve estar 

constantemente presente em edificações de clima tropical ou semiárido, como ferramenta 

fundamental para o conforto térmico exigido pela Z8. Vimos, anteriormente, a necessidade de 

criarmos elementos arquitetônicos que gerem sombra às residências situadas em regiões com 

esses microclimas, envolvendo-a com materiais construtivos capazes de gerar um atraso 

térmico necessário, para que a renovação natural do ar no interior dos ambientes produza o 

arrefecimento passivo almejado. Segundo Pedrini (2015), precisamos gerar situações de 

balanço entre a remoção de calor pelo vento e o ganho de calor por radiação para garantir tal 

conforto térmico. Em geral, quanto maior a radiação térmica, maior será a necessidade de 

ventilar e/ou de reduzir a temperatura do ar. 

 Como estamos em uma zona semiárida, com altos índices anuais de radiação solar, a 

análise da ventilação do local e seu aproveitamento adequado será fundamental para a busca de 

soluções bioclimáticas para o projeto. Nesse sentido, vamos analisar os fluxos das massas de ar 

pertinentes ao lote e suas variáveis, suas mudanças de direções no decorrer do ano, suas 

barreiras naturais e as que podem ser construídas futuramente. Para isso, procuramos visitar e 

observar essas condições de ventilação no próprio local, que identificamos por meio de croquis 

com setas e esquemas de zoneamento. Além disso, utilizamos também o CC5, o mesmo 

software de análise bioclimática que utilizamos para o estudo de cargas térmicas e extraímos 
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dele informações sobre fluxos de ar mapeadas para o município de Areia/PB, materializadas 

em gráficos mensais e anuais denominados de rosas dos ventos (wind wheel). 

 Inicialmente, para realizarmos essas análises de ventilação passiva, fizemos algumas 

observações in loco, baseados nas descrições de Santamouris, et al (2002), a partir de seus 

estudos de esteiras de ventos. Segundo os autores, as variáveis indicadas na figura 72 são 

aquelas que influenciam diretamente a situação de ventilação passiva de uma edificação em 

relação ao seu entorno. Na figura, há obstáculos à jusante do fluxo de ar, demonstrado pelas 

setas azuis. O esquema ilustra as seguintes variáveis: altura média (H) de uma barreira 

circunvizinha indicada pela seta amarela, a largura desse obstáculo (L) e a distância (W) entre 

esse obstáculo e a nosso projeto, indicado pela seta vermelha. 

Figura 72 - Esquema de variáveis de fluxo de esteira de vento. 

 
Fonte: Santamouris, et al. (2002). 

Nota: Editado pelo autor. 

 Ao analisar essas três variáveis empregadas para análises de fluxos, os autores 

concluíram que se poderiam existir três tipos de escoamentos de ventilação: de Rugosidade 

Isolada no qual as distâncias entre as edificações são suficientes para que o vento recupere suas 

características originais. Fluxo Variável, as distâncias não são insuficientes e ocorrem 

variações do vento e Fluxo Planar: as distâncias são insuficientes e o vento passa por cima das 

edificações. Para nos orientarmos quanto às direções de ventos anuais mais pertinentes 

incidentes no lote do projeto, inicialmente partimos para uma análise da rosa dos ventos (wind 

wheel) extraída do CC5 e apresentada na figura 73, que mostra as variações de janeiro a 

dezembro, referentes às direções de suas origens (north, south, east e west), velocidades (wind 

speed), umidades relativas do ar (relative umidity), e temperaturas (temperature) dessas 

correntes que atuam sobre o terreno estudado.  
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 Com o gráfico anual, aqui apresentado de maneira resumida, podemos perceber mais 

claramente ventos vindos entre o norte e o oeste, com velocidades médias de 2 m/s, bem 

menores do que seus opostos oriundos entre o sul e o leste que chegam a ter médias em torno 

de 4 m/s com picos até 8 m/s, principalmente de dezembro à maio, ou seja, existe uma 

predominância de ventos oriundos das direções sul, sudeste e leste que quase nunca deixam de 

ocorrer. A mesma rosa dos ventos também informa que, no decorrer do ano, a umidade relativa 

do ar é quase constante, superior a 70%, e uma temperatura média de ventilação girando entre 

20 e 24 °C, indicadas respectivamente pela marca verde escura e pela marca azul celeste e por 

suas devidas legendas. 

Figura 73 - Rosa dos Ventos de janeiro a dezembro. 

 
Fonte: Climate Consultant 5 (2015). 

  Na visita ao local, constatamos a inexistência de barreiras naturais de ventilação. 

Contudo, é preciso simular a existência de uma construção vizinha como provável barreira 

futura de ventilação e estimarmos as variáveis H, W e L, de acordo com a figura 71 acima.  

Usamos, então, a mesma altura de nosso projeto limitado pelo gabarito da norma interna do 

condomínio (H=7,50m). O recuo lateral mínimo de 5,00m para cada edificação, indicado pelas 

setas amarelas nas figuras 77, 78 e 79, também é estabelecido pela norma e, com isso, obtemos 

a distância entre os edifícios (W), somando o recuo lateral mínimo do vizinho (5,00m) com o 

nosso recuo lateral mínimo (5,00m), ou seja: W=5,00+5,00m = 10,00m. Já o comprimento (L) 

da edificação obstáculo foi encontrado, subtraindo a testada sudeste do lote da soma dos recuos 

frontal (7,00m) e posterior (10,00m) mínimos exigidos pela norma interna. Logo teríamos: L= 
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47.74m - 7,00m - 10,00m = 30,74m. Para encontrarmos o tipo de escoamento necessário para 

análise do método de Santamouris, et al (2002), precisamos calcular dois fatores geométricos e 

empregá-los no gráfico abaixo: 

 H= 7,50m; W=10,00m; L= 30,74m; 

 H/W= 7,50m/10,00m = 0,75 

 L/H= 30,74m/7,50m = 4,09 

 

Figura 74 - Gráfico de classificação de fluxo.  

 

 
Fonte: Santamouris, et al. (2002). 

Nota: Editado pelo autor. 

 

 Dessa forma, conforme nos mostra o gráfico da figura 74, no qual entramos com os 

dados H/W e L/H, calculados e indicados pelo encontro das linhas vermelhas, marcado pelo 

ponto azul, nosso projeto fica sendo classificado, segundo o método especificado para análise 

de esteira de vento, como uma edificação que está sobre escoamento de fluxo planar, isto é, 

não ocorrerão variações consideráveis de velocidade e direções de ventos como consequência 

de futuras barreiras previstas em ambas prováveis edificações vizinhas (a sudeste e a noroeste). 
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  Após identificar o tipo de fluxo, partimos para a determinação do coeficiente de pressão 

nas quatro fachadas da futura residência, utilizando de três variações de ventos, que segundo a 

rosa dos ventos da figura 73, seriam os mais frequentes: o vento sul, o sudeste e o leste. Para 

isso, Pedrini (2015) solicita a determinação da inclinação Ɵ que corresponde, conforme a figura 

75, ao ângulo formado entre a reta normal à superfície da fachada (em vermelho), e a flecha 

escura de incidência do vento. Ou seja, o coeficiente de pressão depende do ângulo (Ɵ) formado 

entre a incidência do vento e o azimute da fachada analisada, no sentido horário. 

Figura 75 - Indicação do ângulo Ɵ em relação à normal. 

 
Fonte: Pedrini (2015). 

 Para essas três simulações, consideramos sempre uma futura construção de uma 

residência vizinha inserida no lote à jusante dessas ventilações sul, sudeste e leste, que seria o 

obstáculo mais pertinente à nossa situação. Os coeficientes de pressão informados por Pedrini. 

(2015) na figura 76 são para incidência de ventilações em fachadas baixas e nas maiores 

fachadas da edificação e eles indicam as perdas de pressão de vento nas quatro arestas da 

edificação, conforme a orientação na qual ela se encontra. Assim, conseguimos identificar, para 

as situações estudadas, quais as fachadas sofreriam pressões positivas ou negativas, indicadas 

pelas setas azuis e vermelhas respectivamente nas figuras 107, 108 e 109. Assim, conseguimos, 

dentro das recomendações anteriores de arrefecimento por utilização da ventilação natural, 

distinguir quais as fachadas teriam aberturas de entrada de ar (pressões positivas) e quais teriam 

aberturas destinadas à saída de ar (pressões negativas), realizando, dessa forma, a chamada 

"ventilação cruzada permanente" recomendada pelo ZBBR, já apresentada na figura 58. 
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Figura 76 - Indicação de coeficientes de pressão em edificações térreas com incidência em 
fachada maior. 

 
Fonte: Pedrini (2015). 
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Figura 77 - Estudo de coeficiente de pressão para vento sul: positivo nas setas azuis e 

negativo nas setas vermelhas 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Figura 78 - Estudo de coeficiente de pressão para vento leste: positivo nas setas azuis e 
negativo nas setas vermelhas. 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Figura 79 - Estudo de coeficiente de pressão para vento sudeste: positivo nas setas azuis e 

negativo nas setas vermelhas 

 
Fonte: elaboração própria (2015). 
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 Do exposto acima, temos as seguintes características para as quatro fachadas de nosso 

projeto: 

 Fachada Sudeste (lateral esquerda): será a principal entrada de circulação de ar, 

independente da barreira da futura casa vizinha, pois captará os ventos vindos do sul, sudeste e 

leste. Aqui, encontram-se as principais aberturas de dormitórios e salas, onde aproveitarão os 

coeficientes de pressões positivos durante a maioria do ano;  

 Fachada Sudoeste (frontal): funcionará bem como fachada de saída de ventilação 

cruzada, pois é predominantemente portadora de fatores de pressão negativa ao longo do ano. 

Isso pode ser feito por meio do uso de elementos vazados móveis que permitam também o 

sombreamento já mencionado. 

 Fachada Noroeste (lateral direita): receberá apenas janelas provavelmente 

provenientes das zonas de serviço que, por terem pressões negativas na maior parte do ano 

funcionarão como saída de ar quente nas regiões sociais de salas e mezaninos; 

 Fachada Nordeste (posterior): por ser voltada para a melhor vista do lote, 

provavelmente serão instaladas as maiorias das aberturas da residência, que captarão 

ventilações oriundas do norte, nordeste e leste, refrescando toda a área íntima, social e de 

serviços, funcionado como entrada de ar quando tiver pressão positiva e saída de ar quando 

tiver pressão negativa causada pelos ventos sul. 

 Todas as informações relativas aos aspectos climáticos, seja por visita ao local ou por 

meio de programas de simulação, são premissas fundamentais que, juntamente com a coerência 

de suas interpretações, servindo como fonte inicial que se juntará às informações 

complementares colhidas adiante para a formação do programa de necessidades.  
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3 O METAPROJETO 

 Nesse capítulo, trataremos desse pré-requisito complementar e fundamental para 

desenvolvimento do projeto arquitetônico da residência que é a definição do programa de 

necessidades. Ele será um resultado tanto das aspirações e dos valores dos usuários da 

residência projetada, quanto de algumas sugestões técnicas oriundas do próprio autor que, ao 

longo, de entrevista e conversas foi incrementando o rol de itens considerados na programação. 

3.1  PROCESSO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA 

  O objetivo a ser alcançado é o de extrair de forma mais eficiente possível, um conjunto 

de atividades sociais e funcionais mais minuciosos, dos futuros proprietários e usuários da 

habitação. Suas atividades, seus gostos, seus anseios e manias foram extraídos e catalogados 

por meio de um quadro, subdividindo as atividades e os ambientes em quatro setores: serviço, 

social, íntimo e de lazer. As entrevistas foram relatadas textualmente e seguiu a referência de 

um questionário aberto (ver anexo 02) tendo a participação de todos os integrantes da família, 

ouvidos em conjunto. Gradativamente, traçamos um perfil desses proprietários, evidenciando 

seus valores, suas atividades cotidianas, suas expectativas funcionais e formais e suas 

disponibilidades financeiras. Com isso, foi possível mapear as atividades que serão exercidas 

na casa e no seu entorno, pré-dimensionar os ambientes e listar ou identificar os móveis, 

eletrodomésticos e equipamentos técnicos necessários à funcionalidade almejada. 

3.2  METODOLOGIA EMPREGADA 

 A entrevista foi baseada nos roteiros sugeridos por Doris Kowaltowski et al (2011), 

pelos quais propõem, inicialmente, uma conversa superficial com a finalidade de se descobrir 

e analisar o perfil dos proprietários para, depois, aplicar um questionário a fim de aprofundar 

mais essas questões. A princípio, indagamos a esses usuários suas intenções em construir a casa 

e em introduzir itens de sustentabilidade na residência. Temas como captação e uso de águas 

pluviais, reuso de águas, reciclagem de resíduos e eficiência energética foram o enfoque inicial 

de nossa conversa, uma vez que seria primordial para o tema dessa dissertação. Apesar de serem 

enfoques mais técnicos, eles são tratados aqui como algo bem conceitual, geradores de um 

embasamento mais evidente para os clientes. Além disso, os proprietários também foram 
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questionados a respeito de tecnologias construtivas inovadoras, que permitissem uma obra mais 

leve e com menores impactos ambientais.   

 O contato inicial serviu para uma aceitação da nossa parte, pois foi definido que o 

produto a ser projetado, provavelmente, atenderia não somente às necessidades dos futuros 

moradores, mas também à demanda solicitada pelo escopo da sustentabilidade objetivada nesse 

trabalho. Obviamente que para que isso ocorresse, houve algumas provocações de nossa parte 

em procurá-los como proprietários de um lote previamente conhecido pelo autor, com um 

enorme potencial panorâmico e inserido em um condomínio capaz de atender algumas 

regulamentações de natureza ambientais, como por exemplo, a obrigatoriedade de se ter uma 

estação de tratamento de esgotos – ETE – na habitação. 

 Na compreensão do problema arquitetônico a ser enfrentado e evidenciando-se os 

usuários, procuramos determinar as necessidades que a forma projetada deveria atender, pois a 

descrição das necessidades do projeto implica em identificar os valores e as necessidades do 

usuário em relação ao espaço construído (KOWALTOWSKI, et al, 2011) 

 Em um segundo momento, a entrevista seguiu no intuito de desvendar psicologicamente 

os interesses e perfis dos clientes. Tentávamos, então, compreender um pouco sobre o que 

realmente os usuários queriam para a futura casa, as atividades prováveis que nela ocorreriam 

e quais os valores básicos da personalidade deles que deveriam necessariamente emergir na 

concepção do projeto, pois segundo Hershberger (1999 apud, Kowaltowski, et al, 2011, p 102), 

"[...] os valores dos usuários são as qualidades mais importantes de um edifício [...]". Segundo 

esse autor, esses valores são:  

Valores humanos: atividades funcionais para ser habitável; relações sociais a serem 

mantidas, características físicas, fisiológicas, psicológicas e necessidades do usuário; 

Valores ambientais: terreno, vistas; clima; contexto urbano; recursos naturais; resíduos; 

Valores culturais: histórico, institucional, político, legal; 

Valores tecnológicos: materiais; sistemas estruturais; processos construtivos; 

Valores temporais: crescimento, mudança, permanência; 

Valores econômicos: financeiros; construção; operação; manutenção; energia; 
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Valores estéticos: forma; espaço; significado; 

Valores de segurança: estrutura; incêndio; químico; pessoal;  

 Dessa forma, buscamos identificar conscientemente as características físicas, 

psicológicas e culturais, não apenas do casal, mas de toda a família, já que os filhos também 

realizariam atividades e seu envolvimento gerava novas perspectivas. Houve, naturalmente, 

divergências quanto às atividades, pois seria impossível que quatro pessoas de idades e hábitos 

diferentes realizassem as mesmas tarefas dentro de uma residência. Porém, elas foram 

rapidamente absorvidas e mesmo com a divergência dos pais, que tinham o poder de decisão 

maior sobre o processo, as atividades e anseios dos filhos não foram descartados Esses foram 

apenas colocados em posição de menor prioridade, ou seja, eles funcionariam como uma 

alternativa às possíveis soluções encontradas e apresentadas. Um exemplo disso foi a 

solicitação dos filhos por um local exclusivo para jogar videogame e ouvir música, porém os 

pais não se dispuseram a cumpri-la, alegando que ambas poderiam ser feitas em uma sala de 

estar mais aberta e integrada. 

3.3 PERFIL DOS USUÁRIOS 

 Identificamos um casal de classe média alta, ambos com 42 anos, com dois filhos, sendo 

uma menina com dez anos e um menino com seis. Com educação em nível de pós-graduação, 

ambos atuam na área de medicina na cidade de Natal/RN.  

 O esposo é médico hematologista, trabalha cerca de 12 horas por dia entre hospitais, 

clínicas e consultório, visitando laboratórios, se envolvendo em casos, muitas vezes 

complicados, de vários doentes terminais.  Tem hábitos domésticos bem noturnos, acorda tarde, 

dorme pouco e gosta do silêncio da madrugada para buscar a paz, e para tocar violão. Adora 

leitura, filmes e jogos eletrônicos, além de estudar casos médicos e analisar lâminas em 

microscópio. A esposa, também médica, atua na área de pediatria, na maioria do tempo em 

consultório e hospitais, atendendo crianças doentes e “mães neuróticas”. Gosta de ginástica 

funcional e ergométrica ao ar livre, de cozinhar e é sempre adepta a dietas, boa alimentação e 

boas noites de sono que se completam em 8h diárias, ditas como fundamentais para sua saúde 

e seu bem-estar. Acorda cedo, é normalmente bem ativa e faz questão de educar as crianças no 

mesmo ritmo de sono e nutrição saudáveis. 
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 A filha de onze anos beira a adolescência, e tem hábitos bem comuns da idade: adora 

assistir a filmes e ouvir música, ficar na internet e participa de redes sociais. Suas obrigações 

são o estudo fundamental e suas tarefas a serem realizadas, aulas de inglês e música, além da 

natação e vôlei. O garoto de seis anos é superativo, chega da escola para fazer suas tarefas, 

assiste à TV, gosta de filmes infantis e pratica natação e futebol. A família já possui moradia 

própria em Natal: um apartamento situado no bairro de Petrópolis, bem próximo ao trabalho 

deles com aproximadamente 250,00m² de área construída, área de lazer com piscina, salão de 

festas e academia de ginástica, quatro vagas de garagem, segurança e privacidade não muito 

boa, segundo eles. Porém, por sentirem a necessidade de uma residência mais privativa e 

espaçosa, adquiriram recentemente esse lote no Condomínio Quintas da Serra com 

aproximadamente 1.600 m² de superfície, para se tornar uma segunda residência, com a 

expectativa de que ela se constitua um lugar de refúgio das tribulações cansativas do cotidiano 

e que absorva essa vontade de receber mais confortavelmente seus hóspedes, sem a impressão 

ou a incômoda sensação de estarem perturbando os vizinhos.  

 Ao serem indagados quanto ao dimensionamento da casa, eles encararam a questão pelo 

lado econômico. Enfatizaram a necessidade de cômodos confortáveis, mas não tinham ideia 

quanto às dimensões dos ambientes. Perguntamos quanto pretendiam investir na casa e nos 

equipamentos e eles, que têm uma renda mensal de aproximadamente cinquenta mil reais, 

responderam que seria algo em torno de setecentos mil reais. Explicamos a necessidade de um 

pré-dimensionamento em nível de croquis esquemáticos de alguns ambientes como 

dormitórios, cozinha e banheiros para, na sequência, fazer uma tabela de cômodos, suas 

funções, seus componentes de layout, sua provável área construída e, por fim, ter um somatório 

de áreas que nos norteasse quanto ao porte da residência como um todo.  

 Atividades Funcionais: perguntamos à família inteira quais seriam as atividades 

funcionais a serem praticadas nessa residência. A resposta foi o seguinte: comer, rezar, amar, 

dormir, descansar, lavar, passar, secar, vestir, acomodar serviçais, cozinhar, receber, beber, 

nadar, jardinar, passear, se exercitar, assistir, estudar, armazenar, cultivar, ouvir música, tocar 

violão, pedalar, brincar, jogar videogame, meditar, entre outros. Percebemos que o stress mental 

do dia a dia do casal é o grande motivador da construção de uma casa na serra, pois a própria 

distância de 130 km do local de trabalho faz dela um local de acesso um pouco restrito e já 

funcionaria como uma barreira a trabalhos indesejados e fora de hora. O ato de receber 

familiares e amigos também é bastante evidente nos anseios do casal, pois, segundo eles, o frio 
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da Serra da Borborema seria bastante atrativo a convidar outras famílias para jantares regados 

a vinhos. A casa disporia de apenas um quarto de hóspedes que abrigaria um casal. Em seguida, 

e nos valendo de Hershberger (1999 apud, KOWALTOWSKI, et al, 2011), que classifica vários 

tipos de valores dos usuários, levantamos as seguintes informações sobre os clientes: 

 Valores ambientais: perguntamos o porquê daquele lote em cima da Serra da 

Borborema. As respostas enfatizaram questões do clima. O frio à noite, com temperaturas na 

que podem atingir de 12 a 18 °C é um atrativo interessante aos enólogos e admiradores da boa 

gastronomia. A bela vista de um panorama da serra e da pedra da boca também foram bastante 

enaltecidos, pois a escolha do lote naquele condomínio teve muito a ver com essa paisagem, 

que, de modo algum, deve ser abandonada. O contato com a natureza, com as árvores, com os 

pássaros, o escutar dos grilos ao cair da tarde ou os passarinhos ao amanhecer, o silêncio do 

local, o contato da brisa naturalmente fria e o cheiro do mato orvalhado fazem o casal sorrir e 

imaginar uma casa que traga o verde de fora para dentro, mas que também que seja o casulo de 

proteção às intempéries dessa natureza tão presente. 

 Valores culturais: os valores relacionados à experiência de vida do casal estão 

relacionados a paisagens de suas infâncias em Natal, pois ambos viveram em casas. Ele, com 

uma proximidade mais direta com a natureza por meio do contato com áreas ainda não 

desmatadas no Bairro de Candelária, onde ele morava e que permitia atividades lúdicas de ruas 

como andar em trilhas, subir dunas, correr pelas calçadas, andar de bicicleta nas ruas sem a 

preocupação quanto à violência. Ela, que morou em residência durante toda sua infância, 

gostaria de reaver esse contato e poder oferecer isso aos seus filhos e netos, pois não desfrutou 

com a mesma intensidade os benefícios ambientais do marido, já que a residência que habitava 

era no Bairro do Alecrim, próximo a centros comerciais, feiras livres e muitos transeuntes. Isto 

é, apesar de se ter quintal e jardim acessíveis, ela não tinha a liberdade de andar e brincar nas 

ruas devidamente, pois eram ocupadas e mais violentas do que a Candelária, bairro 

originalmente residencial. Dessa forma, o casal almeja uma residência que resgate esses valores 

de simplicidade e naturalidade, valorizando e revitalizando suas antigas formas de habitar. 

 Valores tecnológicos: ao serem questionados sobre materiais e tecnologias construtivas 

utilizadas, os futuros moradores ficaram bem receptivos quanto às tecnologias possíveis, que 

se enquadrassem dentro da categoria de inovadoras e que tivessem baixo impacto ambiental em 

sua cadeia de produção. Ao descrever a eles as características do solo do lote, muito rochoso, 
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mencionamos que seria provável que trabalharíamos com uma estrutura mais leve e menos 

telúrica, que "flutuasse" mais em relação ao lote inclinado e pedregoso, pois se a enterrássemos, 

estaríamos dispondo muito esforço para se fazer cortes e paredes de contenções bastante 

trabalhosas e dispendiosas. Com isso não houve qualquer resistência quanto à proposição de 

sistemas estruturais e/ou processos construtivos diferentes dos convencionais, desde que 

solucionassem as necessidades de uma arquitetura contemporânea. 

 Valores temporais: a frequência com que eles usufruiriam da casa foi questionada, 

levantando a hipótese da mesma não se tornar algo subutilizado, tendo em vista que a vida 

atarefada de ambos os impedissem de usufruir com regularidade da residência, uma vez 

construída. Existe realmente um pouco desse receio no discurso do casal. Eles, inicialmente, 

pretendem passar vários finais de semana e feriados no novo imóvel para, depois, a casa se 

tornar sua casa principal ou primeira moradia. Estimaram entre doze a quinze anos para isso se 

tornar realidade, o que ocorrerá com a desaceleração paulatina na rotina de trabalho de ambos 

e com a maior frequência ao local em apreço. Portanto, temos aqui uma residência de campo, 

que hoje seria um lugar de lazer esporádico, mas com potencial de se tornar em um futuro 

próximo sua residência principal.  

 Valores econômicos: em questões relativas aos custos das obras, houve um 

questionamento para uma certificação do valor máximo estimado na empreitada e quanto o 

casal estaria disposto a investir nos itens de sustentabilidade. Água e energia elétrica, foram 

discutidas como itens cada vez mais caros nas cidades, logo, tornou-se prioridade sua gestão e 

sua otimização nesse projeto. Porém as soluções a serem utilizadas, ficaram de ser sempre 

discutidas e analisadas, não apenas quanto aos seus custos diretos, mas também os indiretos, 

suas manutenções e principalmente a relação custo-benefício. 

 Valores estéticos: "gostaríamos de uma casa moderna" foi a resposta que ouvimos após 

a indagação de qual a forma que eles entendiam que iria materializar tudo o que discutimos 

acima. Foi perguntado se gostariam de telhas aparentes ou platibandas (escondendo o telhado), 

se preferiam algo mais vernacular como a madeira, os tijolos aparentes e a resposta foi firme: 

queremos algo moderno! 

 A experiência nos diz que esse "algo moderno" a qual o cliente se refere é um reflexo 

de um sentimento de possuir uma casa com platibandas, sem telhas cerâmicas ou materiais mais 
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condicionados ao clima, esquadrias com bastante vidro e grandes vãos livres. Ao citar essas 

características, eles assinalaram positivamente e sem que tomássemos qualquer decisão 

precipitada, estabelecemos que esse fosse o comprometimento estético-formal que deveríamos 

perseguir no desenvolvimento da proposta.  

 Valores de segurança: Na compreensão do casal, o simples fato de terem adquirido um 

lote em um condomínio horizontal de casas faz com que o tema segurança fosse amenizado. 

Para eles, a ausência de muros ou grades em edificações dessa natureza, é comum pelo simples 

fato de se ter uma grande cerca ou muro isolando os moradores da violência social externa. A 

estrutura de guarita e segurança com ronda perimetral transfere ao casal todo o conforto 

psicológico, no sentido de que a casa se torna de fato o abrigo de intempéries e de crimes ao 

patrimônio da atualidade. Entendemos que isso se reflete plenamente nas inquietações dos 

proprietários sobre o tema, pois como relatamos anteriormente, uma das necessidades cruciais 

da família é a segurança dos filhos. 

3.4 MONTAGEM DO PROGRAMA DE NECESSIDADES 

 Segundo NOME Albernaz et al (1998, p.125), o programa de necessidades recebe a 

seguinte definição: "[...]classificação, em termos genéricos ou minuciosos, do conjunto de 

necessidades funcionais, correspondentes à utilização do espaço interno e à sua divisão em 

ambientes, recintos ou compartimentos, requerida para que um edifício tenha um determinado 

uso". De forma geral, foram feitas algumas complementações nessa definição, pois 

consideramos também aspirações de ordem tipológica por parte dos clientes, envolvendo 

discussões estéticas, durante as quais os clientes mostraram fotos de outras residências e 

indagaram sobre a possibilidade do uso de algumas linhas de desenho. Também foram 

consideradas classificações de ordem qualitativa, para além da simples coleta quantitativa de 

recintos e seus devidos dimensionamentos. Essa partiu sempre de uma observação mais 

detalhada, com um estudo de layout, dando o devido valor que a família tem para com a 

atividade relacionada ao cômodo. 

 Ainda segundo Kowaltowski et al (2011, p. 103): “descrever o contexto do projeto é o 

objetivo maior da programação arquitetônica”. Assim, inicialmente, o entendemos como uma 

lista de itens a qual a arquitetura deveria atender, como pontos fundamentais a serem inseridos 

nas soluções. Porém ao longo das discussões e dos aprofundamentos sobre o tema, conferimos 
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uma complexidade maior sobre esses pontos, principalmente por se tratar de uma residência 

unifamiliar. Entendemos que esses pontos devem estabelecem não apenas as premissas sobre o 

que constar em plantas, mas também sobre o que não inserir, porque não inserir, quais os 

problemas a serem listados, quais as condicionantes ambientais e legais, quais as relações da 

edificação com seu entorno, sua vizinhança, seu clima, sua topografia; quais as visões ou 

devaneios que o cliente tem sobre o produto final e quais as atividades a serem praticadas por 

ele dentro da edificação no presente momento e em momentos futuros. 

3.5 PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

 Os usuários enfatizaram a necessidade de cômodos confortáveis, mas não tinham muita 

ideia de que cada ambiente consumiria em nível de metros quadrados. Só sabemos que eles 

teriam algo mediante a setecentos mil reais como quantia financeira a ser despendida na obra e 

em equipamentos. Esse valor influenciou bastante no pré-dimensionamento da casa, pois por 

meio do índice Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil do RN, acrescido de 

aproximadamente 20% devido às soluções sustentáveis a serem implementadas27, achamos um 

valor estimado por metro quadrado. Dividimos então esses setecentos mil reais dispostos a 

serem investidos por esse CUB incrementado de 20% e logo achamos a dimensão máxima 

aproximada da casa. 

 VALOR DISPOSTO A SER GASTO =R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) 

 CUB (Abril/2015) para Residência de Padrão Alto (R1) = R$ 1.489,24/m².28 

 Estimativa de aumento do CUB para casas sustentáveis = 20% 

 CUB = 1489,24 x 1,20 = R$ 1.787,08/m² 

 ÁREA ESTIMADA = 700.000,00 / 1.787,08 = 391,00 m² ≈ 400,00m² 

 Fizemos um pré-dimensionamento em nível de croquis esquemáticos tais como o da 

figura 80, para alguns ambientes como dormitórios. Posteriormente, organizamos os dados 

colhidos nas entrevistas em cinco tabelas dispostas abaixo e classificadas por cada setor 

                                                 
27 Dados estimados no site <http://www.cbcs.org.br> - Conselho Brasileiro de Construções Sustentáveis. 

28 Dados SINDUSCON/RN. Disponível em: <www.sindusconrn.com.br>. Acesso em: 10 abr. 2015. 
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funcional da casa, além de uma tabela só de equipamentos. Tais tabelas foram organizadas por 

colunas constando de atividades principais, dos ambientes, dos equipamentos utilizados por 

cada cômodo, observações e sua provável área construída, para finalmente exibir um somatório 

de áreas que nos norteasse quanto ao porte da residência como um todo. 

 Relacionamos todos os cômodos que comporiam essa residência unifamiliar, o número 

de pavimentos, quais os móveis e equipamentos necessários e qual a relação de conexão entre 

esses recintos, a fim de priorizar acessos e devidos isolamentos. Tais informações foram 

separadas nesses quatro setores: serviço, social, íntimo e de lazer.  

 

Figura 80 - Croquis de pré-dimensionamento. 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Tabela 3 - Tabela de Programa de Necessidades - SETOR DE SERVIÇO 

SETOR 
ATIVIDADES 

PRINCIPAIS 
AMBIENTES EQUIPAMENTOS OBSERVAÇÕES 

ÁREA 

ÚTIL 

APROX. 

(M²) 

S
E
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IÇ
O
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, 

cu
lti

va
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Cozinha 

Armários, fogão 05 bocas, 

freezer, geladeira, coifa, 

bancada com ilha, mesa 

de refeições com 04 

cadeiras, micro-ondas, 

gelágua. 

A cozinha deve ser 

integrada com a sala 

e com o espaço 

gourmet, pois a 

esposa gosta de 

cozinha e não quer 

se sentir isolada. 

15,00 

Despensa 04 prateleiras Pequena 2,00 

Área de serviço 

Tanque com esfregador, 

máq. Lava roupas, 

armário vassoureiro. 

Deixar um local de 

secagem de roupas 

à sombra 

4,00 

Dependência 

de Serviçais 

01 cama de solteiro, 01 

bicama 01 mesa de 

cabeceira, guarda-roupas 

02 portas e TV. 

Deve ser confortável 

e acomodar pelo 

menos 

 03 pessoas 

9,00 

Bwc Serviço 
Vaso, cuba, bancada e 

chuveiro. 

Deverá ser usado 

por jardineiros e 

também 

3,00 

Bicicletário 
Prateleiras, armários para 

oficina. 
Local para bicicletas 15,00 

Horta 
Gotejadores, pequenas 

estufas, jarros.  

Cultivar pequenas 

hortaliças para 

consumo próprio 

3,00 

Depósito 04 prateleiras 

Guarda de mat. De 

piscina, jardinagem e 

manutenção da casa 

3,00 

    

Área eximida 

do cálculo de 

área construída 

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DO SETOR DE 

SERVIÇO(m²) = ÁREA ÚTIL (m²) + 10% = 51 x 

1,1 = 

56,10 

Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Tabela 4 - Tabela de Programa de Necessidades - SETOR SOCIAL 

SETOR 
ATIVIDADES 

PRINCIPAIS 
AMBIENTES EQUIPAMENTOS OBSERVAÇÕES  

ÁREA 

ÚTIL 

APROX. 

(M²) 

S
O

C
IA

L
 

C
o

m
er

, 
de

sc
an

sa
r,

 c
o

zi
n

ha
r,

 r
ec

eb
e

r,
 b

eb
e

r,
 o

uv
ir 

m
ú

si
ca

, a
ss

is
tir

, 
to

ca
r 

vi
o

lã
o,

 

pe
da

la
r,

 b
rin

ca
r,

 jo
g

ar
 v

id
e

o
ga

m
e

 

Sala de Estar 

Conjunto de sofás, 

poltronas e mesas 

laterais e de centro. 
Salas amplas, 

integradas, com boa 

iluminação e vista 

panorâmica pra o lazer 

15,00 

Sala de Jantar 
Mesa p/ 12 lugares, 

cristaleira, Buffet. 
12,00 

Sala de TV 

Móvel para TV, 

conjunto de sofá e 

poltronas,  

18,00 

Adega 
Prateleiras para 

vinhos 

Espaço de apoio ao 

jantar 
4,00 

Lavabo 
Bancada e vaso e 

jardim 

Cuidado pra porta não 

ficar muito devassada 
3,00 

Espaço Gourmet 

Churrasqueira leve, 

cuba, bancada, 

geladeira. 

Local que integre o 

jantar com terraço e 

cozinha 

6,00 

Terraço 

Conjunto de sofás e 

poltronas, mesa para 

06 pessoas. 

Integração entre a área 

social e área de lazer 
18,00 

    

Área eximida do 

cálculo de área 

construída 

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DO SETOR 

SOCIAL (m²) = ÁREA ÚTIL (m²) + 10% = 76 x 

1,1 = 

83,60 

Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Tabela 5 - Tabela de Programa de Necessidades - SETOR ÍNTIMO 

SETOR 
ATIVIDADES 

PRINCIPAIS 
AMBIENTES EQUIPAMENTOS OBSERVAÇÕES  

ÁREA 

ÚTIL 

APROX. 

(M²) 

ÍN
T

IM
O

 

 D
o

rm
ir,

 d
e

sc
an

sa
r,

 a
ss

is
tir

, e
st

u
da

r,
 o

uv
ir 

m
ús

ic
a,

 b
rin

ca
r,

 v
es

tir
, 

m
a

qu
ia

r,
 n

ec
es

si
da

de
s 

fis
io

ló
g

ic
as

 e
 b

an
ho

 r
ez

ar
 e

 m
e

di
ta

r.
 Dormitório Filha 

02 camas de Solteiro, bi cama, 

bancada para estudo, cadeira, TV. 

Local mais isolado das 

áreas de recepção 
14,50 

Closet Filha Armários e pufe Isolamento simples  3,00 

Banheiro Filha Vaso, cuba, chuveiro e espelho Banheiro simples 4,00 

Dormitório Filho 
02 camas de Solteiro, bi cama, 

bancada para estudo, cadeira, TV 

Local mais isolado das 

áreas de recepção 
14,50 

Closet Filho Armários e pufe 

Isolamento simples 

com portas 

espelhadas 

3,00 

Banheiro Filho Vaso, cuba, chuveiro e espelho Banheiro simples 4,00 

Varanda filhos Local para 02 redes e corrimão 

Local de 

contemplação e 

descanso 

8,00 

Dormitório Casal 

Cama 2,0x2,0m, peseira, bancada 

para estudo, 02 poltronas, TV, rede, 

sofá e 02 mesas de cabeceira 

Ambiente de refúgio e 

contemplação, isolado 

da área de recepção e 

dos quartos dos filhos. 

28,00 

Closet Casal Armários, penteadeira e cadeira. 
Local de maquiagem e 

descanso 
10,00 

Bwc casal 
Banheira de hidromassagem, 

02chuveiros, 02 cubas, vaso. 

Banheiro com 

bastante espaço  
10,00 

Varanda Casal 
Rede, tapete de meditação e 

corrimão. 

Isolada da varanda 

dos filhos, local de 

meditação e 

contemplação. 

6,00 

Estar Íntimo/ 

Mezanino 
02 poltronas, 02 pufes, corrimão. 

Isolada da varanda 

dos filhos, local de 

meditação  

6,00 

 

  

Área eximida do 

cálculo de área 

construída 

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DO SETOR ÍNTIMO (m²) = 

ÁREA ÚTIL (m²) + 10% = 111 x 1,1 = 
122,10 

Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Tabela 6 - Tabela de Programa de Necessidades - SETOR DE LAZER 

 

SETOR 
ATIVIDADES 

PRINCIPAIS 
AMBIENTES EQUIPAMENTOS OBSERVAÇÕES  

ÁREA 

ÚTIL 

APROX. 

(M²) 

L
A

Z
E

R
 

C
o

m
er

, 
de

sc
an

sa
r,

 r
e

ce
be

r,
 b

eb
er

, n
a

d
ar

, 
ja

rd
in

a
r,

 

pa
ss

ea
r,

 s
e 

ex
er

ci
ta

r,
 o

u
vi

r 
m

ús
ic

a,
 t

oc
ar

 v
io

lã
o,

 

pe
da

la
r,

 b
rin

ca
r,

 jo
g

ar
 v

id
e

o
ga

m
e,

 m
ed

ita
r.

..
 

Deck 

04 cadeiras de sol, 02 

Mesas de apoio, 

gazebo 

Local ensolarado com 

plantas e que ligue a 

piscina ao terraço 

20,00 

Piscina 
Raia com 12,5m, local 

para crianças. 

Piscina bem 

ensolarada,  
25,00 

Academia 

Esteira, halteres, 

tapete de 

alongamentos e 

maquinário.  

Local com boa 

contemplação e que 

pode ficar mais perto 

da piscina 

18,00 

Jardim 

Árvores de sombra, 

palmeiras, gramas e 

flores.  

Plantas nativas, local 

para caminhar, 

escutar os pássaros e 

admirar a natureza. 

500,00 

    

Área eximida do 

cálculo de área 

construída 

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DO SETOR DE 

LAZER (m²) = ÁREA ÚTIL (m²) + 10% = 43 x 

1,1 = 

47,30 

Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Tabela 7 – Tabela de Programa de Necessidades – EQUIPAMENTOS. 

SETOR 
ATIVIDADES 

PRINCIPAIS 

AMBIENTES/      

ATIVIDADES 
EQUIPAMENTOS OBSERVAÇÕES  

DIMENSÃO 

APROX. 

E
Q

U
IP

A
M

E
N

T
O

S
 

A
P

O
IO

 À
S

 A
T

IV
ID

A
D

E
S

 T
É

C
N

IC
A

S
 

Fosso de 

Elevador 

Elevador para 

Acessibilidade com 

barras e botoeiras 

adequadas à NBR 

9050 

Apenas para vencer o 

pavimento superior da 

casa, as demais 

necessidades deverão 

ser por rampas 

(i=8,33%) 

3,00m² 

Escada 
Degraus, patamares e 

corrimãos. 

Escada escultural com 

materiais leves      

(L+2H ≤ 63cm) 

6,00 

Cx. D’água 

CAERN 

Reservatório 

Polietileno 

Ver conexão com 

boiler e reservatório 

inferior 

 

Cisterna CAERN 
Reservatório 

Polietileno 

A Água da 

concessionária por 

vezes chega e não 

tem pressão para 

subir     (ΔH  ≤  

10mca) 

 

Reservatório 

Pluvial 01 

Reservatório 

Polietileno 

Captação direta do 

telhado para 

abastecer banheiros 

superiores 

 

Reservatório 

Pluvial 02 

Reservatório 

Polietileno 

Captação direta do 

telhado para 

abastecer banheiros e 

cozinha e área de 

serviço inferior 

 

Cisternas de 

águas pluviais 

 Reservatórios de 

Polietileno 

Captação indireta do 

telhado e direta do 

deck, pisos de terraço, 

telhados de garagem 

e passeios. 

Abastecerá piscina e 

sistema de irrigação 

Dim. por  

média pluv. últ. 

10 anos 
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Barrilete Boiler 

Abrigá-lo de forma que 

o sistema boiler+ 

placas funcione por 

gravidade, 

dispensando relés. 

 

Aquecimento solar 

de água 
02 Placas 2,00x1,00 

Ver orientação e 

localização para 

melhor captação de 

raios solares. Ver cota 

de nível referente ao 

boiler. 

 

Geração de 

Energia Elétrica 

por insolação 

Placas Fotovoltaicas 

Ver orientação e 

localização para 

melhor captação de 

raios solares. Ver 

ligação com a rede 

COSERN 

 

Conexão com 

Concessionária de 

Energia 

Medidores 

Bidirecionais 

Injeção de Eletricidade 

na Rede da 

concessionária 

gerando créditos 

Parede padrão 

COSERN 

1,50x1,80m 

 Aquecimento da 

piscina 
Placas de Serpentina  

Ver orientação e 

localização para 

melhor captação de 

raios solares.  

Área = área de 

piscina =  

30,00m² 

Geração de 

Energia Elétrica 

por ventilação 

Turbinas 

aerogeradoras 

Ver orientação e 

localização para 

melhor captação de 

ventilação 

 

Casa de Bombas  

Bombas de filtro pra 

piscina, 

hidromassagem e 

cascata, para lago 

pluvial, para águas 

servidas e pluviais e 

para irrigação. 

Locar abaixo da do 

deck por causa da 

unificação com filtros 

6,00 m² 
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Lago Ornamental 
Peixes, plantas e 

pedras ornamentais 

Deverá receber água 

pluvial e ser também 

um elemento 

decorativo 

 

Sistema de 

Irrigação 

Inteligente 

Sensores de presença, 

sensor de chuva, 

temporizador, tubos, 

conexões e aspersores 

A casa passará vários 

dias sem ocupação 

por isso deverá ser 

autossuficiente na 

preservação da 

vegetação 

 

Sistema de 

Monitoramento 

Remoto 

 08 câmeras UV, DVR, 

receiver 04 canais, 

Switch e roteador  

A casa será 

monitorada 24h por 

câmeras ultravioleta 

que captam 

movimentos podendo 

ser arquivados e 

visualizados através 

de rede wi-fi 

 

Lixeira para 

reciclagem 

04 lixeiras separadas 

com tampas 

basculantes 

O Condomínio possui 

coleta seletiva de lixo. 
1,50m² 

Tratamento de 

águas cinzas 

ETE - Estação 

compacta de 

tratamento de esgotos, 

tanque de decantação 

e armazenamento. 

Deverá ser instalada 

em local de acesso 

periódico para 

manutenções. 

 

    

Área eximida do 

cálculo de área 

construída 

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DO SETOR DE 

LAZER (m²) = ÁREA ÚTIL (m²) + 10% = 9,00 x 

1,1 = 

9,90 

 

 Essas observações organizadas nas tabelas acima, separadas por setor e ambiente, nos 

mostra as informações bem peculiares sobre a forma de habitar e conviver da família usuária. 

Sua leitura instantânea e a interpretação desses dados nortearão a formação do partido e os 

zoneamentos que virão a seguir. Dessa forma, ganhamos muito em singularidade, pois 

acreditamos que organizamos melhor as particularidades e os anseios pessoais pesquisados, 

fundamentais para uma boa arquitetura residencial. 
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4 A PROPOSTA 

4.1 REFERÊNCIAS TEÓRICO-CONCEITUAIS SOBRE O 

PROCESSO PROJETUAL 

 

 Os exemplos de projetos residenciais expostos abaixo ocorreram de forma indireta, por 

meio de fontes pesquisadas na internet, de modo que pudéssemos ter acesso a tipos de 

edificações residenciais com características similares aos nossos objetivos funcionais e 

estéticos, ao apropriar conteúdos referenciais de ordem metodológica projetual e também de 

soluções, dadas às prescrições de fatores de desempenho energético e da arquitetura 

bioclimática que podem ser empregadas em uma habitação unifamiliar. 

4.2 A CASA DA CASCATA E SEU MÉTODO PROJETUAL 

Uma primeira fonte inspiradora para esse projeto é de caráter metodológico e se encontra 

no método de malhas ortogonais usado pelo arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright 

(1867-1959) em seus projetos residenciais, como vemos na planta da figura 81 abaixo. 

Figura 81 - Malha Ortogonal da planta da Robert D. Lusk House, 1936. 

 
 Fonte: Disponível em: <http://vitruvius.com.br/media/image02>. Acesso em: 12 Maio 2015. 
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 Essa forma de se projetar foi pesquisada por Ana Tagliari (2011) que observou os 

denominados "princípios orgânicos" de um dos grandes arquitetos do século XX. Segundo ele, 

Wright desenvolveu um modo de projeto fundamentado em módulos e em malha, os quais 

foram baseados nos elementos utilizados no projeto, na relação unidade e conjunto, 

fundamentados pelos princípios de sua arquitetura orgânica que valoriza o entendimento dos 

materiais locais e das técnicas construtivas escolhidas (TAGLIARI, 2011). Esses princípios 

foram sintetizados em seis tipos: simplicidade, continuidade, plasticidade, integridade, natureza 

dos materiais e gramática. 

 Um dos grandes exemplos disso é a Casa da Cascata (figuras 82 e 83), que aqui se firma 

como referencial empírico por possuir sua integração com o seu entorno imediato, no sentido 

de levar ao seu interior a natureza elementos da natureza que a cerca. Tagliari (2011) afirma 

que, nesse nessa obra de Wright, o grande protagonista do fato arquitetônico é o espaço vazio 

onde se vive, sugerindo que o conjunto arquitetônico foi pensado de dentro para fora, 

preocupando-se com as pessoas que irão conviver nele. Tais características definem a chamada 

“arquitetura orgânica”, sendo um admirável exemplar de modernidade disposta de grandes 

platibandas em balanço, vãos livres e linhas retas. Esse projeto valoriza o verde e a integração 

com a natureza, gera transparência e permeabilidade entre os espaços internos com o ambiente 

externo, obedecendo aos seis princípios básicos na obra residencial de Wright:  

1) Integridade: a integridade em arquitetura acontece a partir da integração 

entre as partes originando um todo ou uma unidade indivisível; 2) 

Continuidade: Wright aponta em seus escritos dois tipos de continuidade: 

espacial e física; 3) Plasticidade: como o arquiteto denomina a fusão visual 

entre os elementos; 4) Natureza dos Materiais: o uso adequado dos materiais 

significa honestidade; 5) Gramática: dada a relação entre todos os elementos 

do edifício, estes devem “falar” a mesma língua, constituindo um discurso 

materializado na forma do edifício; 6) Simplicidade: esta é a característica 

essencial da arquitetura orgânica. Significa a abolição de qualquer elemento 

decorativo aplicado posteriormente. (TAGLIARI, 2011). 

 

 
 
 
 



 

149 

 

Figura 82 - Desenhos Originais da Casa da Cascata de F. L. Wright.  

 
Fonte: Disponível em:  <www.vitruvius.com.br/media/image06>. Acesso em: 12 Maio 2015. 

 Portanto, tivemos esse projeto e, consequentemente, esse método como um norteador 

dos traçados ortogonais desde a formação do nosso partido, que se iniciou com a locação da 

caixa d’água, como fazia Wright; ele partia, muitas vezes, da locação das lareiras como 

elemento inicial. Além disso, obtivemos em seus princípios orgânicos de leveza e respeito ao 

lugar, inspiração para se praticar uma arquitetura mais solta e filigranada, respeitadora da 

topografia, do solo, do microclima e do entorno natural como um todo. 

Figura 83 - Desenhos Originais da Casa da Cascata de F. L. Wright 

 
Fonte: Disponível em:  <www.vitruvius.com.br/media/image12>. Acesso em: 12 Maio 2015. 
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4.3 A CASA PVC E SEU PARTIDO BIOCLIMÁTICO 

 Esse projeto é vencedor de um concurso de arquitetura residencial realizado em julho 

de 2013, por uma empresa multinacional de produtos de PVC chamada Braskem S.A. Em 

parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil de Alagoas (IAB/AL), lançaram as bases de 

um desafio chamado CASA PVC, em homenagem aos 25 anos da Unidade de PVC da Braskem 

em Alagoas, estado com maior produção desta resina na América Latina. No edital do concurso 

explicava que “[...]um dos principais objetivos da competição é dar visibilidade para novas 

tecnologias aplicadas na construção civil, incorporando os conceitos de habitação sustentável, 

com diferenciais oferecidos pelo plástico como a durabilidade, conforto térmico e a reciclagem” 

(IAB/AL, 2013. Disponível em: http://www.iab.org.br/concursos/concurso-casa-pvc-0). 

 O estudo preliminar vencedor tem autoria do arquiteto André Fornari, brasileiro de 

Florianópolis/SC que, segundo o julgamento do IAB/AL, atingiu os principais objetivos da 

competição “[...]dando conformidade com as normas de apresentação, legislações pertinentes, 

compatibilização com projetos complementares, além de apresentar coerência e inovação para 

com as estratégias de sustentabilidade da edificação, especialmente no que diz respeito às 

questões ambientais, de segurança e de habitabilidade” (IAB/AL, 2013). Percebemos que, a 

princípio, o arquiteto procurou identificar todas as prescrições urbanísticas, conforme nos 

mostra sua implantação na figura 84, assim como as normas a serem cumpridas no escopo do 

concurso e principalmente o objetivo da demanda do projeto, para depois definir seu 

zoneamento para com o lote, seu arranjo para atingir a funcionalidade e as devidas dimensões 

dos ambientes e da casa que possui apenas 60,00m². 

Figura 84 - Planta de Situação da Casa PVC. André Fornari. 

 
Fonte: Disponível em: <www.iab.org.br/concursos/concurso-casa-pvc-0>. Acesso em: 23 nov. 2014. 
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A figura 85 explica as cinco etapas do partido, no qual André Fornari classifica por:  

1. Oportunizar - fazer a situação e a orientação do lote, identificando os fatores externos; 

2. Legalizar - definir as prescrições urbanísticas; 

3. Arranjar - realizar o traçado de planta dentro da área construída solicitada; 

4. Desobstruir - criar permeabilidade da área social ligando o acesso à vista posterior mais 

interessante do lago; 

Figura 85 - Etapas do partido da Casa PVC. André Fornari. 

 

5. Envelopar - criar os elementos de proteção e ventilação da envoltória. 

 

 

  

Fonte: Disponível em: <www.iab.org.br/concursos/concurso-casa-pvc-0>. Acesso em: 23 nov. 2014. 

 
 

Figura 86 - Planta Baixa da Casa PVC. André Fornari. 

 
Fonte: Disponível em: <www.iab.org.br/concursos/concurso-casa-pvc-0>. Acesso em: 23 nov. 2014.
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A figura 86 expõe a planta baixa e seus devidos cômodos enumerados em legenda. 

Percebemos que o afastamento na lateral sudeste favorece a ventilação no bloco de quartos, ao 

longo de todo o ano. A continuidade dos ambientes sociais favorece a ventilação vinda de 

nordeste, presente nos meses de verão, o que nos indica uma preocupação pertinente com o 

zoneamento e as técnicas de arrefecimento passivo, necessários ao microclima local. A figura 

87 mostra o pé-direito alto utilizado, bem como os brises externos e o teto jardim como 

elementos de atraso de massa térmica e de sombreamento das esquadrias envidraçadas, que 

permitem uma permeabilidade visual e uma ventilação cruzada na área social.  

Figura 87 - Perspectiva frontal da Casa PVC. André Fornari. 

 
Fonte: Disponível em: <www.iab.org.br/concursos/concurso-casa-pvc-0>. Acesso em: 23 nov. 2014. 

Também atentamos para a técnica construtiva inovadora e leve utilizada. No caso desse 

projeto, foi requisitado um sistema chamado de Royal Building System - RBS, que recebe esse 

nome por ter sido desenvolvido pela multinacional Royal Group Technologies, no início da 

década de 1980, no Canadá e chegou ao Brasil em 1998. Segundo André Fornari “[...]essa 

tecnologia que usa concreto e PVC segue um conceito bem prático: trata-se de um sistema 

modular constituído por painéis de vedação leves em PVC, com encaixe modular simples e 

rápido, com espessuras e alturas variáveis (dependendo do projeto) e são preenchidos 

internamente com concreto e aço estrutural” (IAB/AL, 2013. Disponível em: 

<http://www.iab.org.br/concursos/concurso-casa-pvc-0>.  Conforme figura 88. 
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Figura 88 - Sistema construtivo RBS (Concreto-PVC). 
 

 
Fonte: Disponível em: < http://4.bp.blogspot.com/-- /casas-baratas-e-de-incrivel-qualidade-

construidas-em-pouco-tempo-110083-2.jpg>. Acesso em: 22 nov. 2014. 

 Por fim, tomamos como referência esse projeto também pela importância que ele 

expressa em buscar estratégias bioclimáticas e de eficiência energética, definidas pelo arquiteto 

vencedor como "estratégias de sustentabilidade aplicadas". Elas estão indicadas na figura 88 

por meio das seguintes siglas: 

VC - Ventilação Cruzada: grandes aberturas com pé-direito elevado e saída 

de ar quente superior; 

S - Sombreamento: vegetação, brises, cobertura verde e parede opaca 

garantem a adequada proteção; 

RE - Resfriamento evaporativo: o vento passa levando ar úmido e fresco para 

dentro dos ambientes; 

IL - Iluminação Natural: eficiência energética através do uso da luz natural 

controlada; 

ES - Energia Solar: coletores para aquecimento de água e painéis 

fotovoltaicos; 

VP - Vaga PNE: locação de vaga para portadores de necessidades especiais  

BC - Bicicletário: incentivo ao uso de bicicletas. (IAB/AL, 2014). 
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Figura 89 - Perspectiva frontal da Casa PVC com estratégias de sustentabilidade. André 
Fornari. 

 
Fonte: Disponível em: <www.iab.org.br/concursos/concurso-casa-pvc-0>. Acesso em: 23 nov. 2014. 

4.4  O LUGAR E A EXPRESSÃO TECTÔNICA 

 O conhecimento do lugar por meio de visitas ou por fotos aéreas (como mostra a figura 

90), não apenas do lote em si, mas de toda a belíssima região serrana, nos permitiram identificar 

suas aptidões e seus marcos geográficos, de modo a fornecer uma percepção de seu entorno e a 

despertar um sentimento de intimidade com o espaço a ser projetado, funcionando efetivamente 

como uma das importantes prescrições na concepção da proposta. “O ambiente não é um 

sistema onde a arquitetura se dilui e sim ao contrário. Ele é a matéria mais importante para se 

desenvolver o projeto” (GREGOTTI 1983 apud. NESBITT K. 1997, p.568)  

Figura 90 - Vista aérea de localização do lote. 

 
Fonte: Google Earth 

Nota:  editado pelo Autor (2015). 
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Tratando o terreno como matéria-prima, Vittorio Gregotti (O Exercício do Detalhe, 

1983) enfatiza a necessidade de se respeitar os sítios como receptores dos futuros detalhes a 

serem implementados sobre os mesmos. Ele não estabelece uma rejeição ao todo, mas nos deixa 

entender que o lugar seria um somatório das partes envolvidas e cada parte desta estaria 

repousada em um ambiente único, na qual faria da arquitetura ali praticada algo específico e 

expressivo.  

Ao nos retratarmos ao lugar com respeito aos seus condicionantes e suas particularidades 

dar-se-á o primeiro passo para uma arquitetura original, cujo tratamento passaria a ser como 

“algo”, como uma “coisa” mais ontológica do que simplesmente representacional (GREGOTTI, 

1983 apud. NESBITT K. 1997, p.568). 

 Em “Perspectivas para um regionalismo crítico” Kenneth Frampton (1983 apud 

NESBITT 1997, p.503) diz que “[...] a arquitetura autêntica baseia-se em dois aspectos 

essenciais: a consciência do lugar e a tectônica”. Ou seja, ele enfatiza questões que valorizam 

explicitamente as análises climáticas, práticas construtivas locais, emprego de materiais 

vernaculares, além das questões de identidades estéticas. Tudo isso por meio do despertar de 

um interesse fenomenológico e cultural sobre as fronteiras em questão.  

Figura 91 - Foto da Região (Pedra da Boca). 

 
Fonte: Disponível em: <http://media-cdn.tripadvisor.com>. Acesso em: 22 nov. 2014. 
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 O conhecimento dos nivelamentos a partir do levantamento topográfico e do próprio 

caminhar no local, a observação de diferentes perspectivas, a sensação do vento e das 

temperaturas forneceram uma percepção presencial importante para um mapeamento mental 

das ideias e a materialização do processo criativo. As observações e escavações superficiais 

mostraram um solo bem pedregoso, conforme se vê na figura 92, e de difícil desbanque. Por 

isso, essa investigação propõe o uso de estruturas leves e compactas, com fundações rasas, que 

respeitem a inclinação do lote evitando o trabalho excessivo com movimentos de terra e rocha. 

“[...] A ênfase e o comprometimento com a topografia contrastam dramaticamente com o ideal 

próprio ao estilo internacional de um terreno plano e desobstruído” (GREGOTTI,1983 apud 

NESBITT, 1997, p.503). 

Figura 92 - Foto do lote em dezembro/2014. 

 
Fonte: Acervo pessoal (2015) 

 Ao concordar com o argumento de Martin Heidegger (1977 apud NESBITT, 1997, 

p.556) de que “[...]o lugar da humanidade é sobre a terra e sob o céu”, seguimos a sugestão de 

Frampton (1990) ao adotar a leveza das formas que buscam a luz, refutando-se com as estruturas 

mais pesadas e telúricas, que se perdem na escuridão e não se sobressaem em sua beleza. Nesse 

jogo de imaterialidade das armações contra a materialidade das massas, as estruturas aéreas se 

transformarão em formas visíveis e iluminadas enquanto que as fundações, mesmo rasas, 

sumirão aos olhos dos observadores. Assim, as estruturas metálicas iniciariam seu processo 
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técnico de articulação de forma bem minimalista, porém aparente, ou seja, em concordância 

com os processos construtivos e em respeito às propriedades físicas e estéticas do aço.  

 O próprio lançamento das peças estruturais, bem como seu dimensionamento, será de 

ordem puramente simplificada, que obedecerão as seções nominais, de acordo com a análise 

estrutural plena e enxuta, reduzindo o máximo essas seções e aumentando-se, do que pudermos, 

em vãos livres e grandes balanços. Dessa forma, traremos à obra uma característica tectônica 

de integridade dos elementos estruturais. Em outras palavras, como se percebe no croqui da 

figura 93, propomos um caráter visível de leitura pura e inata, como se todas as partes 

estivessem presentes de forma reta e inalterável, nas quais teríamos o perfeito discernimento 

entre o que é estrutura, instalação e vedação, fazendo “[...]do ato de construir, mais uma 

presença do que a representação de uma ausência”. (FRAMPTON, 1990 apud NESBITT, 1997, 

p.560). 

Figura 93 - Croqui de intenções estruturais aparentes. 

 
Fonte: Elaboração própria (2014). 

4.5 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

 Abordaremos assuntos relativos ao conceito e ao partido adotado na proposta, iniciando 

concomitantemente nossos arranjos de croquis e colocando em prática tudo aquilo que nos foi 

repassado como prescrição ao ato de projetar. Todas as abordagens técnicas quanto à gestão de 

águas, energia e ao conforto ambiental, todas as prescrições urbanísticas e normas internas do 
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condomínio, além das referências teóricas, empíricas e conceituais consideradas, passam agora 

a serem materializadas e expostas por meio de croquis e anotações manuscritas, realizadas 

muitas vezes na própria sala de aula. 

4.6 O CONCEITO E O PARTIDO ADOTADO 

 Na definição do conceito norteador desse projeto, foram feitas reflexões sobre algo que 

alegoricamente sintetizasse as premissas atribuídas no programa de necessidades, que 

funcionasse como articulador de todas as condicionantes em uma materialização simbólica e 

significativa. Segundo Carlos Alberto Maciel (2003), esse “algo” poderia ser qualquer ponto de 

partida na figura de uma personagem, uma frase, uma sensação, um poema, uma música ou 

qualquer coisa que combinasse engenhosamente todas, ou as principais problemáticas expostas 

e que condicionasse ou expressasse os principais valores do projeto, como se atendesse a um 

roteiro, reduzindo a importância de dados existentes do problema e valorizando elementos que 

em princípio sequer existem como premissas necessárias para a realização da arquitetura.  

 Nesse caso, nossas premissas foram sintetizadas na expressão “Casa Camelo”. 

Sintetizada em um triplo conceito adotado neste trabalho, que é a autossuficiência em água e 

energia e a adaptabilidade ao clima. Ela parte do primeiro objetivo específico desse trabalho, 

citado anteriormente que é o de “analisar e propor soluções de projeto que tratem de captação 

de águas pluviais ou subterrâneas e de reuso de águas”, pois os croquis originais sempre 

evidenciaram o armazenamento específico como necessidade primordial do projeto. Ou seja, 

armazenar água de chuva e/ou águas de reuso e aliada à otimização da energia elétrica nessa 

casa adaptada ao semiárido. A solução arquitetônica desenvolvida neste trabalho, como será 

visto adiante, gerou a locação de várias caixas d'águas nas partes mais altas da casa, já que, para 

se economizar energia elétrica com bombas de recalque, as águas pluviais captadas serão 

armazenadas na própria cobertura, pois assim elas poderão suprir as necessidades de 

alimentação dos banheiros do pavimento superior utilizando-se da própria gravidade. 

 Inicialmente, pensamos em apenas duas caixas d’águas superiores. Assim, foram 

idealizados dois reservatórios de água que dariam autossuficiência ao período de 

desabastecimento, ao qual a casa passaria, por ser construída em um local alto e com histórico 

comprovado de falta de água, por ausência de pressão no sistema de distribuição da 

concessionária. 
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Figura 94 - Croqui inicial para solução dos reservatórios superiores em analogia ao camelo. 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

 Realizados os primeiros croquis, com dois reservatórios superiores, imediatamente 

surgiu a ligação direta com esse mamífero da fauna desértica conforme vemos na figura 94 que, 

tem por maior característica, armazenar água e nutrientes em dois reservatórios externos e 

superiores a seu corpo, denominados de corcovas. Apesar de que os volumes curvos na parte 

superior da casa possam lembrar muito remotamente algo como as corcovas do camelo, a 

extraordinária capacidade de se adaptar aos climas mais inóspitos desse animal nos inspirou, 

não de modo formal, mas de forma simbólica e conceitual, balizando nosso conceito e nosso 

próprio partido.  

 Dessa forma, desenvolvemos um quadro ilustrativo presente na figura 95, com nove 

analogias que materializam e inter-relacionam as características de nosso projeto, por meio de 

croqui ou imagem do sistema construtivo ou solução previamente pretendida e as características 

do camelo, como seu funcionamento fisiológico, físico e comportamental.  
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Figura 95 - Quadro de materialização do conceito em analogias ao camelo. 

 

Fonte: Disponível em: <www.wikipedia.com/camelo>. Acesso em: 20 Jan. 2016. 

Nota: Editado pelo Autor (2015). 
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 Segundo Eduardo Corona e Carlos Alberto Cerqueira Lemos, (1972, p.22), “[...] partido, 

em arquitetura, é o nome que se dá à consequência formal de uma série de determinantes, tais 

como o programa do edifício, a conformação topográfica do terreno, a orientação, o sistema 

estrutural adotado, as condições locais, a verba disponível, as condições das posturas que 

regulamentam as construções e, principalmente, a intenção plástica do arquiteto”. No nosso 

partido, procuramos, a princípio, identificar todos os pré-requisitos citados nos capítulos 

anteriores: as problemáticas e as prescrições urbanísticas, as normas a serem cumpridas no 

escopo do projeto e principalmente os objetivos a serem alcançados desde o início.  

 Como vimos anteriormente, por ser uma região de altitude elevada, muitas vezes, a água 

da concessionária não tem pressão de recalque suficiente para abastecer reservatórios superiores 

e a impossibilidade de se escavar poços tubulares fez com procurássemos as captações pluviais 

como solução mais racional. Assim, surgiu a necessidade de tornar a casa independente da 

CAERN, transferindo ao projeto um olhar diferenciado para as caixas d’águas. Portanto, nos 

croquis iniciais, o passo 01, conforme nos mostra a figura 96, foi pontuar ou fazer a locação 

desse elemento como a partida para definição das plantas e dos cortes, ou seja, primeiramente, 

definimos um ponto para a caixa d’água que, devido à declividade bem acentuada do lote, 

tomou tendência a ser implantada na frente da casa, onde estão as cotas mais altas da topografia, 

fazendo melhor uso da gravidade. 

Figura 96 - Croquis iniciais de locação da caixa d’água. 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Por meio dos estudos expostos no capítulo 2, apreendemos as devidas relações do lote 

com a insolação, com as ventilações naturais e com a topografia. Precisávamos, então, 

comunicar aos proprietários, o que, em nossa opinião, ela teria de mais especial: o belo visual 

da Serra da Borborema que surge nas costas do lote sem qualquer barreira natural ou artificial, 

conforme vemos na figura 97.  

Figura 97 - Foto do lote em Junho/2015. 

 
Fonte: Acervo pessoal (2015) 

 Portanto, as opções seguintes foram de obstrução da fachada frontal noroeste para conter 

a insolação indesejada, aliada à desobstrução da fachada posterior nordeste, a ser sombreada, 

ventilada e visualmente bem provida, ou seja, o passo 02 foi: obstruir e desobstruir conforme a 

figura 98 nos mostra. 

Figura 98 - Croquis iniciais de obstrução e desobstrução das fachadas. 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 
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O último passo veio como a racionalização por ordenamento dos traçados de plantas e 

elevações, nos quais foram surgindo croquis por cima de uma malha ortogonal de 1,20 x 1,20 

m, conforme figura 99. Isso foi fundamental para a ordenação e alinhamento dos traços retos 

originalmente solicitados pela estrutura metálica leve sugerida para suportar os painéis 

cimentícios com essa largura, previamente estabelecida no sistema construtivo a ser adotado. 

Figura 99 - Croquis iniciais de ordenação de planta e elevação. 

 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

Portanto, a partir dos diversos condicionantes analisados acima, pudemos afirmar que o 

nosso partido se caracteriza por uma composição mais compactada entre uma caixa d´água em 

volume vertical, locada na parte alta (frontal) do terreno, e por um volume em forma de “C”, 

no qual sua parte superior tem o papel fundamental de proteger e sombrear o invólucro. Sua 

parte inferior tem a função de sustentar todo o piso, trazendo leveza e graça ao projeto, 

conforme vimos na figura 100. 

Figura 100 - Croqui representativo do partido. 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 
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4.7 ZONEAMENTO 

 Desenvolvemos alguns estudos de zoneamento para com o lote (ver figura 101) e 

arranjos que pudessem satisfazer diversas exigências, que vão desde a funcionalidade, os recuos 

e gabaritos, o programa de necessidades e sua setorização e aos princípios bioclimáticos e 

tectônicos analisados e discutidos até aqui.  

 

Figura 101 - Croqui de primeiros zoneamentos. 

 
Fonte: Elaboração própria (2014). 

As decisões relacionadas ao conforto ambiental, envolvendo elementos como 

temperaturas, umidade, luz natural, vento e radiação solar, lançaram reflexões sobre o 

zoneamento quanto à locação de ambientes, materiais e tipos das aberturas das esquadrias, além 

da escolha de vedações ou alvenarias a serem utilizadas e suas devidas matérias-primas com 
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baixas transmitâncias térmicas escolhidas. O afastamento na lateral sudeste favoreceu sempre 

a ventilação em um provável bloco de quartos, ao longo de todo o ano. Já a continuidade dos 

ambientes sociais, além de favorecer a ventilação cruzada vinda de nordeste, presente nos meses 

de verão, nos dará uma contemplação satisfatória para a paisagem dos fundos do lote.  

 O esquema de zoneamento da figura 102 abaixo define os quatro setores da casa: 

serviço, social, íntimo e de lazer, em cores diferentes. Eles foram pré-dimensionados e locados 

de acordo com o programa de necessidades e pelos requisitos de insolação e ventilação 

analisados nos capítulos 02 e 03. Procuramos, com esse zoneamento, proporcionar uma melhor 

localização para os cômodos de maior permanência como quartos, salas e terraços voltados de 

norte a sudeste, pois ali teríamos uma boa predominância anual de ventos e uma área provida 

de sombras no período da tarde, permitindo um melhor conforto térmico ao uso desses 

ambientes. 

Figura 102 - Croqui de zoneamento definitivo 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 
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4.8 ESTUDOS DE PLANTAS E ELEVAÇÕES 

 Gradativamente, os setores foram sendo encaixados conforme suas atividades e suas 

permanências, dando base para se dimensionar os ambientes e estabelecer suas conexões que, 

consequentemente, iriam dar formas iniciais às plantas, traçadas de forma bem retilínea e 

seguindo uma malha ortogonal auxiliar de 1,20 x 1,20 m, já que tanto as placas cimentícias 

adotadas que formariam as lajes, quanto os painéis wall das paredes têm essa largura de 

modulação. Os croquis abaixo (figuras 104 e 105) mostra a malha ortogonal, em linhas rosadas, 

que serviram de lastro para o traçado das plantas dos pavimentos térreo e superior.  

Da mesma forma, as seções foram sendo desenhadas sobre as malhas, conforme figura 

106, sempre atendendo a exigência de bloquear a fachada frontal e devassar a posterior, pelas 

considerações ambientais e visuais já analisadas, ao mesmo tempo em que nos permitem a 

constante adequação à topografia e ao solo pedregoso. Idealizamos algumas fundações (figura 

103) compostas em pedra e concreto, para receber as estruturas de perfis metálicos, seus 

parafusos e elementos de conexões. Pretendemos utilizar as pedras que forem removidas das 

escavações para nivelamento e para a fundação, nos muros de contenções, deixando-as 

aparentes e gerando uma identidade visual da base da casa com seu próprio solo. 

Figura 103 – Idealização de esquema de estruturas e fundações. 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Figura 104 - Croqui planta do pavimento térreo sobre malha ortogonal de 1,20x1,20m. 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Figura 105 - Croqui planta do pavimento superior sobre malha ortogonal de 1,20 x 1,20m. 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Figura 106 - Croqui de corte esquemático. 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

4.9 ESTUDOS VOLUMÉTRICOS 

 O partido adotado, como vimos, tendeu a um volume compacto, pois procuramos ter 

aberturas bem expostas para as fachadas sudeste e nordeste, que também são as fachadas 

voltadas para a bela visão panorâmica da Serra da Borborema. Dessa forma, conseguimos a 

união de ventilação natural, sombras vespertinas e vista cenográfica através dessas janelas bem 

orientadas. Como se trata de uma residência em terreno bem íngreme, não achamos interessante 

espalhar muito a casa no sentido longitudinal do lote, mas compactar seu layout e suas devidas 

circulações, pois teríamos que trabalhar com níveis bastante diferentes nos pisos, trazendo 

desconforto de locomoção e falta de integração entre os ambientes. (Ver figura 107),  

Pela utilização de um sistema construtivo leve, aparente e inovador com perfis metálicos, 

painéis wall e placas cimentícias em lajes e alvenarias, tal estrutura servirá para descolar a casa 

do solo, proporcionando simplicidade formal e certo respeito à natureza e ao solo existente, 

pois evita grande manejo de terra (bota-fora ou empréstimo), além de integrar a vegetação 

nativa ao paisagismo a ser inserido, necessariamente rústico e resistente às estiagens. A figura 

108 demonstra tal intenção, além de dar ideia de utilizarmos taludes em substituição aos muros 

de contenções que serão confeccionados com pedra da região, espalhadas pelo próprio lote ou 

de fácil aquisição. Os volumes em amarelo serão as telhas onduladas coloridas e perfis em 

alumínio, pelos quais queremos dar destaque ao resto das formas que terão cores mais neutras. 
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Figura 107 - Estudos de fachadas e evolução formal ou definição do partido. 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

 A forma sinuosa imprime uma quebra ao contexto dos traços retos e simétricos do 

conjunto como um todo e a cor amarela mais vibrante será utilizada para darmos ênfase visual 

às caixas d'águas tão evidenciadas pela Casa Camelo, contrastando também com as 

recomendações bioclimáticas que sugere cores mais claras para as demais superfícies. A 

garagem locada na frente da casa receberá uma cobertura atarantada por cabos de aço, trazendo 

leveza e simplicidade a esse elemento, ao qual, no entanto, não queremos dar tanto destaque 

formal. Assim, tentamos atingir uma arquitetura que se reflita em uma casa “tectonicamente” 

expressiva, com estruturas e instalações íntegras e aparentes e um respeito fundamental e 

evidente à topografia inclinada, rochosa, panorâmica e ao semiárido terreno. 
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Figura 108 - Perspectiva fachadas noroeste e sudoeste. 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

Figura 109 - Estudo de fachada frontal noroeste. 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

 A fachada frontal noroeste (figura 109) é onde incide maior insolação e, por isso, 

analisamos a possibilidade de torná-la a mais cega possível, provida apenas de algum tipo de 

painel basculante móvel que, dependendo do horário, possa ser aberto para proporcionar a 

ventilação cruzada nos ambientes sociais. Percebemos na figura 110 que o desenho da 

residência dispõe do uso de beirais longos e foi ferramenta fundamental para as recomendações 

de sombreamento constante das fachadas, para permitir o aconchego das varandas e impedir a 

radiação solar direta nas esquadrias. 
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Figura 110 – Croqui de seção longitudinal. 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

Estimamos proteger ao máximo as esquadrias das fachadas nordeste e sudeste, pois teriam 

as maiores aberturas voltadas para a captação de ventilações mais constantes, utilizando beirais 

longos nessas orientações, conforme figura 111. Também percebemos nessa figura o uso da 

fundação acompanhando e respeitando a inclinação do perfil do lote, no qual criamos 

naturalmente um pavimento inferior técnico, capaz de receber as cisternas pluviais e estações 

de tratamento de esgotos (ETE's), sem a necessidade de escavações excessivas.  

Figura 111 - Fachadas noroeste e sudeste. Perspectiva a grafite. 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 
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5 SOLUÇÕES TÉCNICAS APLICADAS AO PROJETO 

 Nesse momento já temos estudos preliminares em níveis bastante avançados, nos quais 

sentimos a necessidade de dar continuidade às questões técnicas discutidas no capítulo 2 

referentes. Partiremos aqui para as aplicações práticas de dimensionamento e escolha de 

materiais e equipamentos necessários para darmos continuidade ao rearranjo funcional de 

plantas e elevações. 

5.1 A ÁGUA E SEU REUSO 

  No estudo de Gestão de Águas, tivemos acesso alguns dados sobre os recursos hídricos 

e a pluviosidade do local, tais como precipitação anual (Pa) e o número de meses de pouca 

chuva ou seca (T) e outras bases teóricas voltadas para o estudo de reuso, otimização e geração 

de energia e aquecimento solar ativo, além de aspectos técnicos da arquitetura bioclimática. 

Aqui, voltamos aos assuntos, abordando uma aplicação mais prática, tendo já em mãos as 

plantas e os cortes idealizados em nosso projeto, bem como suas devidas dimensões e 

determinações que complementarão nossos estudos. 

5.2  O ABASTECIMENTO D´ÁGUA 

 Conseguimos, nesse momento, extrair desses desenhos, as áreas de captação pluvial que 

falta para darmos continuidade ao sistema de reservação, ou seja, as áreas de coberturas e do 

deck da piscina concebidas que servirão como uma grande calha para recolher as águas de 

chuva de nossa residência. Essa área de captação (A) totalizou sua somatória em 550,00m² (A). 

Como base na equação pelo método prático do professor José Maria de Azevedo Netto (1991): 

(Vp = Pa x A), Temos: 

 1 - Período de chuva (05 meses - de março a julho):  

 Oferta: Pa1= 539,6 mm x 550,00 m² = 296.780,00 litros 

 Demanda: 27.000,00 litros/mês x 5 meses = 135.000,00 litros 

 Teríamos um saldo positivo de 296.780,00 – 135.000,00 = 161.780,00 litros ou 

32356,00 litros/mês 
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 2- Período de seca (07 meses - de agosto a fevereiro):  

 Oferta: Pa2= 50,1 mm x 550,00 m² = 27.555,00 litros 

 Demanda: 27.000 litros/mês x 7 meses = 189.000,00 litros 

 Teríamos um saldo negativo de 27.555,00 – 189.000,00 = - 161.445,00 litros   

 Como temos um saldo positivo de 32.356,00 litros advindos do mês de julho, temos: 

 Vp = 161.445,00 – 32356,00 = 129.089,00 litros ou ≈ 130.000,00 litros. 

Figura 112 - Tabela de reservatórios comerciais. 

 
Fonte: Disponível em: 

<http://www.fortlev.com.br/uploads/2015/03/ozn5KMM_6c1cPoJ72J_oo96Ng10q7T78qumyhuNFy0
7w2KldVIw-bUXd8JUAw_roRgmwfgw1332-h537.png>. Acesso em: 3 jan. 2016. 

 Então, 130.000,00 litros seria o volume pluvial necessário a ser armazenado para 

garantirmos o abastecimento de 900 litros diários para os sete meses, correspondentes ao 

período de seca. Com isso, adaptaremos esse volume calculado à composição de dimensões e 

quantidades de cisternas e caixas d'águas, pré-fabricadas, disponíveis no mercado. As 

características técnicas normatizadas desses elementos de ordem industrial29, exemplificados 

                                                 
29 De acordo com a NBR 15.527/07, "[...] não devem permitir proliferação de algas através da entrada de luz; 
estanqueidade; devem ser duráveis e resistentes às cargas compatíveis com cada projeto; ser de fácil limpeza; 
serem de material que não transfira cheiro e ou sabor para a água; possuírem baixa ou nenhuma manutenção 
(exceto limpeza) por fim, serem instaladas sob o solo sem a necessidade de obras de contenção, salvo em casos 
específicos". 
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na figura 112, elevam bastante a capacidade de salubridade desse insumo. Suas tampas são mais 

estanques e leves, diminuindo a proliferação de lodo e também facilitando limpezas. 

Consideraremos, então, o acondicionamento de cinco reservatórios de 25.000 litros mais 

uma unidade de 10.000 litros, fechando um total de 135.000 litros para o armazenamento de 

águas pluviais que servirão de alternativas para banhos, higiene pessoal e para lavagem de 

carros e jardinagem. 

 

5.3 O REUSO DE ÁGUA 

 As estações de tratamento compactas precisam basicamente de um reator anaeróbio, de 

um filtro anaeróbio e de um tanque séptico de armazenamento a montante do destino final. 

Segundo o catálogo de produtos da Fortlev que é um fabricante de nosso mercado, disponível 

em < http://www.fortlev.com.br/uploads/2015/03/Guia-de-instala%C3%A7%C3%A3o-Slim-

web_2016.pdf>, esses equipamentos são confeccionados em polietileno e não precisam ficar 

enterrados, como na figura 113 abaixo. Eles podem ser apenas repousados em um local plano 

firme, isentos de trepidações, mas de fácil acesso à manutenções frequentemente necessárias, o 

que seria adequado para nós, pois as colocaremos em um pavimento técnico inferior sem 

escavação, já que vimos que o solo pedregoso evitar lançar mão dessas situações. 

Figura 113 - Corte esquemático de ETE domiciliar compacta. 

 
Fonte: Disponível em: < http://www.fortlev.com.br/uploads/2015/03/1424_14_Manual-

Biodigestor_web1.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2016. 

Nota: Editado pelo autor. 
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 A figura 114, extraída do mesmo catálogo e exposta abaixo, mostra o fluxo de dejetos e 

o porte das duas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), que foram já justificadas a serem 

inseridas em nossa proposta. A primeira, com capacidade para 500 litros/dia deverá ser 

composta por um reator, um filtro e um tanque séptico com as dimensões indicadas na figura 

108. Enquanto que a ETE 02, que terá a necessidade de que? 1300 litros/dia, será composta por 

um reator e um filtro, ambos de 500,00 l/dia, e mais outro conjunto de 1000,00 l/dia, totalizando 

uma capacidade de tratamento diária de 1500,00 l/dia. Consequentemente, para o 

armazenamento desse esgoto tratado, serão destinadas duas fossas sépticas com 500,00 e 

1000,00 litros e suas dimensões também se encontram na figura 114 abaixo. 

Figura 114 - Modelos de componentes da ETE compacta. 

 
Fonte: Disponível em: < http://www.fortlev.com.br/uploads/2015/03/1424_14_Manual-

Biodigestor_web1.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2016 

5.4 O RESERVATÓRIO TÉRMICO 

 Constatamos que a demanda para água quente ficou em 312 litros para serem utilizados 

nos chuveiros e banheira de casal. Consultando catálogo da Komeco, que é um dos fornecedores 

desse tipo de equipamento, encontramos as opções que mostram que teremos que elevar nossa 

capacidade para um reservatório de 400,00 litros, pois é a capacidade nominal elevada mais 
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próxima dos 312 litros que necessitamos. A figura 115 abaixo mostra tais opções e seus devidos 

dimensionamentos, indicando um cilindro de aço inox com diâmetro externo de 70 cm por 

156,58 cm de comprimento. 

 
Figura 115 - Tabela de dimensionamento de boilers. 

 
Fonte: Disponível em: < 

http://www.komeco.com.br/uploads/produtos/aquecedores_aguas_solares/54/grande1.png>. Acesso 
em: 3 de jan. de 2016. 

 Esse mesmo fornecedor apresenta um desenho esquemático, da figura 116, referente à 

instalação do sistema de aquecimento termossolar que engloba não apenas o boiler, mas 

também a caixa d´água provedora de água fria que, no nosso caso, são as caixas pluviais 

superiores e as placas solares de aquecimento. Essas distâncias verticais mínimas devem ser 

obedecidas independentemente da capacidade do sistema, pois elas indicam cotas limites e 

ângulo de inclinação das placas as quais estamos considerando para tornar nosso sistema 

autônomo, dependente apenas da gravidade, ou seja, mais eficiente, sem a necessidade de 

bombas elétricas de recalque ou outro tipo de automação.  

Figura 116 - Desenho esquemático de montagem do sistema de aquecimento termossolar.   

 
Fonte: Disponível em: 

<file:///D:/Andr%C3%A9/Downloads/Cat%C3%A1logo%20de%20Aquecedor%20Solar%20(1).pdf>. 
Acesso em: 3 jan. 2016. 

 Assim, podemos, agora, dimensionar nossas câmaras de acondicionamento do sistema 

e barrilete de forma correta e confortável para quem vai instalar, limpar ou dar manutenções 
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preventivas futuras. Consideraremos a possibilidade de se colocar o cilindro dentro de uma 

câmara, que não só facilitará na execução das instalações de tubos, conexões e registros, mas 

também, segundo o Catálogo de Produtos de Sistema de Aquecimento Solar de água da 

Komeco, disponível em seu portal <file:// /D:/Andr%C3%A9/ Downloads/Cat%C3%A1logo% 

20de%20Aquecedor%20Solar%20(1).pdf>messa clausura, comparada à exposição às 

intempéries, permite ao boiler e suas conexões uma maior longevidade no que diz respeito à 

sujeira e oxidação de suas peças metálicas. No intuito de resumir nossas várias considerações 

sobre a otimização no uso da água (reuso, água da chuva, água quente) e os correspondentes 

volumes calculados até expostas aqui, fizemos a tabela 8 abaixo. A tabela trata do tipo de água 

consumida, de sua origem, seu devido uso, a sua quantidade demandada diariamente, sua 

necessidade de reserva, a forma como vai ser distribuída de acordo com os volumes 

comerciais30 oferecidos e o volume total de todos os reservatórios de água da residência. 

Tabela 8 - Tabela de reservação de águas.  
 

Tipo de 
Água 

Uso Demanda 
Diária 

Reservação 
Necessária 

Distribuição Volume 
Total 

Água 
Potável 
(CAERN) 

Bebida, Cozinha 
e Lavagem de 

Roupas 
1800 litros 

3.600 litros      
(p/ 02 dias) 

Cisterna 
Inferior 

1 x 3.000 L 
L 

Caixa D´água 
Superior 

1 x 1.500 L 

Água Pluvial 
(Telhados e 

calhas) 

Chuveiros, 
banheira e pias 

de bwc´s  
900 litros 

130.000 litros 
anual     

(incluindo os  
meses de 
estiagem) 

Cisterna 
Subsolo 

4 x 25.000 L 

135.000 L 

1 x 20.000 L 

Cisterna Pavto. 
Superior 

1 x 4.000 L 

Reservatório 
Cobertura 

3 x 3.000 L 

1 x 2.000 L 

Água 
Quente 

Chuveiros e 
banheira 

156 litros 
312 litros 

(p/ 02 dias) 
Boiler 1 x 400 L 400 L 

Água de 
Reuso 

Sanitários 216 litros 432 litros        
(p/ 02 dias) 

Caixa D´água 
Superior 

1 x 500 L 500 L 

ETE 01 
Sanitários 

(Águas Cinzas) 
216 litros 

432 litros        
(p/ 02 dias) 

Tanque Inferior 1 x 500 L 500 L 

ETE 02 
Jardins (Águas 

Negras + 
Cozinha) 

1584 litros 1584 litros Tanque Inferior 
1 x 1.000 L 
1 x 500 L 1.500 L 

 Volume Total Armazenado 137.900 L 

 Fonte: Elaboração própria (2016). 

                                                 
30 Esses volumes comerciais são superiores aos necessários calculados, pois precisamos adaptar aos volumes 
disponíveis pelos fabricantes de caixas d´águas, cisternas, ETE’s e tanques sépticos. 
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Em complementação à tabela acima, fizemos um esquema vertical tipo corte exposto na 

figura 117 abaixo, com a finalidade de obtermos melhor compreensão gráfica no que diz 

respeito aos fluxos, aos locais e à quantidade de cada reserva de água. A legenda dessa figura 

explica o tipo de água que circula, mapeando setas com cores diferentes, que mostram o tipo, a 

origem e o destino desse insumo, distribuídos em cada pavimento. Afloram então algumas 

novas recomendações para suprir as necessidades referentes à gestão de águas para o nosso 

anteprojeto:  

 Ter um pavimento técnico inferior com um pé-direito aumentado do subsolo a fim de 

comportar as cisternas pluviais inferiores, confeccionadas em polietileno e com 4,29 m de 

altura, bem como todos os outros equipamentos como reatores, filtros e bombas de piscina, 

irrigação e recalques. Criar a interligação dos sistemas de água da CAERN com os de chuva e 

reuso, que permitirão o funcionamento hidráulico da residência caso esses dois últimos não 

operem, obrigam a caixa superior de água potável, ser necessariamente mais alta do que as 

caixas superiores pluviais e de reuso, pois dessa forma ela poderá abastecê-las para seus devidos 

fins, caso tenhamos períodos de seca maiores que os estimados. Considerar a necessidade de 

projetarmos barriletes bem dimensionados e confortáveis e com fácil acesso, capazes de dar 

possibilidades de manutenções mais frequentes aos equipamentos. 
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Figura 117 - Corte esquemático de distribuição vertical e armazenamento de águas. 

 
Fonte: Elaboração própria (2015) 
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5.5 A OTIMIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E A 

ENERGIA SOLAR 

5.6 INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 Dentre os equipamentos citados anteriormente que compõem o sistema fotovoltaico 

(SFV) de microgeração, compatíveis com uma residência unifamiliar, o que mais impacta nas 

decisões arquitetônicas são os módulos fotovoltaicos. Isto porque sua instalação requer um 

arranjo específico, com localização e inclinação estratégicas de modo a garantir sua maior 

eficiência, ocupando uma área determinada. Para seu dimensionamento, tivemos que estimar 

qual a demanda utilizada pela casa em seu momento de pico, fazendo uma aproximação da 

demanda energética da residência. Ou seja, já que agora temos o domínio do programa e dos 

equipamentos utilizados em cada ambiente, podemos estabelecer qual a carga que as instalações 

elétricas atingiriam, considerando eletrodomésticos, iluminação, bombas de recalque, irrigação, 

elevadores, máquinas elétricas e qualquer outro aparelho doméstico que dependa de eletricidade 

para seu funcionamento.  

 As tabelas 03, 04, 05, 06 e 07 expostas no capítulo 03, informam uma listagem de 

equipamentos e eletrodomésticos necessários para iniciar o preenchimento da tabela de potência 

da figura 121, disponibilizada pela COSERN, por meio de seu portal eletrônico. A quantidade 

de lâmpadas foi estimada de acordo com nossa planta de layout e no campo denominado 

"aparelhos grandes", estimamos o uso de cinco bombas de 4 cv para atender as solicitações de 

distribuição de água, esquematizado pela figura 118. As solicitações aproximadas são: uma 

bomba para recalque de água potável para atender 1500,00 l à 15mca (b1); uma bomba para 

recalque de água pluvial para atender 11.000,00 l à 17mca (b2); uma bomba para água de reuso 

para atender 500,00 l à 15mca (b3); uma bomba para irrigação para atender 2.000,00 l à 5 mca 

de altura, adicionados de 10 mca de pressão para acionar os aspersores (b4) e finalmente, uma 

bomba para limpeza de piscina com raia de natação de aproximadamente 2,00x10,00x1,50m e 

30.000,00 litros à uma altura de 3mca (b5). 

 As potências dessas bombas foram estimadas através do Catálogo de Bombas 

Hidráulicas da Jacuzzi, um fabricante nacional que disponibiliza em seu portal 

<http://www.jacuzzi.com.br/produto-detalhes/serie-ma-mb-mc/> a tabela de seleção da figura 

117. Como a planilha da COSERN fornece apenas uma opção de potência de bomba, realizamos 
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o seguinte procedimento de identificação, por meio da tabela abaixo, da altura manométrica 

mínima e da determinação de uma média aritmética para estipular os volumes médios (Vm) e 

a devida vazão necessária equivalente às cinco bombas. Logo teremos a seguinte equação: Vm 

= (Vb1 + Vb2 + Vb3 + Vb4 + Vb5) / 5 - Vm = (1.500,00 + 11.000,00 + 500,00 + 2.000,00 + 

30.000,00) / 5 - Vm = 9.000,00 litros  

 Assim, para 20 metros de altura mínima, observamos na tabela da figura 118 que para 

uma vazão superior ao limite de 8100 litros, teríamos que ter uma bomba hidráulica equivalente 

a 2 cv, marcada em vermelho.  

Figura 118 - Tabela de seleção de bombas hidráulicas. 

 
Fonte: Disponível em: < http://www.jacuzzi.com.br/produto-detalhes/serie-ma-mb-mc/>.           

Acesso em: 20 jan. 2016. 

Nota: editado pelo autor (2015) 

 Para finalizar a tabela de potência da COSERN, temos que preencher ainda o campo de 

"aparelhos grandes". Nessa categoria, encontra-se o elevador como equipamento que foi 

solicitado pelo programa. Por isso, realizamos um levantamento de fornecedores locais tipo 

plataforma que atendesse aos requisitos de acessibilidade solicitados e descritos na NBR 9050 

(1994). A figura 119 abaixo nos fornece um exemplo de dimensões padrões de desenho do 

equipamento, além de explicitar cinco observações referentes à cabina do elevador, à porta, às 

botoeiras e comando externo e interno, ao piso e à indicação visual de acessibilidade. Nesse 

sentido, optamos por esse modelo com tecnologia e fabricação brasileira, de alto padrão de 

acabamento, da marca Daiken, apresentado na figura 120. Seu catálogo técnico que está 

disponível em seu portal < http://www.daikenelevadores.com.br/solucao/residencial/> assevera 

que, além da excelência em acabamento em aço e vidro, ele atende às dimensões mínimas de 
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cabina e porta necessárias à acessibilidade de cadeirantes; ele não precisa de casa de máquinas, 

pois seu acionamento é hidráulico; atende até quatro paradas, o que permite ter a opção de 

acesso a um provável subsolo técnico, se for preciso. Seu motor possui a tensão de 220 V, 

compatível com a tensão do local e possui uma potência de 5 cv. 

 Figura 119 - Croqui esquemático de cabine de elevador. 

 
Fonte: NBR 9050/1994. 
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Figura 120 - Modelo de elevador sugerido  

 

. Fonte: Lâmina Técnica Daiken - Elevador Lumina (2015). Disponível em 
http://multitecelevadores.com.br/wp-content/uploads/2015/05/Daiken-Elevadores-oferece-a-

personaliza%C3%A7%C3%A3o-de-elevadores-residenciais.jpg. Acesso em: 12 fev. 2016. 

 

 Com o acréscimo deste motor, concluímos a estimativa de potência da casa em horas de 

pico, exposta na figura 120 e totalizada em 70.684 Wp. Sequencialmente, após a geração da 

tabela, o portal eletrônico da COSERN estima para essa potência de pico instalada, uma conta 

mensal (Cm) trifásica31 gerada em torno de 1150,00 kWh.  

 

                                                 
31 Segundo a COSERN, sua ligação será trifásica se: a carga instalada for superior a 15.000 e inferior a 75.000 W, 
ou se na sua instalação existirem máquinas ou equipamentos com tensão de 380 V trifásicos.  
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Figura 121 - Tabela de Potência. 

 
Fonte: Disponível em:  

<http://www.cosern.com.br/Pages/Efici%C3%AAncia%20Energ%C3%A9tica/consumo-dos-
aparelhos.aspx>. 

Nota: Editado pelo autor (2016). 

 Para o dimensionamento direto do SFV, usaremos um material prático fornecido pela 

New Energy Ltda, que ela denominou de Passo a Passo para Dimensionamento, disponível no 

sítio eletrônico: <http://www.newenergybrasil.com.br/simulador> (Acesso em 3 jan. 2016).  

Ele orienta que, estimado o consumo mensal (Cm) da residência, deve-se partir para equacionar 

o sistema, de forma que as instalações não fiquem superestimadas nem subutilizadas, ou seja, 

para equilibrar o SFV e achar sua potência equacionada (Wp) precisamos de: 

 Média Anual de Consumo (Ma) = Cm x12 meses = 1.150 kWh x 12= 13.800 w/ano 
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 Irradiação Global Horizontal (GHI) 32 = 5,29 KW 

 Dias de insolação anual do município = 365 dias 

 Taxa de Desempenho = 75% (PR) 33 

 Logo: Wp = MA ÷ (GHI x PR x 365) = 13800 ÷ (5,29 * 0,75 * 365) = 9,52  kW/p. 

 Com essa potência encontrada, realizamos uma simulação para dimensionamento do 

nosso SFV através do portal eletrônico <www.americadosol.org/simulador> (Acesso em 3 jan. 

2016. Inserimos sequencialmente as informações relativas à localização da edificação 

(endereço e/ou coordenadas geográficas), à concessionária de energia, ao tipo de conexão 

(monofásico ou trifásico) e ao consumo mensal médio (Cm). Os dados plotados são fornecidos 

em um documento chamado de Relatório de Resultados do Simulador Solar e seu quadro 

resumo encontra-se na figura 121 abaixo, na qual aparecem dados referentes à capacidade de 

geração do SFV, a área ocupada pelos módulos FV, sua inclinação aproximada para a melhor 

captação das células, a radiação sobre os módulos, seu rendimento anual e as emissões de 

Dióxido de Carbono evitadas pela instalação do sistema. 

Figura 122 - Quadro resumo do simulador de SFV. 

 
Fonte: Relatório de Resultados do Simulador Solar, extraído de <www.americadosol.org/simulador>. 

Acesso em: 3 jan. 2016. 

 Percebemos que a capacidade do sistema ficou em 8,3 KWp e quando consideramos os 

25%, de perdas no decorrer dos anos, já que a taxa de desempenho do equipamento é de 75% 

(PR), chegamos, então, a uma capacidade dimensionada de 10,37 kWp (8,3 + 25%), que é um 

                                                 
32 O índice GHI e os 365 dias ensolarados da Cidade de Serra de São Bento, são dados encontrados no Banco de 
dados SOLARGIS – comercial: 250 x 250 metros, precisão de 2 – 7%, recomendado pela ANEEL através de 
www.epe.gov.br. Acessado em junho/2015.  

33 A taxa de desempenho de 75% é regulamentada pelo INMETRO na garantia de perda de rendimento para 
fabricação e comercialização dos módulos fotovoltaicos. 
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número bem similar aos 9,52 KWp que calculamos inicialmente com o material da New Energy 

Ltda. Pelo portal <www.abb.com/product>, fizemos uma simulação chamada de ABB 

Stringsizer, no qual acessamos o catálogo desse fabricante (ABB) e escolhemos nosso inversor 

com capacidade para 9,8 KWp. Escolhemos também o modelo dos módulos FV, já que os 

fabricantes mundiais carregam suas informações dentro desse portal, com intenção de montar-

se toda a cadeia do SFV.  O Relatório de Configuração fornecido pelo simulador da ABB, 

parcialmente reproduzido na figura 123 informa a necessidade de 40 dos módulos e necessários 

ao sucesso do sistema. 

 Figura 123 - ABB Stringsiser - Relatório de Configuração. 

 
Fonte: Disponível em: <www.abb.com/product>. Acesso em: 3 jan. 2016. 

Nota: Editado pelo autor (2016). 

 

 Temos, logo, o modelo da placa de silício policristalino, optado pelo AIXYEC/AC-

245M/156-605 com potência de 245 W. Todas as suas especificações técnicas de estrutura, seus 

materiais, sua moldura em alumínio, seu peso e suas medidas estão especificadas no Relatório 
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de Configuração. Suas três dimensões de comprimento, largura e altura (C x L x A) e seu devido 

peso estão na figura 124. 

Figura 124 - Modelo de módulo FV. Fonte: Relatório de Configuração ABB Stringsizer.  

 
Fonte: Disponível em: <www.abb.com/product>. Acesso em: 3 jan. 2016. 

 Portanto, concluímos que o SFV para nosso projeto residencial que possui demanda 

energética aproximada de 9,52 KWp, é composto de: 

 a) 01 Inversor ABB modelo PVI-10.0-TL-OUTD BASE com 710 mm de largura, 725 

mm de altura e 225 mm de profundidade e capacidade de 9,8kWp; 

 b) 03 string box, da PHB Solar com capacidade equivalente ao inversor, medindo 305 

mm de largura, altura de 255mm e 125mm de profundidade; 

 c) 40 módulos fotovoltaicos com área total de 1,62m² e 245 W de potência nominal; 

possuindo comprimento de 1640 mm, largura de 992 mm e espessura de 40 mm, sendo 

instaladas com estruturas metálicas específicas na cobertura e com inclinação aproximada de 

7° voltada para o Norte; e 

 d) 01 medidor bidirecional ou 02 medidores (entrada e saída) instalados conforme os 

Padrões de Entrada da COSERN. 

5.7 O AQUECIMENTO SOLAR PARA O BANHO 

 Vimos anteriormente que necessitamos de uma área coletora solar de 2,40 m². 

Procuramos um coletor capacitado para banho, classificação "A" do INMETRO e escolhemos 

o modelo Ônix da Transen, uma empresa nacional cujas especificações apontadas na figura 125 

abaixo. Ela atende aos nossos requisitos através de produtos fabricados com caixa em alumínio 

extrudado que confere proteção, resistência mecânica e acabamento externo; isolamento 

térmico em poliuretano expandido rígido que reduz a perda térmica para o meio ambiente; aleta 

fabricada em alumínio de alta condutividade térmica e pintura em preto fosco para aumentar o 

rendimento e absorver a radiação solar; tubulação interna fabricada em polipropileno 
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(substituindo o cobre), para absorver a energia da aleta e cobertura composta por vidros 

transparentes lisos que permite a passagem da energia solar e a formação de efeito estufa. Com 

eficiência de 59.95% de sua área, destacada em azul na tabela da figura 125, podemos agora 

quantificar a área mínima de placas coletoras (Ap) , que seria: 

Ap = Área Coletora /Eficiência -  Ap = 2,40 / 0,5995 - Ap = 4,00 m². 

 Teríamos então para banho uma especificação, destacada em vermelho na mesma tabela, 

de 02 coletores Transsen Ônix V2.0, com medidas de 1000 mm de largura, por 2000 mm de 

comprimento e 80 mm de espessura que atenderiam à nossa área mínima (Ap) calculada. Seus 

dados técnicos requisitados a outros projetos de estruturas e instalações hidráulicas, como 

diâmetros de tubulação, peso e vazões, são também apresentados na figura abaixo. 

Figura 125 - Modelo de coletor solar para banho. Fonte: Manual de Aquecedor Solar Banho e 
Piscina. Transsen. 

 
Fonte: Disponível em: < www.transsen.com.br\produtos\coletoressolares>. Acesso em: 6 jan. 2016. 

Nota: Editado pelo autor (2016). 

 A configuração de instalação entre os equipamentos que compõem esse sistema de 

aquecimento de água já foi ilustrada pela figura 115. Ela mostrou o esquema sobre os níveis de 

entrada e saída da caixa d´água provedora em relação ao boiler e deste em relação às placas 

solares coletoras. O engenheiro Cardoso L. (2008) informa que esse conjunto de medidas deve 
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ser respeitado para que o sistema funcione passivamente, sem a necessidade de bombas de 

níveis para recalcar a água de um equipamento para o outro. O fato da parte superior dos 

coletores estarem pelo menos 10 cm abaixo do fundo do boiler faz com que ambos se 

retroalimentem, a todo instante em que a água das placas estiver mais quente que a água do 

reservatório térmico, ou seja, a água fria sendo mais densa que a água quente, será expulsa do 

boiler e descerá por gravidade até as placas onde será novamente aquecida para ser realocada 

novamente. Desta forma, tais conexões são fundamentais, pois se isso não ocorrer por 

diferenças de densidade, o sistema perde sua autossuficiência e passa a depender de eletricidade 

para seu funcionamento.  

 

5.8 O AQUECIMENTO SOLAR PARA A PISCINA 

 Em uma região com cerca de 400 m de altitude, no inverno temos picos inferiores de 

temperatura aproximando-se dos 7°C, caracterizando um clima frio, conforme vimos 

anteriormente. Dessa forma, a utilização do sistema fototérmico passivo também será 

conveniente para o aquecimento das águas da piscina que ficam constantemente ao relento. 

Segundo NOME Cardoso (2008), além dos coletores, tal sistema deve ser composto de capa 

térmica que reduz significativamente o resfriamento da água, pois 70% das perdas térmicas de 

uma piscina ocorrem em sua superfície. Será necessário o uso de uma bomba hidráulica que é 

responsável pela circulação da água da piscina até os coletores dispostos na cobertura, podendo 

ser utilizado uma bomba exclusiva ou a própria bomba de filtragem, dependendo de cada 

instalação.  

Por fim, será instalado um termostato que será regulado conforme a conveniência dos 

proprietários, sendo necessário para o acionamento dessa bomba hidráulica, cujo controle é 

feito por meio de um regulador diferencial de temperatura, normalmente eletrônico. Esses 

equipamentos devem estar alocados em uma câmara ou casa de bombas, cujo acesso deve ser 

fácil, de preferência coberto, mas arejado o suficiente para diminuir a umidade do ambiente e 

manter o bom funcionamento elétrico das máquinas. Os coletores solares devem estar em um 

local que seja isento de sombras. Se forem alocados nas coberturas, devem possuir acessos 

fáceis, disponíveis à limpeza e manutenção e que, principalmente, atendam à área necessária 

por eles consumida.  
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 Para calcularmos a área coletora necessária para repor as perdas térmicas diárias da 

piscina (Acp), Cardoso (2008) elaborou uma tabela com 24 variações de área recomendada. 

Apresentamos na figura 126, relacionando o tipo de aplicação (clubes, residências ou clínicas) 

e a provável temperatura estimada para o devido uso, com a temperatura do clima do lugar a 

ser instalado, categorizado como: muito quente, quente, frio ou muito frio. 

 

Figura 126- Tabela para determinar o fator de relação de área para dimensionamento de 
coletores solares para aquecimento de piscina

 

 
. Fonte: Cardoso (2008) 

Nota: Editado pelo autor (2016). 

Pela tabela acima, então, achamos o nosso Fator de Relação (Fr) igual a 1,20, destacado 

em vermelho, ao cruzarmos as informações da linha relativa a residências e academias 

(destacada em azul) com a coluna referente às piscinas abertas em clima frio. Com isso podemos 

carregar a equação de Cardoso (2008) para calcularmos a quantidade de coletores solares para 

piscina (Nc): 

 Número de Coletores = Área da Piscina x Fator de Relação / Área do Coletor da Piscina; 

ou Nc = Ap (m²) x Fr / Acp (m²). 

 O coletor que usaremos será o mesmo especificado para o banho, exposto na figura 125 

acima, pois, como vimos ele atende às especificações almejadas. Suas dimensões são 1000 mm 

de largura por 2000 mm de comprimento, que fornece uma área de exposição de 2,00 m² (Acp). 
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A área da piscina foi estimada no croqui da planta do térreo (ver figura 104) em 

aproximadamente 30,00 m². Assim, voltando à fórmula teremos: Nc = Ap x Fr / Acp. = 30,00 

x 1,2 / 2. - Nc = 18 

 Portanto, precisamos de 18 unidades coletoras de 1,00 x 2,00m Transsen Ônix V2.0 para 

mantermos regularmente a piscina aquecida com temperatura subcorporal confortável entre 30 

e 32°C, mesmo em dias de pico inferior de temperatura. Por fim, adotamos a inclinação de 7° 

em relação ao plano horizontal para coletores solares, tanto para banho quanto para a piscina, 

com face exposta orientada para o norte conforme a figura 115 e conforme as informações 

colhidas anteriormente pelos simuladores de módulos fotovoltaicos. Preferimos organizá-los na 

cobertura, pois seria um local de menos visualização e que a presença deles seria também um 

elemento de sombra para grande parte da laje exposta, causando assim um resfriamento desta. 

 

5.9 PRINCÍPIOS DA ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA 

5.10  ALVENARIAS 

 Partimos, então, para a especificação das envoltórias e escolhemos, por meio da análise 

do desempenho acústico, um fabricante brasileiro de placa de vedação com a tecnologia 

Cimento Reforçado com Fio Sintético – CRFS – -, que atende às normas da ISO 8336 e da NBR 

15498 (2014), que especificam fatores de fabricações de peças em fibrocimento sem o uso de 

amianto. Esse produto possui facilidade de manuseio, estabilidade e resistência à umidade e 

com índices de redução sonora compatíveis com o almejado nesse estudo. Segundo a figura 

127, retirada do Catálogo Técnico de Soluções Construtivas da Eternit – Eterplac –, seus painéis 

tipo wall, atingem um Índice de Redução Sonora (R) médio de 57 dB, marcado em azul, que se 

aproximam bastante dos 60 dB necessários à isolação bruta de pico calculada no capítulo 2. A 

figura indica ainda a espessura das peças, suas outras dimensões, pesos e suas aplicações para 

uso, além de uma seção esquemática que pode ser utilizada tanto no interior quanto no exterior 

da casa, em áreas secas ou úmidas e nos servindo do sistema construtivo Light Steel Framing 

(LSF). 
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Figura 127- Dados de isolamento acústico de placa cimentícia. 

 
Fonte: Catálogo Técnico de Soluções Construtivas da Eternit - Eterplac. Disponível em: <www. 

http://www.eternit.com.br/downloads/catalogos/eterplac.pdf >. Acesso em: 16 jun. 2015. 

O LSF é um sistema construtivo racional que tem como principal característica uma 

estrutura constituída por perfis formados, de aço, que são utilizados para composição de painéis 

estruturais, vigas secundárias, vigas de piso, tesouras de telhado. (Eternit - Catálogo de 

Produtos. Disponível em <http://www.eternit.com.br/downloads/catalogos/eterplac.pdf>. 

Nesse sistema, as paredes podem ser montadas no solo e, posteriormente, erguidas e colocadas 

no local definitivo, sendo, então, fixadas por meio de buchas de ancoragem. As janelas e outras 

aberturas necessitam de processos específicos de montagem, uma vez que são providas de vigas 

de cabeceira. O telhado também é totalmente construído com elementos metálicos, sejam vigas 

ou tesouras. Concluída, a estrutura assemelha-se a uma enorme gaiola de peças metálicas 

interligadas através de parafusos auto atarraxantes.  

5.11  ESQUADRIAS 

Ao nos basear nas classificações de Helenice Maria Sacht (2012), desenvolvemos dois 

quadros, expostos nas figuras 128 e 129, com os tipos de esquadrias existentes no mercado que 

podemos utilizar, fornecidos por dois fabricantes: Claris34 e Veka35 que informam sua tipologia, 

suas características, suas vantagens e desvantagens e seus esquemas horizontais e verticais de 

abertura, juntamente com foto ilustrativa de cada modelo. Convém lembrar que podemos 

combinar diferentes tipologias nas mesmas esquadrias e que elas podem ser confeccionadas de 

maneira exclusiva Em outras palavras, podemos desenhar suas formas e suas dimensões 

singularmente de acordo com as necessidades individuais de cada situação, informando-se 

apenas dos limites quanto às curvas, medidas padronizadas de perfil e estruturas específicas de 

cada fabricante. 

                                                 
34 www.tigre.com.br/claris  
35 www.veka.com.br 
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Figura 128 - Quadro de tipos de esquadrias 01. 

 
Fonte: Sacht, (2012, p.70- 74). As imagens constam nos catálogos, disponíveis em: 

<www.claristigre.com.br> e <www.veka.com.br>. Acesso em: 26 fev. 2016.  

Nota: Elaborado pelo Autor. 
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Figura 129- Quadro de tipos de esquadrias 02.  

 
Fonte: Sacht, (2012, p.70- 74). As imagens constam nos catálogos, disponíveis em: 

<www.claristigre.com.br> e <www.veka.com.br>. Acesso em: 26 fev. 2016.  

Nota: Elaborado pelo Autor. 
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5.12  INSOLAÇÃO NAS FACHADAS 

 Aplicamos as cartas solares nas quatro fachadas da edificação, como vemos na figura 

130 mais abaixo. Respeitamos a locação da planta (quadrado rosado) e os recuos frontal (7,00m) 

e laterais (5,00m) do lote tracejado de vermelho. Com a aplicação da carta, podemos perceber 

os períodos de insolação nas quatro arestas, durante todo ano, nos solstícios de inverno e verão 

e nos equinócios, resumidos na tabela 9 abaixo. 

Tabela 9 - Tabela de resultado da aplicação da carta solar.  

Incidência de sol nas fachadas da residência pela carta solar 

  
Fachadas 

Nordeste Noroeste Sudoeste Sudeste 

Solstício de 
Inverno 

Sol das 6h 10min 
às 13h 20min 

Sol das 8h 30min 
às 17h 50min 

Sol das 13h 10min 
às 17h 50min 

Sol das 6h 10min 
às 8h 10min 

Equinócio 
Sol das 6h 00min 

às 12h 10min 
Sol das 11h 20min 

às 18h 00min 
Sol das 12h 10min 

às 18h 00min 
Sol das 6h 00min 

às 11h 20min 

Solstício de 
Verão 

Sol das 5h 50min 
às 11h 20min 

Sol das 16h 30min 
às 18h 10min 

Sol das 11h 40min 
às 18h 10min 

Sol das 5h 50min 
às 14h 30min 

Fonte: Elaboração própria (2016).  

 Porém, tivemos que corrigir o período de incidência solar nas fachadas, conforme nos 

mostrou a máscara de sombra da figura 66 (marcação de pontos vermelhos), que apresenta uma 

incidência de sombra na fachada sudeste das 5:50 h às 7:30 h e na fachada sudoeste agora a 

partir das 16:00 h, em vermelho e resumidos na tabela 10. 

Tabela 10 - Tabela de resultado da aplicação da carta solar com correção da máscara de 
sombra.     

Incidência de sol nas fachadas da residência pela máscara de sombra 

  
Fachadas 

Nordeste Noroeste Sudoeste Sudeste 

Solstício de 
Inverno 

Sol das 6h 10min 
às 13h 20min 

Sol das 8h 30min 
às 17h 50min 

Sol das 13h 10min 
às 16h 00min 

Sol das 6h 10min 
às 8h 10min 

Equinócio Sol das 6h 00min 
às 12h 10min 

Sol das 11h 20min 
às 18h 00min 

Sol das 12h 10min 
às 18h 00min 

Sol das 6h 00min 
às 11h 20min 

Solstício de 
Verão 

Sol das 5h 50min 
às 11h 20min 

Sol das 16h 30min 
às 18h 10min 

Sol das 11h 40min 
às 16h 00min 

Sol das 7h 30min 
às 14h 30min 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Figura 130 - Carta solar para as fachadas da edificação.

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base no Solar Tools (2015). 
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 Assim, conseguimos identificar os períodos de incidência solar das fachadas, bem como 

as altitudes solares aproximadas mais incidentes, que nos forneceram os requisitos técnicos para 

optar pelas melhores soluções para as proteções das aberturas e sombreamento das quatro 

fachadas, já recomendada anteriormente pelo CC5. Essas soluções foram voltadas para as piores 

situações de conforto térmico no que diz respeito à insolação. Ou seja, priorizamos sempre as 

linhas de solstício de verão por ser um período mais quente e com mais horas de irradiação. As 

soluções geométricas são apresentadas a seguir através de parte de desenhos36 de elevações que 

foram sendo readequados de acordo com as interpretações da carta solar e da máscara de 

sombra. 

Figura 131 - Parte da Fachada Sudeste em AutoCad. Estudo de insolação na Fachada 
Nordeste. 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

 A figura 131 apresenta o beiral longo avançando bem em direção ao nordeste, 

protegendo as varandas da insolação direta do verão a partir das 9:30h da manhã quando a 

altitude solar atinge 30⁰. 

 Percebemos a incidência do sol mais pertinente na fachada noroeste por meio da figura 

132, que se trata de uma seção transversal, na qual foi projetada o raio solar a partir das 14:30h 

                                                 
36 Os desenhos completos dessas elevações encontram-se no volume 02 dessa dissertação. 
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no solstício de verão com altitude de 20⁰. Apesar do longo beiral, ela fica bem exposta, motivo 

pelo qual resolvemos deixá-la sem janela, com o uso de paredes cegas para cômodos de baixa 

permanência ou que tenham a necessidade direta de insolação como é o caso da área de serviço 

e de varal. 

Figura 132 – Parte do Corte B em AutoCad. Estudo de insolação na Fachada Noroeste 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

Nesse caso da fachada sudoeste (figura 133), temos insolação direta no solstício de verão 

a partir das 11:40, com uma altitude solar de 50º que só vai cessar às 16:00h, segundo o estudo 

de máscara de sombra realizado. Dessa forma, optamos por trabalhar com painéis basculantes 

móveis que barrariam essa insolação indesejada formando uma grande saída de ar de todo o 

vão da sala conforme veremos no corte esquemático da figura 143 mais à frente. 

Figura 133 - Parte do Corte A em AutoCad. Estudo de insolação na Fachada Sudoeste. 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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 Já a figura 134 apresenta parte da seção transversal “B” com linhas de raios solares 

projetadas na fachada sudeste, com beiral que protege, durante o solstício de verão, a varanda 

a partir de meio dia (altitude solar de 63º) e as janelas a partir das 9:30 h (altitude solar de 28º), 

já que a insolação nessa face da casa perdura somente até às 14:30h. 

Figura 134 - Parte do Corte B em AutoCad - Insolação na Fachada Sudeste. 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

5.13  A SOLUÇÃO DA COBERTURA 

 Procuramos encontrar uma solução para nossa cobertura que, além de colher as águas 

pluviais necessárias, ela fosse capaz de acondicionar as caixas d´águas que terão que ser 

abrigadas na parte mais alta da casa; os coletores solares do SFV e de aquecimento da piscina 

e banhos, bem como as máquinas condensadoras de ar.  

Figura 135 - Telha multidobra sob pintura eletrostática. 

 
Fonte: Disponível em: <www.mbp.com /site_mbp_coberturas >. Acesso em: 12 mar. 2015. 
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 Com base nesses pré-requisitos, acrescido das recomendações sonoras e de 

transmitância térmica vistas anteriormente, especificamos uma telha de alumínio denominada 

pelo mercado de telha metálica termoacústica multidobra fabricada pela MBP. Esta telha será 

confeccionada em alumínio com miolo de 43 mm em polietileno e receberá pintura eletrostática 

amarela indicada pela seta vermelha na figura 135 acima. Podemos ver que ela contém uns 

vincos, que permitem curvas desejadas durante sua produção, nas quais temos que informar 

anteriormente à fábrica, pois existem algumas limitações de raios, comprimentos e angulações 

que são apresentados pela tabela da figura 136 abaixo. 

Figura 136 - Especificação de dimensionamentos de telha multidobra.                                                                       

 
Fonte: Disponível em: <www.mbp.com.br/site_mbp_coberturas>. Acesso em: 22 jun. 2015. 

 O croqui da figura 137 destaca, pela seta amarela, essa ideia de cobertura requerida, ou 

seja, provida com essa telha leve, de fácil manuseio e instalação, que permite uma sinuosidade 

esteticamente desejada e que dá também a possibilidade de lidar com cores, já que pretendemos 

destacar com um amarelo bem vivo esse volume ondulado dos demais traços retilíneos e neutros 

do projeto. 

Figura 137 - Croqui de soluções de cobertura. 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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6 O PROJETO 

 Aqui seguirão as representações gráficas finais desenvolvidas em programas AutoCAD, 

no caso das plantas, cortes e fachadas e 3DS-Max, no caso das perspectivas internas e externas.  

Iniciaremos comentando sobre as plantas dos pisos, inclusive os pavimentos técnicos, que são 

o subsolo e a cobertura, já que ambos detêm grande parte dos equipamentos destinados à gestão 

da água e da energia elétrica estudadas e consideradas na proposta. Em seguida iremos expor 

os cortes longitudinais e transversais seguidos de fachadas chapadas e em perspectivas diversas. 

6.1 PLANTAS 

   A figura 138 mostra o subsolo, com uma área técnica de 200,00m² capaz de 

acondicionar no próprio piso, cinco cisternas pluviais de polietileno e duas ETE´s compactas, 

com seus devidos reatores, filtros e tanques sépticos, com águas destinadas ao reuso. Além 

desses equipamentos, essa área receberá bombas necessárias aos recalques dessas águas e o 

inversor de corrente do SFV, todos previstos conforme os estudos dos capítulos 02 e 05. Temos 

também nesse pavimento uma academia de ginástica provida de duas esteiras elétricas, duas 

bicicletas ergométricas e equipamentos de musculação.  

Tal ambiente foi locado abaixo da área de lazer descoberta como alternativa de se ter um 

lugar mais reservado do setor social e de preencher o vazio proferido pela construção da piscina 

até chegar-se no perfil natural do terreno. O fato de optarmos por um pavimento térreo todo 

plano criou um volume de aterro muito grande abaixo das áreas posteriores do lote, o que 

amenizamos com a colocação da academia e seus cômodos agregados. Além disso, ao 

colocarmos esse recinto no subsolo, desobstruímos a vista de toda a área social da casa, 

proporcionando aos moradores boa ventilação natural e a contemplação do belo panorama da 

serra, enquanto eles praticam suas atividades físicas reservadamente. Em apoio a esse ambiente 

temos um banheiro completo, com chuveiro, bacia sanitária e bancada com lavatório que pode 

servir como vestiário, uma sauna úmida, uma ducha e um cômodo destinado à casa de bombas 

que receberá uma caixa d'água de aproximadamente 1.000 litros, necessária ao sistema de 

captação das águas que caem na calha, formando a "borda infinita" da piscina.  
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Figura 138 - Planta baixa do subsolo AutoCAD. 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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A figura 139 é da planta de cobertura e locação da residência no lote. Procuramos 

deslocar a casa o máximo possível para a esquerda, utilizando-nos do recuo lateral direito (seta 

vermelha) mínimo de 5m e aumentando o máximo possível o recuo lateral esquerdo (seta 

verde), com 6m na quina mais próxima Dessa forma, aumentou a distância entre nossa casa e 

uma provável casa vizinha futura, criadora de barreira de ventilação, conforme estudamos. O 

recuo frontal (seta azul) obedeceu ao mínimo permitido de 7m, pois além dessa distância ser 

maior do que as nossas expectativas quanto aos ruídos provenientes da rua de acesso (que eram 

de 5m), entendemos que quanto mais recuada a casa estiver, mais gastos com aterro e muros de 

contenção teríamos para deixa-la com um plano térreo de nível constante, capaz de dar fácil 

acessibilidade aos setores. Essa figura apresenta também a disposição espacial dos 40 painéis 

fotovoltaicos; dos 18 coletores de aquecimento da piscina e dos dois coletores de aquecimento 

para o boiler, todos voltados para o nordeste37. Definimos os locais dos quatro condensadores 

dos condicionadores de ar tipo split para todas as suítes, procurando mantê-los mais próximos 

de suas unidades vaporizadoras, além disso, temos a cobertura amarelada que acomodará o 

barrilete e todos os reservatórios de água, sendo quatro pluviais, um potável, um térmico 

(boiler) e um de reuso, destinados a esse pavimento. Tanto essa cobertura, quanto à cobertura 

da garagem receberam uma telha trapezoidal termoacústica tipo sanduíche, com duas lâminas 

de alumínio sob pintura eletrostática amarelada e camada central de 43 mm em lã de rocha ou 

vidro, conforme recomendações anteriores a respeito da acústica e das transmitâncias térmicas 

de materiais provenientes das radiações solares verticais da zona bioclimática 8 (Z8). 

 A figura 140 apresenta a planta do pavimento térreo. A disposição das áreas social e de 

serviço encontra-se compatível com nosso zoneamento e com os estudos de esteira de vento, já 

que percebemos a disposição de ambientes social e da suíte térrea voltada para as fachadas 

sudeste e leste e suas maiores aberturas desfrutando das vantagens microclimáticas dessa 

orientação. A interligação entre as salas de estar, TV, jantar, cozinhas (externa e interna) é 

quebrada apenas por portas-janelas em PVC e vidro laminado do terraço, do deck e da própria 

piscina. A disposição deles em um único piso permite uma integração entre o exterior e o 

interior espacialmente organizado em um largo e alto vão livre de pé-direito duplo voltado para 

a vista panorâmica da serra que vai, em sentido trigonométrico, de sudeste a norte. 

  

                                                 
37 Apesar de estudarmos que sua melhor orientação seria a norte, manteremos o arranjo paralelo às bordas do 
telhado que deixa a orientação das placas para o nordeste, pois como estamos próximo à latitude zero, não 
comprometeremos as suas horas de captação. 
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Figura 139 - Planta de cobertura e locação em AutoCAD. 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Figura 140 - Planta baixa do pavimento térreo em AutoCAD. 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Figura 141 - Aproximação visual da planta baixa do pavimento térreo em AutoCAD. 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

Na figura 141, fizemos uma aproximação da planta térrea destacando apenas o módulo 

da casa em si para termos uma visualização mais apurada das disposições dos ambientes e da 

funcionalidade do seu layout. Nota-se a inserção do hall que antecede a suíte 01, dando mais 

privacidade a esse ambiente e funcionado como uma antecâmara de ar que diminui a pressão 

sonora produzida pelas atividades das salas e cozinha. Uma peça de vidro translúcido laminado 

de 20 mm aparece cobrindo um córrego artificial reto de água que nasce do lago frontal sinuoso 

aflora no lavabo e segue pelo piso até a piscina38 com sua “borda infinita”. Esse elemento cria 

na residência uma sensação de integração entre esses setores da casa, trazendo à tona a 

importância que foi dada ao conceito da água, desde o início de sua concepção. Com isso, 

também criamos recursos para se resfriar o ar dessa ventilação vinda do sul e umidificada pelo 

lago frontal, além de darmos aos moradores um aspecto sonoro relaxante consequente do som 

agradável dessa fonte artificial. 

                                                 
38 Inspiração advinda da Casa da Cascata (F. L. Wright) 
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Figura 142 - Planta do pavimento superior em AutoCAD. 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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 A planta do pavimento superior apresentada na figura 142 comprova a obediência ao 

zoneamento e às recomendações quanto à importância da ventilação constante. Os dormitórios 

superiores voltam-se com suas varandas para receber os fluxos de ar naturais mais frequentes 

de sul a nordeste, enquanto que ambientes como o closet e o banheiro do casal (suíte 02), 

sobrepostos ao setor de serviço térreo, protegem as áreas íntimas da insolação da fachada 

noroeste. Esse amplo banheiro é provido de bacia sanitária, duas cubas lavatórios, e caixa de 

banho com dois chuveiros e misturadores manuais de água quente e fria, além de uma banheira 

que fica de frente para uma grande janela, afim de que os usuários possam, durante um banho 

mais demorado, poder contemplar a bonita paisagem.  

Colocamos na sacada que antecede a janela, quatro jarros de plantas nativas com a 

finalidade de aproximar o verde ao ambiente do banheiro e dar mais privacidade ao mesmo. 

Antes das portas das suítes, colocamos dois halls que têm a mesma função acústica e privativa 

do que explicamos para o andar térreo. Esses ambientes foram dispostos nos dois módulos dos 

quartos que, quando separados, formaram um vazio que compreende um mezanino em estrutura 

metálica e parapeitos em cabos de aço encapado, com corrimão em madeira, dando acesso 

visual às salas e à vista panorâmica. Unidos apenas por uma passarela de 1,20m de largura, ela 

liga esses ambientes de recolhimento a um estar íntimo, com TV, estofados e uma rouparia, que 

recebe as circulações verticais realizadas pela escada e pelo elevador adjunto. Prevemos, 

também, uma caixa d´água pluvial intermediária sobre o lavabo térreo e ao seu lado uma câmara 

provida de uma "escada de marinheiro" em aço que dá acesso ao pavimento da cobertura, 

desembocando no barrilete que fica abaixo da cobertura amarela das caixas d´água.  

Do lado sudoeste, temos dois grandes anteparos que formam um colchão de ar ventilado 

com o objetivo de proteger toda a casa das radiações solares do oeste (setas vermelhas da figura 

137). Ele corta horizontalmente o volume frontal do lavabo e caixa d´água e é interrompido por 

dois grandes módulos de painéis móveis basculantes de madeira, indicados pelas setas amarelas 

das figuras 142 e 143, que tem a função de dar permeabilidade visual e gerar ventilação cruzada 

a todo esse vão social.  
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6.2 CORTES 

Parte do corte longitudinal "A" da figura 143 expõe a relação do projeto com a inclinação 

natural do lote, representado pela linha vermelha tracejada. Podemos constatar a compensação 

entre cortes e aterros do subsolo, que abriga a academia locada abaixo do lazer externo, a área 

técnica com pé-direito aumentado para comportar as cisternas pluviais. Vemos também o 

pavimento térreo com um nível único que vai desde seu acesso frontal até o deck da piscina, 

salvo a garagem mais elevada e coberta com estrutura metálica leve atarantada, assim como o 

pavimento superior com as varandas dos quartos voltados para o nordeste e o pavimento de 

cobertura com a cobertura que abriga o barrilete, bem como os painéis fotovoltaicos inclinados 

em 7° e voltados para o nordeste.   

Simplificamos e ampliamos tal secção na figura 138 e inserimos setas azuis demonstrando 

o caminho natural da ventilação cruzada, já que as fachadas sudeste e nordeste provedoras de 

ventilação anual mais constante são completamente dispostas de esquadrias com aberturas 

superiores a 40% do piso dos ambientes, conforme recomendações e com vidros e persianas 

móveis de PVC, protegidos por beirais longos que compõem a volumetria proposta. Projetamos 

bandeirolas pivotantes reguláveis superiores, indicada pelo círculo vermelho, que funcionam 

como saída de ar ligadas às aberturas superiores, que dão para baixo da cobertura do barrilete e 

para os perfis basculantes móveis indicados pela seta amarela. 

Figura 143 - Corte transversal esquemático de ventilação cruzada. 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Figura 144 - Corte A em AutoCAD 

 
. Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Figura 145 - Corte transversal "B" em AutoCAD. 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

O corte transversal "B", indicados por chaves de corte nas plantas, é apresentado na figura 

140 e também elucida as disposições verticais dos três pavimentos. O subsolo tem pé-direito de 

4,50 m livre (seta amarela) para comportar cisternas. Percebemos a porta frontal alta com eixo 

pivô e em réguas de madeira basculantes. Visualizamos a escada em estrutura metálica em aço 

galvanizado com degraus em madeira e corrimãos em cabos de aço encapados. As duas portas 

visíveis são a do lavabo (seta vermelha) e a do acesso ao barrilete (seta azul), no qual igualmente 

vemos quatro caixas pluviais, sendo três de 3.000 litros e uma de 2.000 litros em cores verdes 

e uma caixa de 500 litros na cor amarelada destinada às águas de reuso. 

6.3 FACHADAS  

 Apresentaremos agora perspectivas externas e internas (da figura 146 a 158) que 

representam o resultado formal e dos materiais de acabamento aplicados nas fachadas 

escolhidos e justificados no decorrer da pesquisa. 
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Figura 146 - Perspectiva da fachada frontal sudoeste em 3ds-Max. 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 
Figura 147 - Perspectiva das fachadas frontal/sudoeste e lateral direita/sudeste em 3ds-Max. 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Figura 148 - Perspectiva das fachadas lateral direita/sudeste e posterior/nordeste em  
3ds-Max.  

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

 

Figura 149 - Perspectiva da fachada/posterior nordeste em 3ds-Max. 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Figura 150 - Perspectiva da fachada posterior/nordeste em 3ds-Max com cobertura.  
 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Figura 151 - Perspectiva das fachadas posterior/nordeste e lateral esquerda/noroeste em  
3ds-Max. 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Figura 152 - Perspectiva das fachadas lateral esquerda/noroeste e frontal/sudoeste em  

3ds-Max. 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Figura 153 - Perspectiva de vista do terraço em direção ao nordeste em 3ds-Max. 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Figura 154 - Perspectiva de vista do deck em direção ao nordeste em 3ds-Max. 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 
Figura 155 - Perspectiva de vista interna das salas com mezanino e passarela em direção à 

escada em 3ds-Max. 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Figura 156 - Perspectiva de vista interna das salas com mezanino e passarela em direção à 
porta frontal e sala de TV, em 3ds-Max. 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Figura 157 - Perspectiva de vista interna das salas com mezanino e passarela em direção à 
cozinha e terraço, em 3ds-Max. 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Figura 158 - Perspectiva de vista interna das salas com mezanino e passarela em direção ao 
nordeste em 3ds-Max. 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

A “desobstrução” visual será realizada com o uso de esquadrias grandes em vidro e pé-

direito alto, que permitem aos visitantes do acesso principal ter a visibilidade de uma área de 

lazer e da paisagem esplendorosa que se encontram nos fundos da mesma, trazendo 

transparência e clareza à residência. Observa-se que a proposta desenvolvida também trata o 

projeto como um otimizador de energia, ou seja, foram criadas as condições mais favoráveis, 

tirando o melhor partido possível, da iluminação e ventilação naturais, como ferramenta de 

conforto e de racionalização do consumo energético.  

Todos os ambientes dos setores sociais e íntimos estão voltados para o lado das 

ventilações predominantes de leste a sul e da bela vista panorâmica. Serão utilizadas bandeirolas 

altas basculantes nas portas e janelas para controlar a entrada de ventilação fria ou forte 

indesejada e, em meses mais quentes, permitir a saída da massa de ar quente menos densa pelas 

aberturas superiores, definindo assim, uma ventilação cruzada para todos os ambientes da casa. 

As fachadas mais ensolaradas foram estrategicamente obstruídas e servirão como proteção da 

alta radiação solar do poente, além de promover a saída de ventilação dos cômodos sociais. 

Dessa forma, tentamos respeitar todas as recomendações referentes ao conforto térmico e 

acústico dessa residência, traduzindo arquitetonicamente os anseios dos moradores e usuários, 

relatados nas fases de metaprojeto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

No decorrer desse trabalho, procuramos sempre manter o foco em atender aos três objetivos 

explicitados no que se refere ao uso racional de água, à otimização de energia e às considerações 

perante o microclima local, específico para um lote localizado no município de Serra de São 

Bento, estado do Rio Grande do Norte, a 400m acima do nível do mar.  

Os problemas que envolveram a criação desse projeto de arquitetura unifamiliar foram 

progressivamente levantados por meio de entrevistas com usuários, pesquisas sobre o clima e 

meio ambiente, matrizes de energias renováveis, escassez de água na região, legislações, 

normas técnicas e estudos direcionados às metas de sustentabilidade e arquitetura bioclimática. 

Procuramos também entender o funcionamento de alguns sistemas de instalações, 

equipamentos e materiais construtivos, assim como considerar itens referentes ao conforto 

acústico e térmico que envolvem o terreno, como a ventilação e a insolação, que permitiram a 

confecção de um produto que atingisse a demanda dos proprietários, aliado à redução de 

impactos ambientais do processo construtivo e da utilização da edificação. 

A altitude elevada do terreno e sua localização em uma microrregião carente de água abriu 

o rol de dificuldades, levando nossas atenções às formas de captação alternativa e ao reuso 

dessa água na residência. Após constatarmos que não seria possível a perfuração de poço para 

tal, partimos para o estudo da captação pluvial, por meio do qual descobrimos o quanto teríamos 

de armazenar para atingirmos nossa meta de se utilizar o mínimo possível das adutoras estatais. 

Na busca pela eficiência energética, estudamos formas limpas de se produzir energia em 

nosso projeto. Tivemos que avançar nas pesquisas, para vermos que, infelizmente, seria 

imprudente trabalharmos com o sistema eólico de geração independente. Porém, constatamos 

a possibilidade da produção de energia elétrica a partir da quantificação e posicionamentos das 

placas fotovoltaicas, que deixou o projeto apto a ser uma unidade geradora de energia elétrica 

integrada à rede pública e capaz de ser autossuficiente perante sua demanda estimada. Logo, 

placas de aquecimento solar de água para chuveiros, banheira e para a piscina, foram 

dimensionadas e especificadas. O uso de materiais capazes de realizar arrefecimento passivo 

via atraso térmico e da ventilação natural bem distribuída, adicionou à proposta os conceitos 

finais de eficiência energética e de redução do consumo de energia em uma habitação. 
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O microclima específico com picos de temperatura que vão de 7 a 28⁰ C, também 

dificultou a tomada de algumas decisões referente ao conforto ambiental. Recomendações de 

softwares bioclimáticos foram considerados e deram conceitos mais técnicos sobre práticas de 

iluminação, insolação, sombreamento e ventilação natural. Apesar de não utilizarmos 

simuladores eletrônicos, as constantes visitas ao sítio e os estudos feitos por meio de máscara 

de sombra, carta solar e esteira de ventos, influenciaram todo o zoneamento e, 

consequentemente, as configurações de plantas. A volumetria tornou-se naturalmente um 

reflexo para o sistema de proteção das fachadas, com beirais longos, brises e bandeirolas 

móveis, protegendo-as de alta irradiação solar direta e sombreando as aberturas, além de dar 

opção de enclausurar os ambientes no inverno e devassa-los no verão, se necessário for. 

As altas inclinações desse lote condominial, juntamente com o solo pedregoso, exigiram 

um aproveitamento ótimo dessa declividade. Ao analisarmos o perfil natural do terreno, 

reordenamos várias vezes as plantas, na tentativa de sempre conseguir uma locação cada vez 

mais racional, que privilegiasse a distribuição gravitacional da água, a ventilação natural e a 

visão panorâmica posterior da Serra da Borborema para todos os cômodos da casa. Buscamos 

sempre uma menor movimentação de terra pela topografia original, evitando que se gastasse o 

mínimo de energia e tempo em desbanque de rocha, além de evidenciarmos o respeito aos 

declives originais do solo serrano. Tal característica, somente elevou a dificuldade em se manter 

a fiel acessibilidade a todos os ambientes da casa. Esse também fora um desafio a ser superado, 

pois gostaríamos de ter a integração entre os ambientes, mantendo os planos, livres e com níveis 

únicos nos três pavimentos, além de estudarmos dimensões exclusivas de banheiros e modos 

de circulação vertical adaptada a pessoas com mobilidade reduzida.  

O minucioso programa de necessidades permitiu que respeitássemos ao máximo as 

expectativas dos proprietários que vêm a casa como seu recanto de sossego e diversão. As 

experiências de se entender a convivência familiar, trouxeram à tona as dificuldades em se 

extrair os anseios e as vontades de todos os usuários da casa. As longas entrevistas e conversas 

“informais” foram fundamentais para evidenciar as diversas classificações de valores, cujo 

mapeamento formou um verdadeiro lastro para os primeiros traços de uma boa e singular 

arquitetura unifamiliar. 

As formas de captação e armazenamento dos diversos tipos de água envolvidos no 

projeto, sem dúvida foi a maior contribuição para o partido. A Casa Camelo, antes de mais 

nada, é um produto do dimensionamento de reservatórios superiores e inferiores, das técnicas 



 

222 

 

de reuso e dos esquemas de recalque e a distribuição de toda essa água, definindo volumes e 

criando formas específicas na confecção do conceito que extrapola a funcionalidade e recai 

sobre sua estética particular. 

Sem ter a mínima pretensão de esgotar o tema, incorporamos alguns princípios e 

algumas soluções de sustentabilidade, criando um pequeno roteiro de visualização e 

dimensionamentos referentes aos nossos objetivos. Recomendamos aos leitores, então, que 

deem continuidade a esse esforço na busca de outros parâmetros de integração às suas próprias 

necessidades, suas condições microclimáticas específicas, aprofundando outros mecanismos de 

simulação computacional para ventos e estudos de massa térmica, que envolvam o emprego da 

arquitetura regionalista  

Não abordamos aqui todos os materiais construtivos locais e suas técnicas de execução 

utilizados, porém a ideia central foi sempre a de criar um produto arquitetônico que permitisse 

a máxima otimização dos materiais e dos sistemas construtivos propostos, cujas perdas fossem 

as mínimas possíveis e o tempo de execução da obra ficasse limitado à capacidade humana de 

montagem e execução. Falta ainda, mesmo em nível de anteprojeto, pesquisar e especificar 

materiais e equipamentos fáceis de serem manejados, reciclados ou reusados, cujo impacto ao 

meio ambiente fossem mitigados, transmitindo visibilidade às recentes tecnologias aplicadas. 

Especificar melhor as fundações, as estruturas e suas devidas vedações, as esquadrias, os 

materiais referentes às instalações hidrossanitárias, elétricas e de tecnologias de informação, 

passando por estudos de automação e “inteligência” de certos equipamentos eletroeletrônicos 

integrados, algo que pode se estender às torneiras, interruptores, dimmers e até aos 

eletrodomésticos a serem especificados em prol do conforto e segurança, tudo isso aliado à 

eficiência energética da habitação. 

Em estudos futuros, será preciso definir com mais propriedade as espécies que irão 

compor o paisagismo da residência para um ambiente semiárido. Isto é, quais plantas são mais 

resistentes, que fornecessem segurança, sombra, visibilidade, perspectiva e até alimentos 

hortifrútis aos usuários dessa residência, integrados com técnicas de compostagem e manuseio 

de lixo doméstico a ser reciclado e reutilizado. 

Apesar das ausências, inevitáveis diante de algumas limitações, especialmente de tempo 

para sua realização, consideramos esse estudo satisfatório ao atingir os objetivos de um curso 

acadêmico de arquitetura e sustentabilidade, pois abordou todos os aspectos mencionados 

acima, sem deixar de lado outros, como os estéticos, que também foram de nosso agrado.  A 
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redação final reuniu uma série de estudos e passos realizados durante as aulas de ateliers, por 

croquis realizados em salas de aula, anotações e leituras referentes aos temas abordados, além 

das discussões com o orientador.  Tais registros de processo valorizam não somente o produto 

final - a solução encontrada por meio deste anteprojeto, - mas também apontam todo um 

caminho que foi perseguido pelo autor e seu orientador, desde o plano de trabalho, passando 

por correção de textos e referências, tabelas, elementos gráficos do próprio traçado que foram 

considerados falhos ou insatisfatórios, para finalmente, apresentarmos uma solução que fosse 

capaz de satisfazer todos os elementos objetivados nessa monografia. 

Portanto, esse trabalho é fruto de um mestrado de arquitetura e meio ambiente oferecido 

pelo PPGAU da UFRN e contribuiu para que seu autor assumisse uma nova postura de projetar 

residências e uma nova responsabilidade profissional, passando a valorizar mais os caminhos e 

os métodos para se chegar às boas soluções, firmadas anteriormente sobre velhas práticas 

projetuais, baseadas em puro sentimento e intuição, de modo a permitir o uso de novos recursos 

tecnológicos capazes de, juntos, materializar a chamada "arquitetura bioclimática". 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: 

Regimento Interno do Condomínio Quintas da Serra I – Serra de São Bento/RN 

Normas de construção e restrição de uso. 
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Anexo 02: Questionário para definição do Programa de Necessidades. 

1- Qual o objetivo da construção dessa residência? 

2- Vocês pretendem morar lá? Ou seria uma segunda residência? 

3- Vocês já ouviram falar sobre itens de sustentabilidade em uma residência? 

4- Poderíamos pensar em coisas como: reuso de água, aquecimento fototérmico, sistema 

fotovoltaico, sistema eólico-voltaico? 

5- Existe alguma resistência a alguns desses temas? 

6- Por que vocês compraram esse lote? 

7- O que mais agradou vocês na aquisição desse lote? 

8- Existe algum problema em pesquisarmos ou sugestionássemos outro tipo de método 

construtivo não convencional para a casa? 

9- Onde vocês moraram na infância? 

10-  Com que frequência vocês pretendem usar a casa? 

11- Quais as atividades que todos vocês pretendem realizar na casa? 

12- Que ambientes vocês gostariam que ela possuísse? 

13-  E os móveis? Eletrodomésticos? Equipamentos? 

14-  Quanto à acessibilidade? Vai ter elevador? 

15-  O que vocês acham da acessibilidade na casa? 

16-  Como é o cotidiano de vocês hoje em dia? 

17-  Vocês tem ideia de qual o tamanho da casa? Quantos m²? 

18-  Quanto vocês têm a investir? R$? 

19- Vocês se sentiriam seguros morando lá? 
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Anexo 03: Tabela de Resistência Térmica Superficial – Cálculo de transmitância e 

resistência térmica. 
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Anexo 04: Tabela de Resistência Térmica de Câmaras de Ar – Cálculo de transmitância 

e resistência térmica com propriedades térmicas de materiais de construção. 
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