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RESUMO 

 

Projeto de uma residência unifamiliar sustentável em condomínio de alto padrão em 

Parnamirim/RN 

 

A sustentabilidade tem ganhado força e impulsionado diversos estudos nas mais 

variadas áreas, seja na arquitetura, meio ambiente, educação, economia ou 

administração pública. O trabalho aborda questões referentes ao desenvolvimento e 

o conhecimento das questões relacionadas à sustentabilidade em residências 

unifamiliares, especificamente ao uso de recursos naturais renováveis, preocupações 

de conforto ambiental e eficiência energética no processo projetual e redução de 

desperdício de materiais durante a construção da edificação. O presente trabalho tem 

como objetivo elaborar um projeto de uma residência unifamiliar sustentável em 

condomínio de alto padrão, em clima quente e úmido, com a máxima eficiência dos 

recursos renováveis, com a captação de energia solar e de águas pluviais, além do 

uso de uma modulação e de esquadrias que permitam a permeabilidade dos ventos e 

da radiação solar direta com controle do usuário durante os períodos de verão e 

inverno. Durante os estudos realizados, foi utilizado o conceito de colmeia, através de 

seus aspectos modulação, racionalização, e apropriação do espaço, adaptando-se a 

uma das estruturas que demonstra maior equilíbrio na natureza, pois é sustentável 

sem que haja conflitos entre os espaços, interagindo com o entorno. Os 

condicionantes principais para a proposta foram o zoneamento bioclimático, as 

prescrições urbanísticas para a região objeto de estudo, a utilização de uma 

modulação padronizada, estudos volumétricos e situacionais para atender o programa 

de necessidades e a racionalização dos processos construtivos escolhidos, 

evidenciando soluções que aperfeiçoassem a alocação de recursos naturais – uso 

racional de água e o reaproveitamento das águas da chuva e de energias renováveis, 

em consenso com o custo viável de execução. O projeto da residência unifamiliar 

proposto com 507,60m² resultou em menor impacto ambiental, além de um impacto 

positivo na diminuição dos custos de operação e manutenção, tornando sua 

construção e operação mais viável do que uma residência convencional. 

 

Palavras-chave: sustentabilidade; modulação; residência; arquitetura bioclimática. 
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ABSTRACT 

 

Design of an sustainable single family residence in a high standard condominium in 
Parnamirim / RN 
 

 

Sustainability has gained strength and has driven several studies in the most varied 

areas, be it architecture, environment, education, economics or public administration. 

The paper addresses issues to the development and revenue of sustainability issues 

in single family homes, specifically the use of renewable natural resources, 

environmental comfort concerns and energy efficiency in the process and reduction of 

wastage of materials during construction of the building. The present work aims to 

elaborate a project of a sustainable single family dwelling in condominium of high 

standard, in hot and humid climate, with a maximum efficiency of the renewable 

resources, with a capture of solar energy and rainwater, besides the use of a 

Modulation and frames that allow a permeability of the winds and the direct solar 

radiation with control of the user during the periods of summer and winter. During the 

studies, the concept of hive was used, through its modalities, rationalization, and 

appropriation of space, adapting to one of the structures that shows great balance in 

nature, since it is sustainable without conflicts between spaces. Or surroundings. The 

main constraints for a proposal or bioclimatic zoning, such as urbanistic prescriptions 

for the region under study, a use of standardized modulation, volumetric and situational 

studies to meet the program needs and rationalization of production processes, 

obvious solutions solutions for improvement in The Allocation of natural resources - 

rational use of water and reuse of rainwater and renewable energies, in agreement 

with the feasible cost of implementation. The proposed single-family residence project 

with 507.60m² resulted in lower environmental impact in addition to a positive impact 

in reducing operating and maintenance costs, making its construction and operation 

more feasible than a conventional residence. 

 

Keywords: sustainability; rmodulation; bioclimatic architecture. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do projeto de uma residência 

unifamiliar sustentável localizada em um condomínio de alto padrão, distrito de Pium, 

Parnamirim/RN, o qual está inserido na zona bioclimática 8 (ZB8), apresentando um 

clima quente e úmido. A opção por este empreendimento decorre da crescente 

demanda profissional por esse tipo de residência e da preocupação com a qualidade 

das residências que são produzidas e entregues nos dias atuais, além do descaso 

recorrente em novos projetos e obras quanto a eficiência energética e conforto 

ambiental. Assim, direcionou-se a proposta para esse público, com maior poder 

aquisitivo e, consequentemente, com maior poder de impacto nas construções. 

O autor, graduado desde 2001 em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade 

Potiguar – UnP, e em 2004 em Engenharia Civil pela UFRN, tinha como objetivo 

pesquisar e se aprofundar nessa temática e, por esse motivo, escolheu tratar desse 

assunto desenvolvendo uma pesquisa em nível de mestrado profissional. Outro 

motivo foi a demanda na prática profissional por residências desse porte, de forma 

que o objetivo foi unir e desenvolver a face profissional com a acadêmica, elaborando 

um projeto com qualidade, ao possibilitar o atendimento paralelamente ao anseio por 

uma evolução técnica na concepção projetual de residências unifamiliares e que 

atendesse a meta do mestrado profissional com ênfase em arquitetura, projeto e meio 

ambiente oferecido pelo PPGAU/UFRN. 

Inicialmente, foi estudado o perfil familiar, com base em conversas e 

entrevistas com os clientes. Nesse momento foi definido o objeto inicial que serviria 

de norteador para a proposta: a quem deveria atender a residência. Os clientes são 

um núcleo familiar composto pelo marido, 53 anos, estrangeiro, nascido austríaco, 

engenheiro têxtil de formação e representante de uma indústria têxtil europeia, mas 

que passa uma parte do ano em viagens ao redor do mundo, e espera encontrar, ao 

voltar para sua residência, um lar aconchegante e ao mesmo tempo despojado e que 

remeta à terra e à natureza; pela esposa, 43 anos, brasileira, nascida curitibana porém 

crescida em solo potiguar, médica, mas que dedica parte da sua rotina diária à filha 

do casal e à residência. A esposa tem preferência por residências com beirais, 

varandas e jardins que remetam a sua infância na casa de sua avó materna, em 

brincadeiras com seus primos; e pela filha, 6 anos, estudante, nascida austríaca mas 
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tendo passado parte da sua infância no Brasil, está se aclimatando aos costumes 

locais, mas que ainda apresenta dificuldades sociais com as crianças da mesma 

idade. 

Após à formação do perfil familiar, foram realizados estudos teóricos de 

aprofundamento no propósito de contextualizar aspectos como sustentabilidade, uso 

racional da água, uso racional da energia solar, com ênfase em estudos de caso de 

residências que integrem esses conceitos às suas propostas arquitetônicas. 

Na sequência ao desenvolvimento teórico, foram desenvolvidas análises 

sobre o terreno e seu entorno, como uso do solo, gabarito, vegetação nativa. Também 

foram analisadas as prescrições urbanísticas, com base no Código de Obras do 

município de Parnamirim/RN, e que fizeram parte da proposta a partir da 

determinação das condicionantes legais e que nortearam o projeto. Foi de extrema 

importância entender a dinâmica familiar e os conceitos de sustentabilidade, usos 

racionais de água e energia e integração de projetos, de forma a auxiliar na definição 

do programa de necessidades, a matriz de relacionamentos e o zoneamento do 

terreno. 

A meta buscada deu-se pela elaboração de um projeto de uma residência 

unifamiliar  que foi além da visão da arquitetura como uma simples resposta a um 

programa de necessidades. Foi buscado o desafio de se projetar uma casa com 

soluções ao uso racional da água de chuva através do seu reaproveitamento e reuso; 

soluções quanto à eficiência energética com possibilidade de geração de energia 

limpa com base no uso da energia solar abundante na região, e soluções baseadas 

em estratégias bioclimáticas passivas, adaptadas ao clima quente e úmido do distrito 

de Pium, em Parnamirim/RN. 

1.1 Objetivos 

Objetivo geral: 

Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de elaborar o projeto de uma 

residência unifamiliar sustentável em condomínio de alto padrão, em clima quente e 

úmido, com a máxima eficiência dos recursos renováveis. 
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Os objetivos específicos são:  

• Abordar na NBR 15.5751  (ABNT, 2013) e NBR 15.220-32 (ABNT, 2005) 

os requisitos relativos à eficiência energética e o desempenho das 

edificações habitacionais em climas quentes e úmidos; 

• Pesquisar os materiais mais apropriados como condições de contorno e 

envoltórias em residências de clima quente e úmido; 

• Identificar as estratégias projetuais mais influentes sobre o desempenho 

térmico e lumínico; 

• Explorar e analisar as estratégias técnico-financeiras da construção de 

uma residência unifamiliar sustentável comparada a residência 

unifamiliar convencional. 

1.2 Universo de Estudo 

O universo de estudo deste trabalho refere-se à edificações habitacionais 

localizados em climas quentes e úmidos, com enfoque no município selecionado e 

com base nessa caracterização climática. Outro enfoque é o atendimento às 

necessidades da classe alta em edificações habitacionais unifamiliares sobre as quais 

o partido arquitetônico influencia diretamente às condições de conforto ambiental e o 

consumo energético da edificação, resultando em uma edificação sustentável, com 

redução do impacto ambiental durante sua construção, além de propor alternativas 

que minimizem a geração de resíduos construtivos. 

O lote está localizado no Condomínio Alphaville, Avenida Alphaville 180, 

distrito litoral de Pium, em Parnamirim, Rio Grande do Norte, região Nordeste, Brasil. 

O Alphaville encontra-se localizado na Rota do Sol, distante 16,70km do Centro 

Administrativo da capital potiguar e no caminho das praias da zona sul (figuras 1.1 a 

1.3). Como empreendimento, possui: 

a) 280.000m² de áreas verdes e, dentre estes, 160.000m² são de 

preservação permanente; 

b) 943 lotes, sendo 913 residenciais e 30 comerciais; 

c) 95.000m² de infraestrutura viária; 

                                            
1 Norma Brasileira "Edificações Habitacionais - Desempenho". 
2 Norma de Desempenho Térmico de Edificações - parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro 

e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. 



4 
 

d) Utilização de blocos intertravados nas ruas residenciais, com intuito de 

melhorar o conforto térmico, pois não absorve tanto calor quanto um asfalto além de 

de possuir uma maior reflexão da luz artificial, reduzindo o consumo de energia; 

e) Estação de tratamento de esgoto (ETE) e reuso de águas para irrigação 

das áreas verdes comuns; e 

f) Investimento de 35 milhões desde implantação até fase final de 

construção. 

 

 

 

Fonte: Minha Cidade (2017) 

 

Em relação às condições climáticas, o município de Parnamirim possui clima 

quente e úmido e está na zona bioclimática Z8 de acordo com a NBR 15.220-33 

(ABNT, 2005). 

 

 

 

 

                                            
3 As zonas bioclimáticas são uma classificação conforme a ABNT NBR 15.220-3:2005, para os 

municípios brasileiros e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. 

Figura 1. 1 - Mapa de localização de Parnamirim/RN  
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Fonte: Prefeitura de Parnamirim (2017) 

 

Fonte: Google Earth (2017) 

1.3 Justificativa 

O trabalho proposto tem como intuito ampliar o desenvolvimento e o 

conhecimento das questões relacionadas à busca pela sustentabilidade em 

Figura 1.2 - Municípios da região metropolitana de Natal  

Figura 1.3 - Vista aérea do Condomínio Alphaville, de parte do d istrito litoral Pium, e 
do Oceano Atlântico  
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habitações residenciais unifamiliares de alto padrão, especificamente no que 

concerne na agregação do uso de recursos naturais renováveis e do desempenho 

energético nas fases do planejamento e redução de desperdício de materiais durante 

a construção da edificação. 

Através do conceito de sustentabilidade, partiu-se para uma abordagem sobre 

um conjunto de alternativas de se construir uma residência de alto padrão em 

condomínio fechado, mas que apresentasse características apropriadas às questões 

sustentáveis tão discutidas atualmente, evidenciando soluções que otimizassem a 

alocação de recursos naturais – energia elétrica e água – em consenso com o custo 

viável de execução. 

Espera-se, a partir dessa abordagem, contribuir com a disseminação do 

conhecimento para que arquitetos possuam assistência nas escolhas de soluções 

para adequação das habitações ao clima local, além da  redução do impacto ambiental 

na eliminação de resíduos durante a fase construtiva da edificação. Buscou-se o 

desafio de propor soluções que adequem uma residência de alto padrão à geração de 

energia elétrica de forma mais limpa, além de uma oferta maior ao possível consumo 

inerente a uma residência de alto padrão, aliando-se às estratégias bioclimáticas 

passivas ao clima quente e úmido onde se localiza o terreno.Além disso, apresentar 

soluções quanto à possibilidade de redução do consumo de água potável oferecido 

pelo condomínio, a partir de estratégias de coleta e reuso de águas pluviais em 

dispositivos que não necessitem de águas com qualidades de potabilidade, como 

irrigação de jardins e áreas verdes, lavagem de automóveis, descarga de vaso 

sanitário, limpeza da residência e lavagem de roupas. 

Outra contribuição é apresentar aspectos da arquitetura que proporcionem a 

melhora da qualidade de vida dos usuários, além de acrescentar um diferencial no 

valor venal da edificação através do uso de elementos arquitetônicos adaptados ao 

clima local. 

1.4 O conceito da proposta 

O conceito norteador da proposta parte do pressuposto da racionalização do 

espaço e sua modulação, aliados à harmonia da natureza. Para tanto considerou-se 

a sustentabilidade, aliada à integração ao meio ambiente (forma) e um habitat bem 
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definido (função). Unindo todos esses aspectos, observou-se a apropriação do 

conceito de uma colméia relacionando-o com a proposta deste trabalho. 

A colméia é um abrigo das abelhas para se protegerem das intempéries, e 

tem como função a criação de progenitura e produção e estocagem do mel produzido 

por ela. Externamente é uma estrutura amorfa porém compartimentada internamente, 

dividida em células e prateleiras verticais nas quais localiza-se o mel. Essas células 

possuem geometria hexagonal, encaixando-se lateralmente umas às outras, a fim de 

evitar espaços desconexos ou sem utilidade, ilustradas na figura 1.4.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Soul Kitchen (2017). Editado pelo autor 

Figura 1. 4 - Vista interna de uma colmeia e suas c élulas dispostas modularmente  

Células hexagonais encaixadas 

lado a lado: modulação e 

racionalização 
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A racionalização e modulação da proposta é capaz de gerir o espaço de forma 

a garantir o uso mais adequado de cada ambiente. Adaptando-se o conceito da 

colméia, percebe-se que é uma das estruturas que demonstra maior equilíbrio dentro 

da natureza: é autossustentável, cada função é bem definida sem que haja conflitos 

em cada espaço interno, possui uma modulação única na natureza e sua volumetria 

interage em harmonia com seu entorno, configurando formas esteticamente 

agradáveis ao espaço ao qual está inserido (figuras 1.5 e 1.6). 

Fonte: Projeto Amanzônia (2017) 

 

Além disso, tentou-se na proposta arremeter ao conceito da colméia através 

do uso de materiais que sejam ligados diretamente à natureza e que, se combinados 

a ela, repassariam ao usuário o equilíbrio do meio ambiente com a proposta. Dessa 

forma, escolheu-se a terra estabilizada compactada (TEC ou rammed earth), cuja 

textura natural apresenta a rusticidade externa próxima à colméia, e liga a proposta à 

terra, ao solo e ao que é natural. 

 

 

Figura 1. 5 - Vista interna de uma colmeia e da int eração do usuário (abelhas) com o 
espaço (células)  
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Fonte: https://br.pinterest.com/pin/388717011557805104/ 

1.5 Estrutura do texto 

O texto está elaborado e estruturado em seis capítulos. O primeiro capítulo é 

a introdução à temática, através da apresentação dos objetivos geral e específicos, 

do universo de estudo, da justificativa e do conceito norteador da proposta. 

O capítulo 2 refere-se à discussão teórica. Nesse capítulo é corroborada a 

elaboração de algumas recomendações, conceitos sobre condicionantes ambientais, 

de conforto e legais, arquitetura bioclimática, estudos de referência e a execução da 

pesquisa. Esta etapa também será de pesquisa e revisão bibliográfica das normativas 

que tratem da sustentabilidade, do desempenho e da eficiência energética através do 

uso de recursos naturais renováveis, observados na concepção de projetos de 

residências unifamiliares. 

O capítulo 3 refere-se à base para desenvolvimento da proposta. Nele são 

abordados o clima local, como orientação, topografia e solo, além do programa de 

necessidades, a área construída e o regulamento do loteamento.  

O capítulo 4 descreve os fundamentos seguidos para a concepção e evolução 

da proposta, as características de construção adequadas ao clima estudado, quais as 

Figura 1. 6 - Beehive Dorm: exemplo de colméia como  conceito na arquitetura  
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condicionantes locais e do entorno, e os dados climáticos locais. Também aborda-se 

os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, através da apresentação de 

materiais e processos cujas propriedades sejam os mais apropriados para serem 

utilizados como envoltórias das habitações no clima objeto de estudo, além de 

estratégias projetuais que promovam o desempenho adequado. 

O capítulo 5 apresenta os estudos de implantação, croquis e volumetrias, 

efeitos da incidência solar e do sombreamento, da incidência dos ventos e do 

gradiente de pressão na proposta e o desempenho termo-acústico das vedações. 

Também serão apresentados os resultados obtidos na pesquisa e as possíveis 

recomendações identificadas para este tipo de projeto, o memorial descritivo, as 

estratégias técnico-financeiras da construção de uma edificação bioclimática em 

comparação com uma residência unifamiliar contemporânea brasileira de alto padrão. 

Serão estudadas as técnicas e facilidades construtivas do momento e analisados seu 

impacto ao ambiente na fase de construção. Para isso, será desenvolvido o 

planejamento da obra, com ênfase nos resíduos produzidos e sua destinação final (ou 

aproveitamento na própria edificação). 

E concluindo este texto no capítulo 6, serão apresentadas todas as 

recomendações encontradas, além das limitações acerca do trabalho, indicando 

possíveis abordagens para pesquisas futuras. 

Acompanha o trabalho o conjunto das seguintes pranchas: 

• Prancha 01/08 – Planta de situação, Planta de locação, Planta de 

cobertura; 

• Prancha 02/8 - Plantas baixas térreo, superior, subsolo, Quadro de 

esquadrias, e Prescrições urbanísticas; 

• Prancha 03/08 - Plantas de layout térreo, superior e subsolo, Quadro de 

esquadrias, e Prescrições urbanísticas; 

• Prancha 04/08 - Cortes A-A', B-B', C-C', D-D', Quadro de esquadrias, e 

Prescrições urbanísticas; 

• Prancha 05/08 - Fachadas frontal e posterior, Planta de paisagismo; 

• Prancha 06/08 - Fachadas laterais direita e esquerda, e Detalhes;  

• Prancha 07/08 - Plantas de paginação, Plantas de pontos elétricos - térreo, 

superior, subsolo; e 

• Prancha 08/08 - Detalhes hidrossanitários, e Esquadrias 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL E EMPÍRICO 
 

Para desenvolvimento deste trabalho, fundamentou-se a pesquisa na revisão 

bibliográfia destacando alguns temas, como a sustentabilidade, arquitetura 

bioclimática, projetos sustentáveis e seus aspectos, focando inicialmente em 

recomendações gerais e partindo em seguida para aspectos da bioclimatologia do 

município de Parnamirim/RN, local do objeto em estudo. 

Além disso, abordou-se métodos de avaliação do desempenho bioclimático, 

para posteriormente analisar os resultados de simulações. É apresentada uma 

descrição sucinta dos softwares empregados nessas simulações. E por fim, realizada 

uma discussão sobre as contribuições desse referencial teórico-conceitual e empírico. 

2.1 Sustentabilidade 

Desde seu uso mais amplo, a partir da United Nations Conference on the 

Human Environment (UNCHE)4, realizada em Estocolmo no ano de 1972, a palavra 

sustentabilidade tem ganhado força e impulsionado diversos estudos nas mais 

variadas áreas, seja na arquitetura, meio ambiente, educação, economia, ou 

administração pública, e essa última envolvendo principalmente a obrigatoriedade na 

etiquetagem de edifícios públicos desde 20145 (http://www.brasilsustentavel.org.br/). 

A sustentabilidade no nível mundial tem passado por diversas mudanças e 

adaptações. Uma delas é a descoberta da interação e da interdependência entre 

energia e água, onde a energia depende da água e a água requer energia. O relatório 

World Energy Outlook - WEO6 (IEA, 2016) analisa pontos de vulnerabilidade nas 

variantes atuais e futuras no fornecimento de água doce e a necessidade energética 

futura para abastecer a população mundial. Já em relação à poluição do ar, estima-se 

que milhões de mortes prematuras e trilhões de dólares ao ano são gastos devido à 

sua má qualidade (IEA, 2016). 

                                            
4 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano foi o primeiro evento 

mundial organizado para discutir o meio ambiente, a preservação da humanidade e o conceito de 
sustentabilidade.  

5 Conforme Instrução Normativa nº 02 de 4 de junho de 2014 do Ministério do Planejamento, 
que dispõe as normas disciplinares que devem ser adotadas para a etiquetagem dos prédios públicos 
federais. 

6 O WEO é publicado pelo Consórcio OECD (Organization for Economic Co-operation and 
Development) / IEA (International Energy Agency): agências internacionais de fomento ao 
desenvolvimento e co-operação econômica sobre o uso e consumo das energias. 
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Ao se focar com mais ênfase nos aspectos ambientais das edificações, o 

consórcio OECD/IEA (2016) prevê uma queda dos custos associados em torno de 

40% para energia solar entre 2014 e 2040 e 15% para energia eólica offshore, o que 

acarretará em um crescimento provável em seu fornecimento em duas vezes nos 

próximos 25 anos, o que tem desencadeado em diversos países a busca por soluções 

que promovam maior qualidade ambiental ao usuário. 

Segundo a OECD/IEA (2013), a modelagem dos dados no setor de 

edificações é feito com base em uma simulação global aplicada em 31 países ou 

regiões, com base no tipo da energia e dividindo-o em dois subsetores: residencial e 

de serviços. No subsetor residencial é levado em consideração toda e qualquer 

atividade de uso da energia em habitações, dentre elas aquecimento do espaço e da 

água, iluminação, e o uso de eletrodomésticos e eletrônicos. Já no subsetor de 

serviços, foram considerados os edifícios com atividades relativas a saúde, 

alimentação, educação, administração pública, comércio, finanças e residência 

temporária, e abrange o uso da energia para o aquecimento do espaço e da água, 

ventilação e condicionamento do espaço, iluminação, e o uso de eletrodomésticos e 

eletrônicos comerciais (equipamentos de escritório, aparelhos de cozinha e 

equipamentos médicos). As figuras 2.1 a 2.4 ilustram os consumos de energia por tipo 

de fonte energética e seu impacto ao meio ambiente na emissão de gases (figura 2.1); 

o consumo de energia em edificações por tipo de fonte energética no período de 20 

anos (figura 2.2); o consumo final de energia por tipo de fonte energética (figura 2.3); 

e o consumo por fonte energética nos usos finais (tipo de atividade) em subsetores 

residenciais (figura 2.4).  

 

 

 

Fonte: IEA (2013) 
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No âmbito da arquitetura têm surgido edificações cujo propósito é apresentar 

melhor desempenho ambiental aliado a um menor impacto ao meio ambiente, seja na 

coleta e reuso de energia fotovoltaica e de águas pluviais, ou na implantação de 

sistema de climatização de baixo custo energético. Essas edificações têm 

considerado o impacto sobre a saúde ambiental e humana, minimizando o consumo 

energético e da água em relação a uma edificação convencional, além de ter menor 

impacto sobre o solo e, consequentemente, melhora na qualidade de vida dos 

usuários (YUDELSON, 2013). E esta sustentabilidade está conectada à praticidade 

que um indivíduo, usuário ou grupo de indivíduos têm em permanecer em um 

ambiente sem a ele causar impacto. E para edificações residenciais, os parâmetros 

escolhidos em fase projetual tem um peso maior no consumo de energia do que em 

outras edificações (VENÂNCIO, 2015). 

É senso comum saber que as residências tem como função primordial a 

proteção do usuário das condições climáticas: calor, chuva, frio, e umidade (VAN 

LENGEN, 2014). Também é de extrema importância que, ainda em fase projetual, se 

atente para o clima regional, além de se observar a forma que a população local 

construía anteriormente, evitando-se o erro de importar soluções que, apesar de uma 

estética interessante em seu local de origem, não se adequem ao clima local. Para 

Van Lengen (2014), isso acontece devido às pessoas migrantes desejarem continuar 

construindo conforme seus lugares de origem. 

A aceitação da arquitetura vernacular contribui para a solução desses 

problemas, desde que haja a adequação ambiental dos projetos de arquitetura, 

desenvolvendo-os para satisfazer o conforto climático de um usuário durante o ano 

inteiro. Para Wassouf (2014), o resultado do uso de estratégias bioclimáticas distingue 

da concepção de residências antigas através de uma interpretação contemporânea 

dos padrões atuais de construção, conforto e rotinas diárias, e da união de aspectos 

referentes ao conjunto de soluções arquitetônicas, requisitos energéticos mínimos e 

do uso de uma ferramenta de cálculo ou de simulação (figura 2.5). 
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Fonte: WASSOUF (2014). Adaptado pelo autor. 

 

Deve-se entender que o conforto do ser humano na residência pode ser 

adaptado pela "manipulação dos espaços, dos elementos que compõe a fachada, dos 

materiais utilizados, da forma, da orientação solar e da relação com o entorno" 

(MASCARELLO, 2005). Essas soluções, aliadas ao uso conscientizado de um espaço 

ou ambiente – evitando-e desperdícios de água, solo e ar, trazem benefícios para o 

ser humano que o desfruta (MASCARÓ e AZANBUJA, 2010). 

Ainda segundo Venâncio (2011), deve-se perceber que o partido 

arquitetônico, aliado à escolha dos processos e materiais construtivos respondem 

diferentemente em cada clima, o que consequentemente resulta em um impacto na 

qualidade de vida do usuário. E com a difusão do uso de uma arquitetura que não se 

preocupa com a correta adequação ao clima local, mas apenas com o senso estético, 

as residências têm resultado em propostas nas quais não é dada preferência ao uso 

de elementos que venham a melhorar o conforto ambiental da edificação, mas na 

utilização de equipamentos elétricos que o façam, mesmo que com isso resultem em 

um impulso do consumo de equipamentos e sistemas de condicionamento artificial, 

incremento no consumo de energia elétrica, desperdício de água potável, e 

desperdício de energia solar para iluminação direta. 

A combinação da tecnologia e do aproveitamento dos recursos limpos 

fornecidos prontamente pela natureza pode ser entendida através da escolha de 

Conjunto de 

soluções 

Requisitos 

energéticos 

mínimos 

Ferramenta 

de cálculo 

Figura 2. 5 - Esquema de adaptação de uma edificaçã o a um conceito sustentável  
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procedimentos adequados para a conservação do meio ambiente natural, através do 

desafio do uso de tecnologias com produtos de baixo impacto ambiental, baixo custo 

energético e financeiro, como por exemplo a utilização de critérios de escolhas das 

condições de contorno da edificação e dos materiais de construção; aproveitamento 

técnico dos recursos ambientais locais (orientação, clima, ventilação); tentativa de 

racionalização do projeto e da construção; procura pela melhor técnica de eficiência 

energética e do uso racional das águas pluviais, cinzas e negras, através da coleta, 

tratamento, reutilização e reciclagem dos recursos naturais.  

2.2 Da Arquitetura Bioclimática e ao Projeto Susten tável 

Inicialmente, a arquitetura bioclimática era entendida como arquitetura 

passiva, e foi descrita pela primeira vez por Sócrates (469-399 a.C.): 

"(...) seu 'megaron' se baseia na casa grega, modifica sua planta para 
dar-lhe uma forma trapezoidal e conseguir captar mais energia solar 
no inverno, mantendo o conforto no verão graças aos beirais que 
sombreiam as varandas" (WASSOUF, 2014). 
 

Era, então, aquela que se adaptava às condições climáticas locais e ao seu 

entorno (figura 2.6). Para outros povos antigos, como os nômades africanos, o sítio 

escolhido para montar seu local de moradia temporário era aquele escolhido pelo 

rebanho, por instinto da natureza, para descansar. Era esse instinto que guiava para 

locais com climas mais amenos, pressentindo a mudança climática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

O isolamento térmico em áreas de climas quente e seco é através do 

isolamento por inércia, onde para se defender do calor e do vento quente, a residência 

predominante é do tipo térrea, com suas fachadas cegas, aberturas pequenas e ruas 

Figura 2. 6 - Habitação com pátio interno  
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sombreadas que a protegem da radiação solar direta, como é o caso das aldeias 

árabes. Já em áreas de clima quente e úmido, predominam-se os isolamentos 

térmicos por resistência, com o uso de grandes aberturas e de sombras ventiladas 

através do uso de varandas e beirais em torno das paredes, os quais protegem não 

só da radiação solar direta mas também das chuvas fortes inerentes ao clima (CUNHA 

et al., 2006). 

A arquitetura vernacular, no que concerne a esse componente energético, foi-

se diluindo principalmente no século XX, durante o Estilo Internacional da arquitetura. 

Partindo-se do princípio do desprendimento das condicionantes locais para dar vez às 

condicionantes internacionais, desenvolveu-se - projetual e construtivamente - a partir 

de parâmetros estéticos, econômicos e funcionais, limitantes aceitos pela sociedade 

em relação à arquitetura como um todo (WASSOUF, 2014). 

Além disso, com a grande preocupação da comunidade internacional com a 

não renovação de alguns recursos naturais, reapareceu a necessidade de se 

aprofundar em aspectos ambientais das edificações. Essa temática da concepção do 

espaço e seus principais elementos têm sido abordados em diversos campos de 

conhecimento devido a sua complexidade. Uma das finalidades da arquitetura é 

aperfeiçoar o ambiente interno para que, através da integração com o ambiente 

exterior, seja possível um melhor aproveitamento dos recursos naturais a dispor no 

entorno da residência. 

Segundo Silva Júnior et al. (2012), o uso do conceito da arquitetura 

bioclimática é baseado em alguns princípios básicos, como a criação de espaços em 

ambiente saudável para os moradores e usuários, maximização da eficiência 

energética e da consideração do ciclo de vida da estrutura edificada, minimização de 

desperdícios, e o uso de fontes renováveis de energia e materiais que não agridem o 

meio ambiente. São esses princípios que garantem ao usuário o conforto térmico 

interno da residência, bem como a utilização de materiais não tóxicos, recicláveis e 

não degradantes com menor impacto ao meio ambiente durante a construção da 

edificação, e a consequente melhora da qualidade interna do ar e da qualidade de 

vida do usuário: 

“a falta de conhecimento sobre o próprio clima remete à construção de 
‘modelos padrões’ de edificações que são fundadas sem a devida 
adequação ao clima local, que pouco usufruem dos fatores naturais 
para proporcionar conforto para seus ocupantes. Estes, por sua vez, 
recorrem a medidas para solucionar, ou ao menos atenuar tais 
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desconfortos gerados por construções projetadas sem a cautela 
necessária” (SILVA JÚNIOR et al., 2012). 
 

Essa otimização depende do conhecimento do clima e de seus efeitos sobre 

o espaço construído, uma vez que construir uma nova edificação implica em adaptá-

la ao clima exterior. O profissional de arquitetura "vem a ser o responsável, a partir de 

seu desenho, não somente pelas condições internas, como também pelo entorno 

climático externo" (BUSTOS ROMERO, 2007). O cerne da arquitetura bioclimática é 

compatibilizar o projeto arquitetônico conforme as características climáticas locais, de 

modo a incrementear a eficiência energética e, consequentemente, reduzindo os 

impactos ambientais. 

Com aumento na disseminação da informação sobre a temática ambiental 

tem-se demandado uma procura por arquiteturas que venham a mitigar essas 

problemáticas, sem o uso de tecnologias de alto impacto ambiental e de elevados 

custos energéticos. 

Para muitos profissionais, as fases de projeto e de construção são atividades 

complexas e com barreiras significativas, dificultando a concretização do que foi 

definido entre o projetista e os proprietários na fase de planejamento. Além disso, 

poucos são os profissionais que possuem experiência no processo projetual no 

tocante à arquitetura bioclimática. 

O alto custo de implantação de uma residência com esse foco aliados a 

fatores sociais, culturais e a poucas políticas adequadas tem dificultado a 

implementação de construções com foco sustentável. Para Yudelson (2013), desses 

fatores, três tem se destacado à frente dos demais: 

• a necessidade de um processo de projeto integrado entre as equipes de 

projeto - arquitetura e complementares de engenharia - porém falho em virtude de 

diversos arquitetos não saberem gerenciar ou sentir-se desconfortável com relação a 

esse assunto; 

• falha no treinamento dos profissionais envolvidos na fase de projeto e 

construção; e 

• falta de profissionais no mercado que tenham conhecimento da 

documentação de legalização e de certificação desse tipo de residência. 

Para Keeler e Burke (2010), as decisões tomadas na fase de projeto diluem-

se em diversas consequências, não como efeito isolado, mas de forma a criar um 
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inter-relação entre cada uma das disciplinas – arquitetura, estruturas, instalações, etc 

–, materiais, elementos espaciais e formais, e sistemas, sugerindo uma percepção da 

totalidade do projeto e não de aspectos individuais. O conceito de projeto integrado é 

abrangente, pois parte da pressuposição de que a tomada de decisões e estratégias 

a serem induzidas à proposta sejam feitas em relação ao consumo energético da 

edificação, aos recursos naturais disponíveis e que podem ser associados à proposta, 

e ao conforto ambiental. 

Keeler e Burke (2010) ainda afirmam que é necessário se ater ao equilíbrio 

para que o processo de projeto resulte em uma proposta integrada e, 

consequentemente, frutifique em uma proposta sustentável. É necessário que haja 

ampla comunicação entre todos os profissionais envolvidos e que cada um desses 

profissionais entenda as dificuldades e responsabilidades da equipe como um todo, 

para que, somente assim, seja possível avaliar a eficácia do processo de projeto 

integrado dos profissionais da equipe. 

Yudelson (2013) defende ainda que se há interesse por parte do mercado em 

absorver esse produto, faz-se necessário que os profissionais tornem-se  

conhecedores desse processo e defensores da sua implantação, obtendo 

informações de outros setores, como o sistema de administração da produção 

conhecido por Just-in-time e que é o pilar de diversas fábricas como o sistema Toyota 

de produção. 

Para isso, é necessário que  o profissional do século XXI se posicione a favor 

da bioclimatologia, entendendo que para se concluir a construção deve-se ter como 

tarefa garantir que a fase de planejamento inicie como gestão de processos, o que 

difere do que comumente está acostumado nos projetos e construções convencionais, 

assegurando uma abordagem inovadora. 

Isso será possível a partir do momento que as equipes de construção 

entenderem que essa nova abordagem desafiadora é necessária para que se tenha 

uma obra mais limpa, com redução de resíduos e com gestão de processos das 

tarefas da construção bem definidas, para que esse esforço torne possivel diminuir os 

custos voltados a projetos sustentáveis. 

Yudelson (2013) descreve um estudo realizado pelo CoStar Group em 2008, 

no qual foram analisadas mais de 1.300 edificações sustentáveis e, dessas, 355 

tinham certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Foi 
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verificado que nessas edificações, os valores de aluguel, preço de venda e as taxas 

de ocupação possuem cifras extremamente maiores que das edificações 

convencionais: apesar de terem alugueis maiores em uma taxa de 25,82 dólares/m², 

também apresentaram uma taxa de ocupação superior de 3,6%. No entanto, diversas 

barreiras para adoção de tecnologias, técnicas e sistemas de edificações sustentáveis 

ainda elevam seus valores finais por custos adicionais. 

2.3 Projeto Sustentável  

Para que as construções sustentáveis apresentem benefícios aos investidores 

é necessário que a vantagem econômica varie relativamente, dependendo da 

natureza da construção. Os benefícios inerentes a essas construções que devem ser 

considerados para que se torne possível viabilizar e promover o projeto sustentável 

são: economias de 30-50% nas contas de energia e água; possibilidade de benefícios 

tributários para investimentos específicos em edificações sustentáveis através de 

políticas de incentivos fiscais para obras sustentáveis – como a Alemanha que 

impulsionou a participação das fontes renováveis em 16,1% em 2009 e previsão de 

47% em 2020 na sua matriz energética, ou no Brasil através da iniciativa da ANEEL7 

que recebe o excedente produzido por microgeradores por fontes renováveis em sua 

rede de distribuição (LEITE JÚNIOR, 2016); valor imobiliário final competitivo para o 

setor privado; incremento da produtividade da mão de obra, em torno de 3-5%; 

benefícios para a saúde dos usuários finais; benefícios de venda e marketing para 

grandes corporações, empreendedores e empresas de bens de consumo. Além disso, 

há a possibilidade de redução dos custos operacionais, visto que as construções 

sustentáveis são planejadas para alcançar altos níveis de eficiência (YUDELSON, 

2013).  Nos Estados Unidos há mais de 600 programas de incentivo em todos os 

níveis do governo para o emprego de energias renováveis e eficiência energética. 

Há diversos fatores que influenciam a decisão de se construir com foco na 

sustentabilidade e que influenciam no projeto, e que são condicionantes no custo no 

orçamento final. Yudelson (2013), os descreve: 

                                            
7 Resolução Normativa nº 482 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e que contava, 

em 2015, com aproximadamente 1,5 mil consumidores operando como micro e minigeradores (LEITE 
JÚNIOR, 2016). 
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a) o orçamento inicial limitador do processo de aceitação de uma edificação 

sustentável; 

b) o momento ideal para se decidir por uma construção sustentável. Ao se 

orçar um projeto, há um custo inicial significativo que deve ser gerido para que o 

processo não se torne obsoleto e perca a chance de ser lançado; 

c) a localização do projeto, evitando-se locais de risco; 

d) o clima, influenciador na tomada de decisões sobre a envoltória e os 

elementos arquitetônicos mais adequados; e 

e) o padrão e o tamanho do projeto. 

2.4 Uso racional da Água 

O cenário mundial tem revelado crises no setor energético com impacto em 

diversas áreas, o que tem resultado em mudanças climáticas, redução dos recursos 

naturais, e poluição dos corpos d'água, do solo e do ar. Segundo a Organização das 

Nações Unidas – ONU (NAÇÕES UNIDAS, 2016) –, estima-se que por volta de um 

bilhão de pessoas em todo o mundo não possuem um sistema de abastecimento de 

água potável. Para o órgão, um sistema de abastecimento é aquele capaz de, por 

intermédio de uma fonte, fornecer 20 litros de água por pessoa por dia a uma distância 

inferior a 1.000 metros, seja ela um poço, fontes públicas, nascentes, ligações 

domésticas ou coleta de águas pluviais. Porém, parte do desperdício da água mundial 

é pela falta de informação da população, a qual ainda acredita que a água é um 

recurso renovável (figuras 2.7 e 2.8). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: PET UFJF (2013) 

Figura 2. 7 - Desperdício de água no cenário mundia l 
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Diversos modelos climáticos, principalmente os relacionados à temperatura e 

precipitação pluviométrica, tem sido estudados e relacionados com cenários de 

desenvolvimento sócio-econômico. Cabe ressaltar que apenas 2,5% de toda água na 

Terra é doce e, desse total, aproximadamente 68,9% está em congelada em forma de 

geleiras e coberturas permanentes de neve no Ártico e na Antártida (SILVA, 2013). 

 

 

 

 

 
Fonte: PET UFJF (2013) 

A água, assim como a energia, está entre os maiores e mais iminentes 

desafios a nível global, e a ONU (NAÇÕES UNIDAS, 2016) tem lançado projetos 

variados com a temática voltada para o assunto água: água e energia, cooperação 

pela água, água e segurança alimentar, águas transfronteiriças, saneamento, água 

limpa para um mundo saudável, lidando com a escassez de água e água para as 

cidades: respondendo ao desafio urbano. Segundo o Relatório de Desenvolvimento 

Humano 2014, a produção de energia elétrica consome 75% do consumo industrial 

da água (MALIK, 2014). 

A própria construção civil tem agravado esse panorama, consumido em seus 

processos recursos naturais e produzindo poluição e resíduos que posteriormente são 

lançados ao meio ambiente. A Indústria da construção civil é responsável por 

consumir cerca de 50% da água potável em uma região urbanizada, 20% a 50% das 

matérias primas e gera 60% de lixo/resíduos (AECWeb, 2016). Segundo Yudelson 

(2013), a água é o recurso que definirá a civilização em muitos locais. Em uma 

edificação, mais de 10% da energia consumida é direcionada para o fornecimento e 

tratamento da água (figura 2.9). Questões relacionadas ao consumo de água em 

edificações são importantes para o projeto. De acordo com a NBR 5626 (ABNT, 1998), 

durante a vida útil de uma edificação, suas instalações prediais devem ser projetadas 

para atender alguns requisitos, como a preservação da potabilidade da água; garantia 

do fornecimento contínuo de água, com quantidade, pressão e velocidade compatíveis 

Figura 2. 8 - Desperdício de água no Brasil no perí odo de 2008 a 2013  
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com o perfeito funcionamento dos aparelhos sanitários; promoção da economia de 

água e energia; possibilidade de manutenção fácil e econômica; evitar níveis de ruído 

inadequados à ocupação dos ambientes; e proporcionar conforto aos usuários  

através da previsão adequada de peças sanitárias (CARVALHO JÚNIOR, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SESC e Sustentabilidade (2016) 

 

A conservação e a redução do consumo de água deve nascer de um 

entendimento maior do uso real da água em edificações, através da informação do 

consumo provável, reconhecendo e reduzindo perdas por falhas no sistema ou por 

vazamentos (figura 2.10). 

 

 

 

 

Fonte: PET UFJF (2013) 

Segundo Mascaró e Azanbuja (2010), a variabilidade do consumo de água 

potável em habitações depende de fatores como clima, costumes, e da renda per 

capita das famílias. O uso da água em residências e habitações no geral varia 

Figura 2. 9 - Utilização da água em residências  

Figura 2. 10 - Causas comuns de desperdício de água  
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conforme a setorização do espaço, cujo maior consumo é em banheiros, conforme a 

Tabela 2.1 (MASCARÓ; AZANBUJA, 2010): 

Tabela 2. 1 - Consumo mínimo de água para uso em re sidências 

 

Uso da água 

Quantidade 

(litros/pessoa/dia) 

1. Alimentação 

Beber 1 

Lavagem e preparação de 

alimentos  

3 

Lavagem de utensílios de 

cozinha 

6 

Subtotal cozinha 10 

2. Asseio pessoal 

Lavagem de mão e rosto 10 

Banho 50 

Descarga do vaso sanitário 25 

Subtotal banheiro 85 

3. Outros usos 

Lavagem de roupa 10 

Limpeza da residência  5 

Subtotal lavanderia 15 

Total de todos os usos 110 

Fonte: Mascaró (2010). Adaptado pelo autor. 

 

Ainda segundo Mascaró e Azanbuja (2010), ao analisar a qualidade da água 

para consumo humano, apenas um intervalo de 10 a 20% deve ser totalmente 

potabilizada, isto é, incolor, inodora, insípida e esterilizada. O intervalo restante, de 80 

a 90%, pode ser de qualidade inferior, já que não haverá consumo humano direto 

(ingestão por alimentos ou contato direto com pele e mucosas). 

Além disso, é necessário repensar as quantidades descritas na tabela a seguir 

ao considerar as perdas em sistemas (Tabela 2.2): 
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Tabela 2. 2 - Perdas d’água em sistemas prediais de  residências 

Fonte: Mascaró e Azanbuja (2010). Adaptado pelo autor. 

 

O desenvolvimento do projeto de uma residência deve levar em conta um 

planejamento detalhado, com foco em sistemas que abordem um impulso na 

eficiência do consumo de água e diminuam/evitem as perdas no sistema. Nesta fase, 

algumas opções projetuais provavelmente já devem ter sido restringidas e outras 

alternativas devem ser levadas em consideração, de forma a auxiliar o projetista a 

alcançar metas de sustentabilidade no projeto. Dentre essas alternativas, podem ser 

consideradas as possiblidades abaixo e também ilustradas nas figuras 2.11 e 2.12: 

a) utilização de mecanismos economizadores e sensores do consumo; 

b) reutilização de águas servidas ou águas não potáveis geradas pela 

residência; 

c) possibilidade de utilização de um sistema de irrigação eficiente para 

redução da demanda de água em jardins em relação aos meios convencionais;  

d) possibilidade de armazenamento de águas pluviais e servidas de 

maneira econômica, apesar dos custos indiretos de terraplenagem para tanques ou 

reservatórios subterrâneos; e 

e) integração de um sistema de coleta de energia solar na cobertura com o 

aquecimento da água para chuveiros e torneiras. 

O aumento da preocupação com o meio ambiente a da procura por 

residências sustentáveis, aumentou também o interesse pelo aproveitamento das 

águas pluviais. Seu aproveitamento fornece um incremento na economia de água e, 

consequentemente, da energia, apesar de que não há uma  normatização nacional 

Tipo de perda Tempo em que se 

perde um litro 

Perda 

(litros/dia) 

Gotejar de uma gota por segundo 1h15min 20 

Gotejar contínuo 8min 180 

Uma perda contínua de 2mm de 

diâmetro 

3min 480 

Uma perda contínua de 5cm de 

diâmetro 

30seg 2880 
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que regulamente os requisitos de qualidade para o uso de águas pluviais em 

residências. 

A ABNT possui normatização quanto à concepção do sistema de 

aproveitamento de coberturas em áreas urbanas desde que sua utilização para 

captação de águas pluviais para fins não potáveis: a NBR 15.527 (ABNT, 2007). Nesta 

normatização é estabelecido que a á agua captada deve ter propriedades físicas, 

químicas e microbiológicas equivalentes à utilização pretendida pelo projetista. A 

tendência de buscar alternativas para reduzir o consumo de água potável torna 

acessível a possibilidade de recolher as águas pluviais pelos telhados. A captação 

desta água significa aproveitar um recurso de fácil coleta e que, se não for recolhida, 

terminará infiltrando no solo ou escoará para o sistema de coleta urbano de águas 

pluviais (figuras 2.11 e 2.12). 

 

 

Fonte: UOL Estilo Casa e Imóveis (2010). 

 

 

Figura 2. 11 - Utilização e reuso de água potável e  pluvial em residências  
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Fonte: AQUAFLUXUS (2016). 

Além disso, se esse sistema urbano estiver sobrecarregado ou o solo não 

possuir permeabilidade suficiente  para infiltração, a água não captada poderá 

sobrecarregá-los aumentando os danos e prejuízos, ou até mesmo causando 

alagamentos, contribuindo na redução do volume de água escoado. Apesar de não 

ser potável devido ao contato com impurezas no ar, pode ser utilizada como água para 

descarga de vasos sanitários, lavagem de carros, lavagem de calçadas, limpeza da 

residência e irrigação de jardins e áreas verdes. 

O planejamento para a utilização de água proveniente das chuvas se inicia ao 

procurar saber quanto deste tipo de captação pode ser viável para uma residência, 

utilizando-se como base de dados a precipitação pluviométrica local ou quantidade de 

chuva provável no município (mm/mês), a superfície do telhado (m²) e a população da 

residência. 

Para Mascaró e Azanbuja (2010), a quantidade de água a ser fornecida pela 

residência e captada pelo telhado é dada pela expressão: 

� =
�. �

66. �
 

Onde os parâmetros que descrevem a expressão (1) acima são: d, definido 

como a quantidade de água a ser fornecida pelo telhado; c, quantidade de chuva 

Figura 2. 12 - Esquema simplificado do abasteciment o predial considerando o 
aproveitamento de águas pluviais  

(1) 
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provável no município (mm/mês) cujo valor é fornecido a partir da tabela 2.3 tabulada 

com base na figura 2.13; s, é a superfície do telhado (m²); e p, a população da 

residência.  

Tabela 2. 3 - Precipitações pluviométricas nas capi tais do Nordeste (mm/mês) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mascaró e Azanbuja (2010). Adaptado pelo autor. 

 

A figura 2.13 ilustra a quantidade de chuva acumulada mensalmente em 

função da precipitação ocorrida medida pela estação mais próxima do município de 

Parnamirim: estação Natal (INMET, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INMET (2017) 

Cidade Média 

Mensal 

Máxima 

Mensal 

Mínima 

Mensal 

São Luís 169 438 0 

Teresina 111 249 2 

Fortaleza 126 269 6 

Natal 96 261 8 

João Pessoa 162 457 0 

Recife 229 447 36 

Maceió 175 457 0 

Aracaju 126 290 6 

Salvador 177 458 43 

Figura 2. 13 – Gráfico dos dados de precipitação me nsal e acumulado até o mês de 
abril/2017 na Estação Natal/RN  
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A utilização de águas pluviais inicia-se após a armazenagem em cisternas e, 

consequentemente, dos processos de filtragem, por pré-filtros e sedimentadores 

(figura 2.14) e cloração ou desinfecção (figura 2.15), de forma que o fluido possa 

chegar aos reservatórios sem impurezas ou resíduos orgânicos. Esse processo 

objetiva limpar a água mas não a torna potável, sendo possível utilizá-la apenas em 

atividades que não tenham contato humano direto, como em banhos (pele), e cozinha 

(lavagem de alimentos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SNATURAL Meio Ambiente (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SNATURAL Meio Ambiente (2016) 

2.5 Utilização de energia solar 

Utilizar a eficiência energética em projetos de arquitetura exige um 

investimento inicial tanto financeiro quanto de planejamento, contudo os benefícios 

durante o uso e da vida útil da residência são mais benéficos passando não só pela 

Figura 2. 14 - Ilustração de (a) pré-filtro e (b) s edimentador  

Figura 2. 15 - Esquema de sistema de bombeamento, f iltração e cloração 
(desinfecção)  
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baixa manutenção e operação da residência e pela valorização como imóvel, mas 

também pela melhora da qualidade de vida e pela preservação do meio ambiente. 

Além disso, a energia solar é uma fonte energética confiável e inesgotável, sem 

poluição ou resíduos, de alta qualidade, pois não gera ruídos ou harmônicas. Em 

escala residencial, a eficiência energética é uma das soluções mais eficazes, 

econômicas e céleres para minimizar o impacto ambiental gerado pelo uso 

equivocado das fontes energéticas não-renováveis e poluentes, podendo ser obtidas 

das seguintes formas: aquecimento solar da água, energia fotovoltaica, ou energia 

eólica  (VENÂNCIO, 2011).  

Além disso, o tamanho e as dimensões estão relacionados diretamente com 

o consumo de energia, e quanto maior a residência maior o consumo de energia e 

maior o uso dos recursos naturais durante a construção. Dentre as estratégias de 

redução do consumo de energia pode-se citar como principais o uso consciente dos 

eletrodomésticos e um bom projeto integrado com possibilidade do uso racional dos 

recursos e energias limpas e renováveis. Isso se deve a partir da adequação ao clima 

local, uso correto da ventilação natural, separação térmica entre o interior e exterior, 

seleção de equipamentos eficientes e bem dimensionados, incorporando as energias 

renováveis (MEDEIROS e NARDI, 2012). 

A regulamentação do uso da energia solar no Brasil, seja através da micro ou 

mini geração é feita pela Resolução Normativa nº 482/2012, da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), e permite que as novas instalações de geração e uso de 

energias renováveis sejam conectadas à rede de distribuição das concessionárias 

locais com a dispensa das baterias de armazenamento. Isso permite que o consumo 

da unidade consumidora seja compensado com a energia gerada por esta unidade, 

medido por um inversor e minimizando o consumo fornecido pela rede elétrica da 

concessionária e, consequentemente, o valor financeiro da conta de energia elétrica 

(figura 2.16).  
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Fonte:SNATURAL Meio Ambiente (2016) 

 

A disponibilidade de energia solar para coleta e reutilização como fonte 

energética é limitada às condições atmosféricas locais – umidade do ar, surgimento 

de nuvens, latitude local, e da posição no tempo (hora do dia e dia do ano), e que 

influenciará na posição adequada para um melhor aproveitamento do sol em relação 

ao seu movimento diário, podendo gerar energia como suprimento para os 

eletrodomésticos residenciais e aquecimento de água (Figura 2.17). Além disso, o 

excedente de geração de energia pode ser injetada diretamente na rede elétrica, 

desde que autorizada pela concessionária local. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHATRON (2016) 

Figura 2. 16 - Esquema da distribuição da energia solar e conversã o em energia para a 
rede da concessionária local  

Figura 2. 17 – Esquema da influência do movimento d iário do sol sobre as placas 
solares instaladas  
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Os dados solarimétricos utilizados no dimensionamento de coletores solares 

são extraídos do Atlas Brasileiro de Energia Solar (PEREIRA et al, 2006), um 

compêndio do levantamento da disponibilidade de energia solar no território nacional 

que utiliza um modelo de medição baseado em transferência radiativa alimentado por 

dados climatológicos  e dos últimos 10 anos de informações que foram extraídas de 

imagens geradas por satélites geoestacionários, validados por dados que foram 

coletados em estações de superfície). O Atlas foi desenvolvido dentro do projeto 

SWERA (Solar and Wind Energy Resource Assessment, ou Avaliação dos Recursos 

de Energia Solar e Eólica) do Programa de Meio Ambiente das Organizações Unidas 

(UNEP-ONU), e cujo intuito é realizar um mapeamento do potencial de energia solar 

e de energa eólica no Brasil para ser utilizado como base para futuros investimentos 

e políticas públicas para coleta e uso dessas energias. 

Existem outros bancos de dados como os Valores Medios de Irradiacion Solar 

Sobre Suelo Horizontal, do Centro de Estudos de la Energia Solar, ou como o Atlas 

Solarimétrico do Brasil (CRESESB, 2017).  

As informações retiradas do banco de dados Valores Medios de Irradiacion 

Solar Sobre Suelo Horizontal constituem os valores utilizados no software SunData 

(CRESESB, 2017), ferramenta de apoio no dimensionamento de sistemas 

fotovoltaicos e cujo intuito é calcular a irradiação solar diára mensal em qualquer 

localidade de toda extensão do território brasileiro. O software  solicita como dados de 

entrada as coordenadas geográficas de latitude e longitude e fornece como dados de 

saída a irradiação solar para um mínimo de três localidades próximas do ponto de 

interesse: valores de irradiação solar em kWh/m².dia no plano horizontal e que 

representam as diárias médias mensais para o período de um ano. A Figura 2.18 e a 

Tabela 2.2 ilustram os valores da irradiação solar no plano horizontal para três 

localidades mais próximas de Parnamirim/RN (Natal/RN, Ceará-Mirim/RN, e João 

Pessoa/PB), com valores registrados nos bancos de dados do SunData. 
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Fonte: SunData (2017) 

Tabela 2. 4 - Dados de irradiação solar diária médi a das três estações mais próximas 
de Parnamirim/RN 

Esta-
ção 

Irradiação solar diária média [kWh/m 2.dia] 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Delta 

Natal 5,94 5,81 5,72 4,94 5,11 4,53 5,00 5,61 5,61 6,61 6,67 6,39 5,66 2,14 
Ceará 
Mirim 5,69 5,58 5,31 5,08 5,06 4,31 4,67 5,56 5,83 6,31 6,42 6,14 5,50 2,11 

João 
Pessoa 5,36 5,72 5,50 5,03 5,06 4,28 4,56 5,39 5,69 6,42 6,61 6,33 5,50 2,33 

Fonte: SunData (2017) 

 

Além desses dados de saída, o SunData fornece também valores de 

irradiação solar convertidos do plano horizontal para o plano inclinado, discretizados 

em três diferentes ângulos de inclinação: o ângulo igual à latitude do local, o ângulo 

que fornece o maior valor médio diário anual de irradiação solar, e o ângulo que 

fornece o maior valor mínimo diário anual de irradiação solar, cujo valor será escolhido 

de acordo com a necessidade e os requisitos de projeto, podendo ser utilizados no 

dimensionamento e instalação dos painéis fotovoltaicos. Segundo a CRESESB 

(2017), o valor do ângulo igual à latitude do local é usualmente utilizado como ângulo 

de inclinação do módulo fotovoltaico. Já o ângulo que fornece o maior valor médio 

diário anual de irradiação solar é utilizado quando há uma necessidade maior na 

geração de energia, nos casos de compensação com sistemas inversores conectados 

à rede de distribuição da concessionária local. 

Figura 2. 18 – Gráfico dos valores de irradiação so lar no plano horizontal para 
localides próximas a Parnamirim/RN  
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Fonte: SunData (2017) 

2.6 O Processo de Projeto 

Para Kowaltowski et al (2006), a partir dos últimos anos, a metodologia dos 

processos de projeto tornou-se mais complexo devido às mudanças ocorridas no 

panorama global, tanto em avanços tecnológicos quanto em transformações 

econômicas ou de cunho social, os quais por sua vez tem influenciado a arquitetura 

final. Isso provocou um aumento na competitividade e na contribuição entre os 

diversos profissionais envolvidos cujo resultado final é a busca por processos mais 

eficientes e um produto de qualidade diferenciado.  

Ainda segundo Kowaltowski et al (2006) e Kowaltowski, Moreira e Deliberador 

(2012), o processo de projeto em arquitetura não se remete à rigidez de regras, uma 

vez que a arquitetura encontra-se em uma zona mediana entre a arte e a ciência. 

Além disso, o rápido avanço da tecnologia, a variação perceptiva dos proprietários, o 

impulso no acesso e troca de informações, e a premente necessidade de adequação 

às condições ambientais e sustentáveis relativos à eficiência energética mostram que, 

apesar de seu desenvolvimento independente, há a necessidade de serem 

submetidas à integração na fase conceptiva do projeto. Pode-se concluir que cada 

projeto é resposta a um problema individual e único, com usos condizentes a funções 

pré-definidas e que, consequentemente, cada solução será diferente com base em 

critérios variados. 

Apesar disso, os profissionais de arquitetura tem desenvolvido metodologias 

para a síntese do processo de projeto e, dentre elas, a intuição tem-se demonstrado 

Figura 2. 19 – Gráfico-síntese dos valores de irrad iação solar no plano inclinado para 
Natal/RN  
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importante para o processo pois não há uma linearidade na sequência projetiva. Isto 

se deve à possibilidade de que o profissional não possui um conhecimento prévio 

amplo sobre o objeto a ter o projeto desenvolvido e não poder considerar o processo 

de projeto totalmente racional (KOWALTOWSKI, MOREIRA E DELIBERADOR, 2012). 

Para Kowaltowski et al (2006), não há uma facilidade em se categorizar o 

processo de projeto em virtude que, geralmente, é “informal, individual ou 

simplesmente pertence a escolas de regras estéticas”, apesar de ser possível indicar 

alguns métodos utilizados: 

a) Uso de analogias antropométricas nas relações entre o corpo humano e 

limitações dimensionais; 

b) Uso de analogias literais no uso de elementos encontrados na natureza 

como inspiração formal; 

c) Uso de relações ambientais; 

d) Uso de tipologias e suas relações de casos genéricos anteriores com as 

soluções apresentadas; e 

e) Uso de linguagens formais e estilos adotados por escolas de arquitetura. 

Gann apud Kowaltowski, Moreira e Deliberador (2012), define como “tame 

problems” os problemas originários do projeto que não podem ser controlados; “one-

shot operation” as soluções únicas enfrentadas pelo profissional; e como “wicked 

problems” os problemas difíceis ou ruins que os profissionais enfrentam. Isso porque 

o processo de projeto é uma metodologia de ensino-aprendizagem do próprio 

profissional para ele mesmo e que utiliza a tentativa e o erro como avaliação crítica 

do produto final – o projeto: definição do problema, proposição de opcionais, escolhas 

necessárias e definições de caminho a seguir, implementação e avaliação (Figura 

2.20). 
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Fonte: KOWALTOWKI et al (2012) 

2.7 Estudos de Referência 

Os estudos de referência utilizados foram escolhidos com base em pesquisas 

realizadas em consultas bibliográficas e em sítios eletrônicos, e que fundamentaram 

as estratégias de racionalização do espaço e modulação versus forma, levando-se em 

consideração a sustentabilidade, o habitat bem definido e sua integração com o meio 

ambiente. Isto se reflete na utilização de sistemas construtivos bem definidos e 

planejados adequadamente, além de redutivos na geração de resíduos durante a fase 

construtiva e operacional. Dessa forma, a pesquisa teve como foco a busca por 

soluções que propriciassem a racionalização do espaço construído, através do uso da 

modulação interespacial porém mantendo-se a liberdade da forma e volumetria; 

utilização de uma programação arquitetônica para uma residência unifamiliar; 

utilização de estratégias de condicionamento térmico passivo; e integração com a 

natureza. 

Foram selecionados dois projetos arquitetônicos, de autoria de escritórios de  

arquiteturas distintos: o primeiro é um projeto desenvolvido pelo escritório Camarim 

Arquitectos, empresa portuguesa com sede em Lisboa,  denominado Casa Tropical, 

desenvolvido pelos arquitetos Vasco Matias Correia e Patrícia Ferreira de Souza, cujo 

trabalho reflete a necessidade das edificações serem duráveis, flexíveis, belas, 

funcionais, eficientes energeticamente e atemporais. A residência está localizada na 

Figura 2. 20 - Esquema de modelo de processo de pro jeto em arquitetura  
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praia de Mundaú, a 130 km de Fortaleza/CE, e tem como foco o contato com o meio 

ambiente, flexibilidade no uso de soluções não convencionais, utilização de materiais 

regionais e uso de estratégias de condiocionamento térmico passivo (HELM, 2016). 

O segundo projeto arquitetônico escolhido como estudo de referência foi 

desenvolvido pelo escritório Marcos Acayaba Arquitetos e foi premiado na 3ª Bienal 

Internacional de Arquitetura de São Paulo, na categoria Grande Prêmio, em 1997. 

Trata-se de uma residência localizada na praia de Tijucopava, Guarujá, São Paulo. 

Seu foco é a modulação pelo uso de estruturas naturalmente autotravadas, o que 

torna possível a criação de espaços contínuos ou articulados e a interação com o meio 

ambiente e a mata nativa (FRACALOSSI, 2012). 

2.7.1 Residência unifamiliar Casa Tropical, Fortale za/CE 

O projeto residencial escolhido como estudo de referência em virtude dos 

conceitos pré-definidos entre os arquitetos e os proprietários. A necessidade de uma 

residência durável e funcional são por si um desafio à frente se somados à eficiência 

energética necessária e a linguagem atemporal da edificação. 

Outro motivo da escolha é o clima similar ao do objeto de estudo deste 

trabalho. A residência está inserida na praia de Mundaú, uma aldeia de pescadores 

próxima a Fortaleza/CE, e suas coordenadas geográficas são  3º 16' 39" S de latitude, 

39º 16' 11" W de longitude e a uma altitude de 1,00m (Figura 2.22). Possui um clima 

característico de municípios litorâneos, identificado como quente e úmido e 

destacando-se apenas duas estações bem definidas durante o ano. Suas 

temperaturas médias variam de 22ºa 33ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Camarim Arquitectos (2016). Editado pelo autor. 

Implantação 

Figura 2. 21 - Implantação da Casa Tropical 
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A definição do partido arquitetônico aconteceu a partir da necessidade do 

contato direto com a natureza e o meio ambiente. A partir daí, os autores analisaram 

e substituíram uma residência formal onde se sobressai um volume compacto com 

circulações internas por uma linguagem não formal e fora do convencional, onde uma 

galeria externa envolve toda a residência de forma a permitir a permeabilidade da 

paisagem natural no contato direto com o usuário, percebido na implantação (Figuras 

2.23 a 2.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Camarim Arquitectos (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Camarim Arquitectos (2016) 

Figura 2. 22 - Vista frontal da Casa Tropical  

Figura 2. 23 - Vista da paisagem no entorno da resi dência pela perspectiva do usuário 
no interior da edificação  



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Camarim Arquitectos (2016) 

A residência foi construída com alvenaria de tijolos maciços, estrutura interna 

em concreto armado, e estrutura da cobertura em madeira. A galeria recebeu uma 

pele de madeira que a reveste e, junto do telhado suspenso, protegem a residência 

da incidência solar mantendo-a permeável aos ventos e a entrada de luz natural 

(Figura 2.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Camarim Arquitectos (2016). Editado pelo autor 

 

Painel em vidro 

Piso em madeira 

Figura 2. 25 - Foto interna da residência 

Figura 2. 24 - Vista interna da galeria externa int egrada à natureza 
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Utilizaram réguas de madeira como revestimento do piso do pavimento 

superior, e concreto polido no piso do pavimento inferior. Painéis de vidro de correr ou 

tipo giro fazem o fechamento interno entre a edificação e a galeria externa, 

possibilitando a entrada de luz natural e servindo de barreira aos ventos quando da 

necessidade do fechamento. 

Por estar localizada em um clima quente e úmido, a residência foi pensada de 

forma a absorver a luz natural incidente para iluminação durante todo o ano e 

aproveitar a grande quantidade de ventos para tornar os ambientes adequados ao 

conforto térmico dos usuários. Foram desenvolvidos esquemas para estudo das 

maneiras de permear o vento para o interior da edificação, manter a proteção à 

incidência solar térmica e a absorção de energia lumínica, além de coletar e 

armazenar águas pluviais pelos telhados (Figuras 2.27 e 2.28). 

Outra solução utilizada para facilitar a permeabilidade dos ventos no interior 

da edificação foi o uso de painéis de madeira como elemento de segurança instalados 

nos limites das galerias e executados com montantes de massaranduba 7x3,5cm, 

distantes 1 m um do outro, e fechamento com ripas 5 x 1,5cm afixadas com parafusos 

de ferro galvanizado.  

Fonte: Camarim Arquitectos (2016) 

  

Os autores optaram por instalar painéis de captação de energia solar e um 

gerador eólico para produção de energia elétrica. A água pluvial coletada pelo telhado 

é transportada para cisternas localizadas no subsolo e tem como objetivo ser utilizada 

para irrigação e lavagem de carros (Figura 2.29). 

 

Figura 2. 26 - Esquemas para estudos do fluxo de ve nto no interior da edificação 
conforme as pos sibilidade de distribuição interna d os ambientes  
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Fonte: Camarim Arquitectos (2016) 

Fonte: Camarim Arquitectos (2016) 

 

A preocupação dos profissionais no processo de projeto foi integrar com o 

meio ambiente, utilizar materiais e mão de obra locais e de fácil acesso e o uso de 

energias renováveis: aproximar a residência à natureza, dirimindo o impacto da 

construção e mantendo a harmonia com o entorno, sintetizados no Quadro 2.3. 

Figura 2. 28 - Esquema de aproveitamento para capta ção e reservação de energia 
solar e águas pluviais  

Figura 2. 27 - Esquemas para estudos das condiciona ntes climáticas e seu melhor 
aproveitamento  
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Quadro 2. 1 - Síntese dos elementos referenciais da  Casa Tropical 

Referencial Descrição 

 

- Integração com a natureza 

- Aproveitamento da topografia do sítio 

- Permeabilidade e aproveitamento dos ventos 

- Uso do telhado para coleta das águas pluviais 

para reuso e coleta de energia solar (placas 

fotovoltaicas) 

 

 

- Integração com a natureza 

- Harmonia com o entorno 

- Manutenção e preservação das espécies 

nativas 

 

 

 

 

 

- Volume compacto 

- Uso de linguagem não formal e fora do 

convencional 

- Apropriação de galeria externa envolvendo 

toda a residência 

- Permite a permeabilidade da paisagem 

natural no contato direto com o usuário 

 - Processo de projeto utilizado: 

a) uso de analogias tipológicas; e 

b) uso de relações ambientais. 

- Permeabilidade e aproveitamento dos ventos 

- Uso de materiais e mão de obra regionais. 

  

- Uso do telhado para coleta das águas pluviais 

para reuso e coleta de energia solar (placas 

fotovoltaicas) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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2.7.2 Residência unifamiliar em Tijucopava, Guarujá /SP 

Deu-se preferência a este projeto arquitetônico como estudo de referência 

pois buscava-se uma residência localizada em um terreno com aclive e focasse na 

preservação da natureza na ocupação do lote.  

Dessa forma, o projeto preservou o solo e a cobertura vegetal intactos, 

afastando a residência do solo a partir de três tubulões que nascem e atravessam o 

solo e sobre cada um nascem três pilares de concreto e que servem como sustentação 

de toda a edificação. Além disso, possui geometria modulada triangularmente, 

tornando a estrutura autotravada de forma eficiente e criando espaços contínuos ou 

articulados, integrados com a natureza por grandes elementos que remetem a bay-

windows (Figura 2.30).Outro motivo foi a industrialização da construção, permitindo a 

redução dos resíduos da construção e ganho da produtividade da mão de obra: 

madeira com cortes específicos para montagem e a utilização de paredes divisória e 

peitoris de painéis industrializados de madeira compensada permitiam a montagem 

sem o uso de equipamentos pesados minimizando o impacto ambiental do uso de 

grandes máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Marcos Acayaba Arquitetos (2016). Editado pelo autor. 

 

Figura 2. 29 - Foto externa da residência e sua int egração e preservação da natureza 

Elementos que 

remetem às 

bay-windows 
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Assim como a Casa Tropical, o autor desta residência defende o partido 

arquitetônico a partir da premissa da comunicação da edificação com o meio ambiente 

sem agredí-lo quando de implantação in situ. A residência foi encaixada entre três 

árvores principais existentes no terreno, sendo possível manter o solo, a cobertura 

vegetal e as árvores preservadas (Figura 2.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Marcos Acayaba Arquitetos (2016). 

Figura 2. 30 - Planta de implantação e corte longit udinal da residência 
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A estrutura da residência é constituída por pilares e vigas de madeira e 

conectores e tirantes de aço. A fundação é do tipo tubulão, que atravessa o terreno, a 

partir do qual nascem os pilares de concreto armado (Figura 2.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Marcos Acayaba Arquitetos (2016). 

 

O acesso do pavimento principal é feito por uma passarela com apoio central 

que interliga a estrada à residência, e ancorada à laje de concreto armado do 

estacionamento. Nesse pavimento estão distribuídos um espaço contínuo e contíguo 

à sala, cozinha e três terraços em balanço. Já no pavimento intermediário encontram-

se três suítes e um terraço com vista para o mar, organizando-se em torno da escada 

no espaço central. A área de serviço tem saída direto para o terreno por uma passarela 

menor e encontra-se suspensa entre os três apoios. Uma escada interna tipo caracol, 

suspensa por tirantes de aço, interliga todos os pavimentos (Figura 2.33). 

As lajes são em concreto armado, do tipo pré-moldadas. Sobre elas foram 

instalados barrotes em jatobá com intervalos para passagem da instalação elétrica e 

preenchidos com argamassa leve de vermiculita. Sobre eles foi fixado o assoalho em 

Figura 2. 31 - Detalhes dos conectores 
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madeira sapucaia. Sob as lajes foram instalados forro em madeira mogno, tipo macho 

e fêmea (figuras 2.33 e 2.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Marcos Acayaba Arquitetos (2016). 

 Fonte: Marcos Acayaba Arquitetos (2016). 

Figura 2. 32 - Vista interna da residência: escada caracol suspensa por tirante s de aço 
e modulação estrutural sob laje formato triangular.  

Figura 2. 33 - Vista inferior da residência: estrut ura de madeira de sustentação dos 
beirais da cobertura e isolamento  do solo  
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As janelas são corrediças, não possuem caixilhos e são compostas por vidros 

de 5mm de espessura. Já a folha principal é do tipo fixa, foi instalado diretamente nos 

montantes e tem dimensões 1,25 x 1,25 metros. Além disso, dois vidros laterais de 

correr e lapidados deslizam dentro de sulcos nos peitoris de madeira. Externo às 

janelas foram instaladas telas para impedir a entrada de insetos. 

A residência foi projetada com condutores externos verticais para captação e 

redistribuição das águas pluviais ao terreno, de forma que possam infiltrar no solo 

garantindo sua umidade natural. Esse sistema de coleta vertical destina as águas 

coletadas pelo telhado para poços de pedra, com profundidade de 1,50 metros, 

preenchidos com pedras de granulometrias distintas. 

Já o terraço da cobertura projeta-se em balanço 2,30 metros, de forma a 

proteger a residência da incidência direta das chuvas de vento, frequentes na região 

(Figura 2.35). 

 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Marcos Acayaba Arquitetos (2016). 

O processo de projeto utilizado pelo profissional enfatizou a preservação e 

manutenção da mata nativa e suas espécies, e no uso de materiais e mão de obra 

locais e de modulação e racionalização, sintetizados no Quadro 2.2. 

Figura 2. 34 - Vista externa da residência 
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Quadro 2. 2 - Síntese dos elementos referenciais da  Residência Tijucopava 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Referencial Descrição 

 - Integração com a natureza � foco na 

preservação da natureza 

- Terreno íngreme, difícil � Aproveitamento da 

topografia do sítio 

- Permeabilidade e aproveitamento dos ventos 

- Manutenção e preservação das espécies 

nativas 

  

- Volume compacto 

- Uso de linguagem não formal e fora do 

convencional 

- Modulação e racionalização � melhor 

aproveitamento do espaço 

 

 

 

- Permite a permeabilidade da paisagem 

natural no contato direto com o usuário 

 

 

- Processo de projeto utilizado: 

a) uso de analogias literais (colméia); 

b) uso de analogias tipológicas; e 

b) uso de relações ambientais. 

- Permite a permeabilidade da paisagem 

natural no contato direto com o usuário 
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3 BASE PARA A PROPOSTA 
 

Concluído o levantamento do referencial teórico-conceitual empírico, partiu-

se para as definições básicas para o processo de projetação arquitetônica com base 

no proposto por Kowaltowski et al (2012). Nesse sentido, para o desenvolvimento da 

proposta iniciou-se com o primeiro contato com o cliente, composto por uma família, 

sobre o qual foi definido o objeto norteador (Figura 3.1). A escolha pela construção no 

terreno também foi fruto de conversas com entre o autor e o cliente, que estava em 

dúvida entre a aquisição da residência no qual já residiam ou em uma nova 

construção. Dessas conversas, foram coletados e analisados dados como costumes 

da cultura do marido e da esposa, entendimento da dinâmica familiar e sua rotina, 

necessidades prementes da família em relação aos ambientes a serem sugeridos, 

preocupações com a manutenção e operação da residência aplicados a um desejo de 

se edificar uma arquitetura adaptada ao clima local. A partir daí, foram feitas visitas 

ao local do terreno a fim de analisar o sítio escolhido, o tipo de solo e vegetação 

nativas, a inclinação e a topografia do terreno, além de tornar possível a identificação 

inicial de dados ambientais que seriam úteis na elaboração da proposta, como direção 

dos ventos e a orientação solar (do nascente ao poente). 

Após a coleta e análise dos dados acima citados, iniciou-se a pesquisa por 

estudos de referência que poderiam possuir alguma similaridade com a proposta, cujo 

intuito era identificar elementos que se replicados pudessem promover na correta 

adequação da residência ao clima local, permeando em seu interior o conforto 

ambiental. Foram ainda realizados outro estudos de referências em residências locais 

com foco similar na sustentabilidade, além de visitas à condomínios residenciais de 

alto padrão, nos quais encontrou-se apenas exemplares com preocupação com os 

efeitos da radiação solar e sua possível proteção, além da energia solar como fonte 

energética. Esse foi o momento temporal que permitu ao autor elaborar o programa 

de necessidades que atenderia ao cliente e que, a partir deste, seria utilizados como 

elemento norteador da elaboração da proposta arquitetônica e de possíveis 

consultorias com profissionais de áreas afins que poderiam contribuir com o 

desenvolvimento de soluções projetuais, como engenheiros calculistas, de instações 

prediais, e de energia solar. 
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Fonte: KOWALTOSWKI (2012). Adaptado pelo autor. 

 

A proposta arquitetônica foi desenvolvida partindo da premissa da integração 

entre os possívei consultores/profissionais de áreas afins, a qual permitiu que 

soluções arquitetônicas viessem a promover o uso de tecnologias construtivas de 

forma menos onerosa: a escolha da madeira como sistema estrutural de pórticos 

utilizado no fechamento da residência e a escolha pelo solo na produção da terra 

estabilizada compactada (rammed Earth) como sistema estrutural portante e sistema 

de vedação permitiram o uso de materiais de menor impacto ambiental – uso de 

madeira de reflorestamento, no caso o eucalipto; e o uso de terra com vedação, 

material de fácil aquisição, baixo custo, menores prazos de execução, fatores de 

agregação ao valor final da proposta, os quais influíram para o desenvolvimento do 

projeto objeto desse estudo.  

Figura 3. 1 - Programação esquemática do processo d e projetação arquitetônica 
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A programação sugerida teve continuidade durante a execução do projeto na 

obra de construção e sua posterior ocupação. A partir dessa etapa deverá ser feita 

uma consulta de satisfação com o cliente sobre a residência e se todos os sistemas 

sugeridos estão de acordo com as etapas anteriores da programação. Essa consulta 

deve preservar a privacidade do cliente, cujo intuito é a coleta de dados para nortes 

de propostas futuras que possuam a mesma similaridade.  

Da esquematização da programação arquitetônica e de conversas com o 

cliente, foram definidos eixos norteadores que conduziram a proposta arquitetônica. 

Estes eixos são originados da necessidade inicial do cliente: uma residência 

unifamiliar energeticamente eficiente e sustentável. Foram discretizados da seguinte 

maneira: meio ambiente, processos construtivos e viabilidade financeira. Deles nasce 

a proposta com base em tomadas de decisão influenciada por alguns condicionantes 

(figura 3.2).  

O eixo norteador Meio Ambiente refere-se à integração com a natureza 

através de uma arquitetura de baixo impacto ambiental, com ênfase ao uso de 

materiais locais e regionais, e a utilização de energias renováveis ou, em segundo 

plano, de equipamentos de baixo impacto ou certificados ambientalmente. Assim, 

foram escolhidos materiais que, aliados aos elementos arquitetônicos, auxiliem na 

promoção do conforto ambiental da residência. Já o eixo norteador Processo 

Construtivo diz respeito à padronização e racionalização no uso dos materiais e 

técnicas construtivas de forma a incrementar a produtividade da mão de obra com o 

ganho de tempo e execução e a redução na geração de resíduos, de forma a 

minimizar o impacto ambiental. Foram escolhidos materiais de fácil acesso, 

encontrados na região, de fácil execução, como a terra utilizada no processo de 

construção da Terra Estabilizada Compactada (TEC), uma variação da terra batida, a 

taipa. Além disso, também foi escolhido o uso de madeira como parte do sistema 

estrutural no que concerne ao vigamento e ao tramo de pilares externos, fornecida 

cortada e com dimensões pré-estabelecidas em projeto facilitando o encaixe e 

montagem na linha de produção da obra. 

 

 

 



52 
 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

O eixo Viabilidade Financeira refere-se à adequação técnico-econômica da 

proposta ao mercado local. A proposta da residência deve atender ao requisito de ter 

seu valor por metro quadrado (R$/m²) compatível com os valores regionais de 

edificações similares, tanto de construção quanto venal. A partir da definição dos eixos 

norteadores, tornou-se claro as áreas conceitos a serem abordadas na programação, 

estreitando o campo de visão para que fosse possível entender quais aspectos seriam 

importantes e indicariam o direcionamento durante a elaboração da proposta na fase 

projetual (figura 3.3). 

Da união entre os eixos norteadore definidos, surgiram as áreas-conceito 

comuns a cada dois eixos, sendo elas: execução com redução dos resíduos da obra 

e a utilização de energias renováveis; racionalização e modulação dos processos 

construtivos reduzindo o impacto ambiental gerado pela atividade fim da construção 

civil; redução e segurança no tempo de execução da obra, através do controle dos 

custos e do cumprimento real do orçamento previsto. Porém, percebe-se uma área-

conceito comum aos três eixos - o projeto arquitetônico que deve unir todos os 

aspectos das áreas definidas e, consequentemente, dos eixos norteadores. 

 

Figura 3. 2 - Programação arquitetônica - Princípio s norteadores 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

3.1 Programa de Necessidades e Pré-dimensionamento 

O programa de necessidades que norteará todo o desenvolvimento projetual 

da proposta surgiu a partir da definição dos ambientes necessários para atender as 

necessidades do cliente. Para Voordt e Wegen (2013) saber identificar os resultados 

obtidos em um programa de necessidades faz parte do desenvolvimento precípuo do 

processo de projeto, porém falho se o profissional ultrapassa essa etapa e parte para 

o pensar em soluções, transformando a conexão que o projeto teria com o programa 

em algo fraco e não construtivo. O programa tem como função não só elencar quais 

e quantos ambientes (e suas dimensões iniciais), mas também de: forçar uma reflexão 

acerca de metas, necessidades, desejos e pressupostos básicos; ser uma troca de 

informações entre profissional e clientes; ser uma forma de verificação da viabilidade 

técnica e um comparativo do projeto com outras alternativas; determinar a estimativa 

de custos, formas de investimentos e o acompanhamento desses custos; e fazer parte 

do contrato como forma de estabelecer as características exigidas pela edificação 

(VOORDT e WEGEN, 2013). 

Sustentabilidade  

Planejamento e  
Viabilidade 
financeira  

Processo 
Construtivo  

(Lean 
construction)  

Execução / 
resíduos / 
energia 

renovável 

Projeto  

Figura 3. 3 - Áreas-conceito abordadas na programaç ão 
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Entre as desvantagens citadas por Voordt e Wegen (2013), as de impacto 

sobre um programa mal elaborado são: 

a) Desperdício de tempo do profissional em coleta e análise de informações e 

dados; 

b) Possibilidade tardia de estimar a viabilidade da edificação a ser projetada; 

c) Perda da confiança do cliente em função do excesso de alterações – tanto 

em frequência quanto em desenho; 

d) Proposta final com custo elevada ou pouco adequada ao perfil do cliente; 

e) Soluções alternativas pouco exploradas ou tardias por falta de atenção ou 

tempo. 

O pré-dimensionamento do programa básico de necessidades foi elaborado 

com base no Código de Obras do município de Parnamirim (art. 59º, capítulo VI, 1994) 

que define as áreas e dimensões mínimas para cada ambiente (Tabela 3.1). Em 

resposta às necessidades preementes do cliente e com base na esquematização 

inicial da programação arquitetônica, definição dos eixos norteadores e das áreas 

conceitos abordadas, foi possível definir o Programa de Necessidades inicial com a 

previsão de áreas e da quantidade de unidades de cada ambiente. Em paralelo, foi 

elaborada a Matriz de de Interação entre Ambientes a partir dos dados apresentados 

anteriormente e do programa básico de necessidades e pré-dimensionamento. Nela, 

é demonstrado o quanto cada ambiente relaciona-se com outro e, consequentemente, 

como irá se localizar no projeto (Tabela 3.2). A partir desta matriz, é possível a 

elaboração de um roteiro inicial de distribuição linear das funções que se relacionam 

ou que estão próximas.  

Tabela 3. 1 - Dimensões mínimas dos compartimentos para município de Parnamirim 

 
AMBIENTE 

ÁREA 
PREVISTA 

(m²)  

NÚMERO 
DE 

UNIDADES 

ÁREA 
TOTAL (m²) 

Atelier / Qto. Reversível 10,00 1 10,00 

Área de lazer 30,00 1 30,00 

Bwc empregados 3,00 1 3,18 

Bwc´s  6,00  3 18,00 

Closet  10,00 2 20,00 

Copa/cozinha  16,00  1 16,00 

Dependência Empregados 6,00 1 6,00 

Despensa  3,00 1 3,00 

Dormitórios 20,00 3 60,00 

Estúdio / Hóspedes 20,00  1 20,00 



55 
 

 

Fonte: Código de Obras e Urbanismo de Parnamirim (1994). Adaptado pelo autor. 

Tabela 3. 2 – Programa básico de necessidades e pré -dimensionamento 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

Figura 3. 4 - Matriz de Nível de Interação entre Am bientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

Garagem  25,00 1 25,00 

Lavanderia / Área de serviço 6,00 1 6,00 

Salas  estar / jantar  20,00  2 40,00 

Terraço / Varandas 40,00 1 20,00 

ÁREA TOTAL (m²) 249,00 

COMPARTIMENTO ÁREA DIMENSÃO PÉ-DIREITO 

a) Sala 12,00 m² 2,85m 2,50m 

b) Quarto 8,00 m² 2,40m 2,50m 

c) Cozinha 4,00 m² 2,00m 2,40m 

d) Banheiro 2,40 m² 1,20m 2,40m 

e) Quarto de empregada 4,00 m² 1,80m 2,40m 

f) Lavabo 2,00 m² 0,80m 2,40m 

g) Área de Serviço ------ 1,00m 2,40m 

h) Local para trabalho 

burocrático 

12,00 m² 2,85m 2,50m 

i) Loja 12,00 m² 2,85m 2,70m 

j) Garagem 12,00 m² 2,40m 2,20m 
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Ao analisar a coletânea de dados é possível estabelecer metas, descobrir e 

testar conceitos, determinar as necessidades e suas soluções, através do método de 

Identificação do Problema ou Problem Seeking. Segundo Moreira (2007), esse 

método de programação é um processo de busca pelos problemas e exigências a 

serem cumpridas, enquanto que o projeto é a solução. Essa síntese é possível quando 

da análise objetiva e analítica dos dados, porém sempre aberto às idéias abstratas, 

capazes de avaliar a informação e identificar aqueles fatores mais importantes (PEÑA 

e PARSHALL, 2001). Este método é dividido em cinco partes: 

a) Metas a serem estabelecidas (o quê e por quê); 

b) Fatos a serem coletados e analisados (o quê e qual); 

c) Conceitos a serem descobertos e testados (como); 

d) Necessidades a se determinar (quanto e qual) ; e 

e) Problema a ser localizado (qual). 

Baseou-se em todo estudo de programação realizado até o momento e 

definiu-se, utilizando o método do problem seeking, aspectos que seriam discutidos 

durante a fase projetual, apresentados nos Quadros 3.1 e 3.2. Através destes quadros 

foi possível levantar todos os dados que podem influenciar na elaboração da proposta: 

necessidades e exigências dos clientes, metas a atingir, métodos e processos 

construtivos, e o orçamento disponível para a execução da obra. 

Basicamente, foram realizadas a análise e a síntese das áreas-conceito 

abordadas na programação, buscando-se os aspectos do problema – um processo 

construtivo sustentável e ao planejamento e viabilidade financeira. A partir desse 

momento, foram definidas e conceituadas subáreas derivadas das áreas-conceito 

(Quadro 3.1), as quais foram discretizadas, conceituadas e definidas em diversas 

abordagens como metas a serem seguidas (Quadro 3.2). 

Quadro 3. 1 - Problem Seeking conceitual 

SUB-ÁREAS  CONCEITOS E DEFINIÇÕES 
TECNOLOGIA / MÉTODO 

CONSTRUTIVO 
Racionalização / modulação / pré-fabricação / 

sistemas leves / custos: análise técnico-
financeira 

UNIDADE HABITACIONAL Relações com condomínio e entorno / Uso do 
solo / Infraestrutura urbana / Necessidades da 

família 
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S
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D
E

 
ÁGUA  Permeabilidade do solo / aproveitamento de AP 

/ limitação do uso de águas servidas/tratadas / 
uso de equipamentos 

redutores/economizadores 
MATERIAIS  Gestão de resíduos da construção / uso de 

materiais locais / materiais renováveis / madeira 
certificada / materiais com baixa emissão de 

gases / reuso e reciclagem 

ENERGIA Otimização do desempenho térmico / uso de 
equipamentos eficientes / energia renovável / 

 

Fonte: ALVES (2012). Adaptado pelo autor 

Quadro 3. 2 - Problem Seeking com definição dos aspectos 

ABORDAGEM CONCEITOS E DEFINIÇÕES 
GESTÃO DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO 
• utilização de sistemas construtivos pré-

fabricados: evitar desperdício e a geração 
de resíduos da construção civil 

AVALIAÇÃO DA ENERGIA 
EMBUTIDA E CICLO DE VIDA DO 

MATERIAL 

• energia consumida no processo associado 
a um material em todo seu ciclo de vida 
(fabricação – transporte – obra – 
operacional – manutenção – demolição e 
reciclagem) 

IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAIS 
RENOVÁVEIS 

• compatíveis ao clima local e com menor 
impacto ambiental 

• uso de madeira certificada e de manejo 
• materiais frios, com alta refletância e 

emissividade e cor clara 

USO DE MATERIAIS REGIONAIS 

SISTEMA CONSTRUTIVO 
ESTRUTURAL 

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

incorporada 
• minimizar utilização de materiais que 

incorporem fôrmas, escórias de alto forno,  
de grande consumo de energia para 
extração e que desperdicem água 

USO DE ESQUADRIAS EM MADEIRA • fabricação de médio impacto 
• matéria-prima abundante na região 

Fonte: ALVES (2012). Adaptado pelo autor 
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4 FUNDAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

PROPOSTA 

4.1 Caracterização da região objeto de estudo 

O município de Parnamirim localiza-se no litoral da região nordeste do país, e 

possui como coordenadas geográficas os valores de 05º 54' 56" S para latitude, 35º 

15' 46" W para sua longitude, e está a uma altitude de 53m com fuso horário GMT-2. 

A área de sua unidade territorial é 123,47km², sendo seu bioma Mata Atlântica (figura 

4.1). Sua população estimada é de 242.384 habitantes, e a densidade demográfica é 

de 1.639,70 hab/km² (IBGE, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fonte: IBGE, 2016. 

O lote do objeto em estudo está localizado no Loteamento Pium, Condomínio 

Alphaville, Avenida Alphaville 180, distrito litoral de Pium, em Parnamirim, Rio Grande 

do Norte, região Nordeste, Brasil. O Condomínio Alphaville encontra-se localizado na 

Rota do Sol, a uma distância de 16,70km do Centro Administrativo do município de 

Natal, a capital potiguar, e está situado entre as praias da zona sul e a capital do 

Estado (figura 4-2). 

Por possuir um clima característico dos municípios litorâneos, o município de 

Parnamirim/RN é identificado como quente e úmido, destacando-se apenas duas 

Figura 4.1 - Unidade territorial do município de Pa rnamirim/RN 
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estações bem definidas durante o ano, e sendo classificado na zona climática Z8 

(ABNT, 2015). 

Isto é, seu clima é quente, porém chuvoso, principalmente nos meses de 

janeiro a agosto. Além disso, possui um pequeno gradiente de temperatura entre o dia 

e a noite, devido à alta incidência de ventos, aliada à influência da continentalidade, 

da dinâmica atmosférica e do perfil altimétrico, ilustrados nas figuras 4.3 a 4.6. Os 

dados utilizados foram do município de Natal/RN, em função da proximidade com 

Parnamirim/RN. 

Fonte: Google Earth (2017). Editado pelo autor 

 

As figuras 4.3 e 4.4 ilustram, respectivamente, o  Meteograma e o Mapa 

Bioclimático de Parnamirim (INPE, 2017), e ilustram as condicionantes climáticas 

utilizadas como embasamento para determinação de elementos a serem utilizados na 

posteriormente na concepção da proposta. É possível identificar que dados climáticos 

como temperatura e umidade relativa do ar, velocidade do vento, pressão ao nível do 

mar apresentam certa estabilidade e apresentaram-se coerentes com o clima quente 

e úmido. 

O meteograma (figura 4.3) ilustra que em quase todo o período de tempo 

definido, apesar de valores intermediários próximos da ordem de grandeza de 20% 

para cobertura de nuvens, Parnamirim apresentou também valores próximos a 100%, 

o que contribui para a diminuição da incidência de radiação solar direta. Como também 

apresenta valores mais baixos (20%) que indicam necessidade de se prever 

NATAL 

PRAIAS 

ZONA SUL 

ALPHAVILLE 

Figura 4.2 - Vista aérea do Condomínio Alphaville ( vermelho) e das praias da zona sul 
(laranja)  
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elementos de cobertura ou fachada que auxiliem no combate à incidência de radiação 

solar direta excessiva (figura 4.5) e que venha a prejudicar o uso de algum ambiente 

ou espaço da residência objeto do estudo. Outro fator importante, a ventilação natural 

tem sua incidência em direção e intensidade principais oriundas a sudeste, conforme 

Figuras 4.3 e 4.6. 

 

Fonte: INPE (2017) 

Figura 4. 3 - Meteograma de Parnamirim/RN – data 15  de maio de 2017  
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Fonte: Software Climate Consultant V5.5 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Climate Consultant V5.5 

Figura 4.5 – Carta Psicrométrica de Natal/RN 

Figura 4.4 - Mapa de conforto adaptativo das médias  diurnas mensais do município 
de Natal /RN 
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Fonte: Climate Consultant V5.5 

 

Dentre as diferentes características da arquitetura, as estratégias 

bioclimáticas que mais se adequam e mostram-se eficazes para o clima do município 

de Parnamirim/RN são aquelas onde o arquiteto é capaz de incorporar ao seu projeto 

formas de aproveitamento da iluminação natural, da ventilação natural cruzada, 

mantendo o sombreamento das aberturas e distinguindo materiais de propriedades 

refletoras e leves para  a envoltória da construção (Figura 4.7). 

Van Lengen (2014) descreve essas diferentes características climáticas, 

orientando quanto às construções e projetos: 

• construir próximo a elevações e morros (terrenos em declive), onde há um 

melhor aproveitamento da incidência dos ventos; 

• uso de paredes mais delgadas evitando o acúmulo de temperatura; 

• uso de materiais leves como madeira, taquara e capim; 

• uso de grandes vãos de janelas, para um melhor aproveitamento dos ventos; 

• separação das construções permitindo a circulação dos ventos e da brisa; e 

• uso de varandas em volta das construções e de telhados e coberturas com 

inclinações adequadas como elementos protetores do efeito das chuvas. 

 

 

Figura 4.6 - Rosa dos ventos do município de Natal/ RN 
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Figura 4. 7 - Estratégias de aproveitamento da vent ilação e grandes aberturas opostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software Climate Consultant V5.5 
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Fonte: Mapas (a) e (b) retirados do Google Maps e Google Earth; e (c) de autoria própria 

 

Figura 4.8 - Mapa do município de Parnamirim (a); c om destaque ao Condomínio  
Alphaville, onde se situa o lote (b); terreno do es tudo preliminar (c)  

c) 

b) 

a) 



64 
 

Segundo Sousa (2014), fatores climáticos como incidência de radiação solar 

intensa tem grande impacto no local ou terreno em estudo, pois é o próprio terreno, 

através de seus limites, que irá definir os estudos de insolação (figuras 4.8 e 4.9). 

Bustos Romero (2007) sugere que a análise comparativa dos aspectos bioclimáticos 

não fazem parte dos parâmetros utilizados nos processos formais de materialização 

do espaço utilizados pelos profissionais, uma vez que se dá maior importância à 

edificação como um todo, devendo ser considerados critérios que impliquem desde a 

escolha do terreno  e a morfologia do entorno e seu espaço construído adequando-os 

ao objeto que se deseja edificar. Os resultados das análises dos estudos de insolação 

sobre o terreno foram definidos por seus limites físicos, e descritos no Quadro 4.1, 

fornecendo os horários de início ou fim da incidência solar, com ênfase nos solstícios 

de verão e inverno e nos equinócios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

 

Figura 4. 9 – Planta de situação utilizada para os estudos de insolação do terreno  

NORTE 

OESTE 

SUL 

LESTE 
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Quadro 4. 1 – Síntese das análises dos estudos de i nsolação do terreno 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

  

Fachada Noroeste 

- Incidência solar no final da manhã e todo 

período da tarde durante todo o ano; 

- No solstício de inverno o sol incide a partir 

das 09:45hs, e no solstício de verão o sol 

incide a partir dàs 14:00hs; e 

- Nos equinócios o sol incide a partir das 

12:00hs. 

Fachada Sudeste 

- Esta fachada recebe o sol durante o ano 

todo, pelo período da manhã e alguns 

horários da tarde; 

- No solstício de inverno o sol incide até às  

08:30hs, e no solstício de verão até às 

14:00hs; e 

- Nos equinócios o sol  incide a partir das 

12:00hs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada Sudoeste 

- Esta fachada recebe o sol durante o ano 

todo, pelo período da tarde; 

- No solstício de inverno o sol  incide a partir 

das 14:00hs, e no solstício de verão e no 

equinócio  incide a partir das 11:00hs; e 

- Nos equinócios o sol incide após as 12:00hs. 

Fachada Nordeste 

- Incidência solar no início da tarde e todo 

período da manhã durante todo o ano; 

- No solstício de inverno o sol incide a partir 

das  13:30hs, e no solstício de verão até às 

11:00hs; e 

- Nos equinócios o sol incide a partir das 

12:00hs. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

 

Figura 4. 10 – Estudos das condicionantes e seus ef eitos no terreno e na residência  
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4.2 Características das construções 

Para Van Legen (2014) e Venâncio (2011), não há um modelo único para 

habitações de climas quentes e úmidos. Isso se deve pois a forma da construção deve 

ser adaptada aos diversos condicionantes, como a disponibilidade regional e local dos 

materiais, o tipo de mão de obra regional, o conhecimento vernacular, os costumes 

locais e suas tradições, situação financeira da população local, e a possibilidade de 

utilização de materiais de regiões próximas.  

No item 6.8 da NBR 15.220 (ABNT, 2005) as diretrizes construtivas para 

habitações localizadas na zona bioclimática Z8 são o uso de grandes aberturas que 

propiciem a remoção do calor interno através da ventilação cruzada e o 

sombreamento das aberturas evitando o ganho de calor por radiação solar direta 

(Quadros 4.2 e 4.3). 

Fonte: NBR 15.220-3 (ABNT, p. 8, 2005) 

 

Fonte: NBR 15.220-3 (ABNT, p. 9, 2005) 

 

Além disso, o uso de grandes coberturas com inclinações adequadas e uso 

de materiais claros e leves criam espaços que formam um colchão de ar o qual evita 

a penetração do calor, além de auxiliar no escoamento das águas pluviais (figura 

4.11). Esses espaços podem ser obtidos através de aberturas entre a cobertura e 

Quadro 4. 2 – Aberturas para ventilação e sombreame nto das aberturas para a Z8  

Quadro 4. 3 – Tipos de vedações externas para a Z8  
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madeiramento e a laje da construção, não so quanto à ventilação mas também em 

relação ao uso do espaço e ao tipo da construções (VAN LEGEN, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

NBR 

15.220-3 (ABNT, p. 9, 2005) 

 

Uma das formas mais comuns de resfriamento da residência em climas 

quentes e úmidos é a separação das águas do telhado, facilitando o escoamento do 

ar que entra quente pelas aberturas das janelas e sai frio pelo telhado. O uso dessa 

estratégia de ventilação facilita a remoção do calor encontrado no interior da 

construção, aumentando a perda de calor dos usuários e, consequentemente, 

intervindo em uma sensação de conforto ou desconforto (VENÂNCIO, 2015). Segundo 

esse autor, a ventilação natural só propiciará o incremento  da sensação de conforto 

interno se a temperatura do ar externo for menor que a temperatura do ar interno. 

Outra forma é a distribuição correta dos ambientes, criando caminhos internos na 

residência e utilizando grandes aberturas opostas para o escoamento do vento 

(Figuras 4.12 e 4.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CAMARIM (2016). Adaptado pelo autor. 

Figura 4. 11 - Abertura (h) em beirais para ventila ção do ático  

Figura 4. 12 - Croquis da evolução das estratégias de sombreamento, permeabilidade 
e escoamento dos ventos adotadas na proposta  
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 Fonte: CAMARIM (2016). Adaptado pelo autor. 

 

Na escala urbana, como em bairros e assentamentos, Van Lengen (2014) 

acrescenta outras estratégias bioclimáticas para climas quentes e úmidos (Figura 

4.14): 

• uso de praças centrais e arborizadas; 

• uso de espaços entre as diversas construções para propiciar a ventilação; 

• uso de beirais e marquises em construções comerciais como proteção contra 

chuvas; 

• ruas e avenidas largas com arborização e sombreamento natural; e 

• aproveitamento da natureza e dos níveis dos terrenos, propiciando a drenagem 

e direcionando para rios e lagos. 

 

 

Figura 4. 13 - Croquis da evolução das estratégias de sombreamento, permeabilidade 
e escoamento dos ventos adotadas na proposta  
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Fonte: Adaptado de Van Legen (2014) 

4.3 Condicionantes locais e do entorno 

A partir dos fundamentos para a base do desenvolvimento da proposta 

arquitetônica, foram analisadas as condicionantes do ponto de vista da eficiência 

energética, através da avaliação do entorno considerando as variáveis do conforto 

ambiental (uso do solo, gabarito, topografia, partido, volumetria, sombreamento, e 

incidência solar), da edificação através de simulações realizadas nos softwares 

Climate Consultant V5.5, Ecotect Analysis 2011, SOL-AR, Sun Tool, Daysim e Surfer. 

Figura 4. 14 – Estratégias bioclimáticas para clima s quentes e úmidos  
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A volumetria utilizada nas simulações foi modelada no software Sketchup 2015. A 

relação com a vizinhança, seja uso do solo ou envolvimento com o entorno da 

edificação como visto na Figura 4.15 é de extrema importância através da existência 

de medidas que propiciem não só à arquitetura, mas também ao entorno, condições 

adequadas de insolação, luminosidade, ventilação e vistas panorâmicas. A decisão 

de implantação da residência no terreno tem relação de causa e efeito sobre o 

entorno, seja ele edificado ou não. Para isso, é necessário entender as condicionantes 

do entorno do terreno, mantendo-as ou aperfeiçoando-as nos demais aspectos: 

topografia, insolação, luminosidade, ventilação e privacidade  (Figuras 4.15 a 4.18).  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

O Condomínio Alphaville, ao definir que dentro dos limites residenciais dos 

loteamentos Pium e Catuana o uso do solo é predominantemente residencial, tem 

como característica o limite de gabarito como altura máxima da residência, limitada a 

10 metros da configuração natural do terreno; e em função do projeto arquitetônico e 

da diferença de níveis entre lotes (fguras 4.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Figura 4.15 - Uso do solo local e entorno do objeto  de estudo 
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Figura 4. 16 - Topografia do terreno em estudo  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

O entorno caracteriza-se por possuir vegetação rasteira natural do clima 

úmido e quente, além de árvores ainda em pequeno porte, dispostas pelo Condomínio 

no recuo frontal de cada lote, na lateral esquerda.  Em lotes já edificados, há presença 

de vegetação rasteira tipo grama em toda superfície não construída do lote, situação 

exigida pelas normas do Condomínio (Figura 4.18) 

 

  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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Figura 4. 17 - Gabarito no entorno do terreno 

Figura 4.18 - Mapa de vegetação nativa  
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5 CONCEPÇÃO DA PROPOSTA 
 

O desenvolvimento e a evolução da proposta se deram em paralelo entre os 

procedimentos necessários para a concepção da arquitetura proposta, os 

procedimentos necessários para uma arquitetura bioclimática e os procedimentos 

necessários para que o planejamento da obra tenha o mínimo de resíduos possível; 

estudos de referência; compreensão das necessidades do cliente e suas 

necessidades descritas no programa definido; entendimento das condições 

climáticas; topográficas e de uso do solo do terreno; dos critérios e princípios adotados 

para o desenvolvimento da proposta. 

As análises dos dados bioclimáticos foram obtidos dos softwares Ecotect 

Analysis 2011 e SOL-AR. Porém não existem arquivos climáticos *.wea ou *.epw para 

o município de Parnamirim e, por esse motivo e por sua proximidade geográfia, foi 

usado o arquivo disponivel referente ao município de Natal/RN. 

5.1 Evolução da proposta 

No estudo de implantação buscou-se levar em consideração as condições 

climáticas, a forma e topografia do terreno e o uso do solo. O terreno possui um 

formato irregular como que um trapézio, área de 561,38m² e um desnível aproximado 

de 3,80 metros com declive em relação à Rua Arenque (Figuras 5.1 e 5.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Figura  5. 1 – Planta de situação do terreno  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Também foi levado em consideração seu entorno e, apesar de ainda não 

haver outras edificações construídas nos lotes vizinhos, levou-se em conta a sua 

possível existência e o impacto que eles teriam no sombreamento e permeabilidade 

dos ventos em relação ao terreno objeto deste trabalho. A partir dessas informações 

foram realizados os primeiro estudos sobre o terreno, sua planialtimetria, e seu 

zoneamento (Figuras 5.3 e 5.4).  

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Figura  5. 2 – Perfil longitudinal do terreno  

Figura  5. 3 – Estudo de zoneamento do terreno  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

A planialtimetria do terreno foi elaborada pelo topógrafo Eurípedes de Medeiros 

Júnior, que elaborou uma Planta Topográfica Georreferenciada, em escala 1/300. A 

planta foi elaborada com base em uma projeção cartográfica conhecida com projeção 

Universal Transversa de Mercator ou UTM. Essa planta fornece o Norte de 

Quadrícula, uma distorção em relação ao Norte Verdadeiro ou Geográfico, visto que 

os meridianos sofrem uma inclinação em relação a ele. 

A arquitetura bioclimática deve ser capaz de utilizar estratégias passivas 

relacionadas ao microclima local, proporcionar aos usuários conforto térmico através 

de técnicas de implantação e adequação à orientação solar, direção dos ventos, 

Figura  5. 4 - Estudos sobre o terreno e suas condi cionantes topográficas  
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umidade relativa do ar, e à interferência do entorno, quer seja em elementos 

construídos ou naturais, diminuindo os gastos energéticos para resfriamento e/ou 

aquecimento da edificação. Com base nos estudos de topografia e planialtimetria do 

terreno, do zoneamento, e do programa de necessidades, foram iniciados os primeiros 

estudos. A proposta inicial de volumetria configurou-se a partir de um núcleo (core) ou 

pátio central, com intuito de agregar a infraestrutura da edificação, como as prumadas 

das instalações hidrossanitárias, elétricas e cabeamentos, além de garantir uma 

melhor distribuição do tramo estrutural, minimizando desperdícios durante a fase de 

construção (Figuras 5.5 e 5.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Figura  5. 5 - Croqui dos estudos preliminares com relação às informações  básicas 
levantadas  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

A partir do conceito e da proposta de core (núcleo), resolveu-se circundá-lo 

com circulações ou varandas que eventualmente se abrem para salas de estar e jantar 

ou para a área de lazer e cujo intuito é de permitir a fluidez da vivência dos usuários 

no dia a dia. Essa fluidez se dá pela diminuição ou retirada de divisórias (paredes ou 

painéis) que normalmente são utilizadas como limitantes ao espaço e aos ambientes 

Figura  5. 6 - Croqui dos estudo considerando o con ceito proposto  
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(Figura 5.7). Outro motivo é tornar possível o mitigação dos efeitos da incidência da  

radiação solar utilizando a cobertura das varandas como elementos de 

sombreamento. Em relação à incidência dos ventos, foi proposto um sistema de 

fechamento de todo seu perímetro mas que garantisse a permeabilidade dos ventos 

e, consequentemente, o conforto interno da residência – um sistema de portas de 

correr, com venezianas ou tabicão móveis em toda sua altura que permitem ao usuário 

controlar a incidência dos ventos conforme a época do ano (Figuras 5.8 e 5.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Figura  5. 7 - Estudo de implantação da proposta no  terreno considerando o conceito 
propo sto  

Figura  5. 8 - Croqui do estudo do painel da esquad ria em madeira com venezianas  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

A partir desse momento, tornou-se real a busca por soluções viáveis e em 

consonância com os conceitos já definidos, levando-se em conta como resultado os 

conhecimentos acumulados durante os estudos de referência e das condições 

climáticas impostas. Os estudos de volumetria foram surgindo em paralelo aos croquis 

iniciais de implantação. Idéias como uso de materiais locais e regionais de baixo custo 

para impulsionar a economia local, o uso de alternativas sustentáveis, e a integração 

com a natureza direcionaram, inicialmente, à forma do telhado e sua estrutura de 

contraventamento. Destas, muitas idéias foram mantidas e outras descartadas, 

perceptíveis nos croquis e Figuras 5.10 e 5.11. 

 

 

Figura  5. 9 - Croqui dos estudos para proposta – c irculação livre (varandas), área 
construída (core), permeabilidade dos ventos (esqua drias) e cobertura  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Figura  5. 10 - Croquis dos estudos de cobertura, m assa, plástica, volumetria e 
distribuição para a proposta  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Figura  5. 11 - Croquis dos estudos de cobertura e volumetria da proposta  
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Desde a escolha dos materiais, buscou-se uma melhor distribuição dos 

ambientes, de forma a facilitar a modulação e a racionalização da construção. A 

premissa básica para início da modulação foi a escolha do material para a alvenaria 

de vedação. Considerando os conceitos apresentados neste trabalho, escolheu-se a 

Terra Estabilizada Compactada (TEC), uma variação da terra batida ou taipa8. A 

escolha desse processo construtivo deu-se pela facilidade de matéria-prima na região 

para sua execução e a facilidade de treinamento da mão de obra. Este processo, 

inicialmente trazido para o Brasil pelos portugueses, consiste no preenchimento de 

cofragens compostas por fôrmas paralelas e unidas por uma viga com camadas de 

terra de 10 a 15 centímetros, e compactação (Figuras 5.12 e 5.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Spora Bioarquitectura (2016) 

 

                                            
8 As paredes mais antigas construídas com este processo foram encontradas na Síria e datam 

de 5.000 a.C. Esta técnica também é conhecida em francês como terre pisé ou pisé de terre em inglês 
como ramned earth; ou em alemão como Stampflehmbau. 

Figura  5. 12 - Esquema de fôrmas de uma alvenaria com terra batida manualmente  
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Fonte: Futura arquitetos, 2016. 

A terra estabilizada compactada tem em sua composição uma mistura de terra 

(25 a 30%), areia (65 a 70%) e um pequeno percentual de aglomerante - 5 a 10% de 

cimento - cujo objetivo é tornar a alvenaria mais resistente e mais durável. Esta mistura 

é lançada em camadas menores dentro do sistema de fôrmas reutilizáveis e 

deslizantes, e compactada com socadores pneumáticos, cujo resultado é um painel 

monolítico e seu aspecto final é similar a uma rocha sedimentar, ilustrado na Figura 

5.14. 

Fonte: Terra compacta (2016) 

Figura  5. 13 - Esquema de fôrmas de uma alvenaria com terra batida mecanicamente  

Figura  5. 14 - Exemplos de paredes de terra estabi lizada compactada  
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É um processo construtivo com diversas vantagens, pois é uma técnica não 

tóxica e não agressiva ao meio ambiente, à prova da ação do fogo, resistente à ação 

de cupins, e possui uma grande massa térmica capaz de evitar o acúmulo da 

temperatura. Além disso, permite o uso de fôrmas metálicas deslizantes, o que 

contribui para diminuição do custo do processo construtivo e para a mitigação do 

impacto ao meio ambiente, evitando-se o uso de formas de madeira, ilustradas na 

figura 5.15 (http://futuraarquitetos.com.br/arquitetura-de-taipa-de-pilao-parte-2/). 

Fonte: Futura arquitetos, 2016 

A partir da escolha desse processo construtivo como tecnologia 

preponderante no desenvolvimento da proposta, levando-se em consideração 

parâmetros como impacto ambiental, recursos financeiros, agilidade na execução, 

manutenção da economia local e estética, foi desenvolvido um protótipo (mockup) no 

Laboratório de Mecânica dos Solos do curso de Engenharia Civil da Universidade 

Potiguar (UnP) para se verificar in loco a resistência do material. 

O protótipo utilizado foi modelado inicialmente no Sketchup e fabricado em 

marcenaria em uma fôrma de madeira com dimensões internas de 0,60m x 0,30m x 

0,48m, e fechado com 04 (quatro) parafusos sem fim, roscáveis com porcas (Figuras 

5.16 e 5.17). Foram colhidas amostras de solo – terra vermelha, terra amarela e areia 

para compor a configuração da parede, os quais foram dispostas em camadas de 

0,20m. Antes da moldagem do solo no protótipo, foi acrescentado 10% do peso de 

cada camada de cimento Portland de Alto Forno CP-II-E com intuito de aumentar a 

Figura  5. 15 - Construção de parede de terra estab ilizada compactada com fôrmas 
metálicas  
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resistência do solo, e 4 litros de água sendo a mistura feita mecanicamente em uma 

betoneira de 400 litros, presente no Laboratório. Após as misturas, as amostras para 

cada tipo de solo foram lançadas no protótipo em camadas regulares de 0,10m e 

compactadas com martelo batedor 5kg, até a altura de 0,40m. A figura 5.18 ilustra 

como a amostra foi desenvolvida em laboratório e desformada em 14 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Figura  5. 16 - Esquema da fôrma do protótipo model ado em Sketchup 

Figura  5. 17 - Foto  das peças da fôrma do protóti po, fôrma montada, amostras de 
solo e ferramentas utilizadas  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

- 4 camadas de 0,10m cada 

- 4 amostras de solo 

diferentes 

Figura  5. 18 - Fotos da preparação da amostra de s olo, desfôrma e amostra pronta  
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A terra estabilizada compactada possui espessura inicial de 0,30 a 0,40 

metros, tornando-se uma desvantagem para construções de dimensões reduzidas. 

Buscou-se uma modulação adequada à tecnologia da TEC e, a partir de módulos de 

1,20 x 1,20 metros e da espessura de 0,40 metros, o que permitiu uma melhor 

distribuição espacial, a o embutimento dos sistemas prediais e o uso de shafts. A partir 

da modulação pré-definida, estudou-se a descontrução de figuras geométricas para 

outras possibilidades e configurações de modulação (Figuras 5.19 a 5.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Figura  5. 19 - Croqui dos estudos de modulação  

Figura  5. 20 - Estudos de modulação para a propost a 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Figura  5. 21 - Croqui dos estudos de modulação a p artir da desconstrução de 
formas geométricas  
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Após a definição das dimensões dos módulos a serem utilizados, foi dado 

início ao estudo da estrutura em madeira de reflorestamento a ser utilizada no sistema 

de vigamento e nos tramos dos pilares, e diâmetro médio de 0,30 metros (CALIL e 

BRITO, 2010). O sistema estrutural foi escolhido pela possibilidade de se ter uma 

integração com a natureza, elevando-se a residência do desnível acentuado do 

terreno e diminuindo o impacto sobre o solo, o que, consequentemente, auxilia na 

manutenção do conforto ambiental da proposta e a flora e fauna nativas. Outra 

vantagem da utilização dessa técnica é o baixo consumo de energia primária e o 

adequado balanço ecológico. Além disso, há ainda a possibilidade de redução dos 

custos diretos da construção em torno de 26 a 32% quando comparada à construção 

convencional de concreto armado e à pré-fabricada (CALIL e BRITO, 2010). Para o 

uso deste sistema estrutural, é necessário utilizar o conceito de pórticos, sejam eles 

maciços, treliçado ou mistos, e cuja ligação e enrijecimento da estrutura é feito por 

ligações  entre as vigas e as colunas (Figura 5.22).  

 

 

Fonte: CALIL e BRITO, 2010. 

 

 

Figura  5. 22 - Sistemas estruturais de pórticos simples e treliçad os usuais em projeto 
de madeira maciça roliça  
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O incremento e melhoria da rigidez da estrutura resulta em uma estrutura 

compacta e com boa resistência aos esforços resultantes da volumetria da proposta. 

Esta estabilidade deve levar em consideração os esforços horizontais - incidência do 

vento - e os efeitos das imperfeições como desalinhamento das colunas, em virtude 

de diferenças naturais da madeira em seus diâmetros. A partir da escolha do sistema 

estrutural de vigas e colunas e do telhado foram feitos estudos de esquematização e 

distribuição destes elementos estruturais, de forma a identificar a melhor solução para 

a proposta (Figuras 5.23 e 5.24). 

 

Fonte: CALIL e BRITO, 2010. 

 

As diretrizes construtivas para habitações localizadas na zona bioclimática Z8 

são o uso de grandes aberturas que propiciem a remoção do calor interno através da 

ventilação cruzada e o sombreamento das aberturas evitando o ganho de calor por 

radiação solar direta (NBR 15.220, 2005). Buscou-se escolher um solução adequada 

que permitisse o controle da radiação solar em períodos em que ela não é adequada 

ou desejada porém garantindo a permeabilidade natural dos ventos em períodos de 

calor (Figuras 5.25 e 5.26). 

Figura  5. 23 - Tipos de treliças planas usuais em estruturas de telhado e coberturas 
com madeira maciça roliça  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Figura  5. 24 - Croqui dos estudos da estrutura de suporte do telhado, de coleta de 
águas pluviais e de coleta e energia solar  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

 

Figura  5. 25 - Croqui dos estudos para cobertura e  permeabilidade aos ventos 
considerando a topografia do terreno  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

O uso de esquadrias com venezianas obedece à necessidade de 

permeabilidade dos ventos. Deu-se preferência ao uso de painéis deslizantes em 

madeira e de abertura total com venezianas móveis já que há necessidade de 

gerenciamento do fluxo de ar nos períodos onde as temperaturas são mais elevadas 

ou mais baixas (Figura 5.27). 

No período do verão, as venezianas podem filtrar a radiação solar direta no 

interior e permitir a maximização da ventilação interna, mantendo o equilíbrio do 

conforto ambiental. Já no período chuvoso, a utilização de um caixilho superior em 

vidro parcialmente aberto permite a ventilação reduzindo os seus efeitos. 

Figura  5. 26 - Croqui da evolução dos estudos da e strutura de suporte do telhado, 
permeabilidade dos ventos e coleta de águas pluviais  e energia solar  
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Fonte: Demuner esquadrias (2016) 

 

Outro fator importante para a definição da proposta é a sustentabilidade dos 

recursos hídricos, de forma a racionalizá-los e potencializá-los, através da captação e 

coleta de águas pluviais e o tratamento dos efluentes líquidos do esgoto, permitindo a 

criação de um sistema sustentável. Apesar do condomínio não ter uma taxa de 

cobrança do consumo de água, é uma exigência da proposta contribuir para a 

manutenção e conservação do meio ambiente. O consumo inicial de água para 

alimentação, banho e lavagem de roupas se dará pelo abastecimento público 

fornecido pelo condomínio, porém os efluentes resultantes deste consumo serão 

Figura  5. 27 – Exemplos de aplicação das esquadria s em madeira e venezianas  
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direcionados para uma cisterna inferior os quais passarão por um tratamento inicial 

de separação e decantação da contribuição sólida, com o uso de tanques sépticos e 

filtros anaeróbicos, e posterior lançamento na rede pública de esgotos sanitários. Essa 

ação tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento urbano minimizando o 

custo do tratamento final. O efluente líquido tratado será redirecionado por uma bomba 

de recalque para um reservatório secundário e será utilizado para irrigação do jardim, 

descarga dos aparelhos sanitários e lavagem de carros. A partir desses aspectos e 

através de estudos, buscou-se a proposta inicial do projeto. Foram desenvolvidos 

diversos estudos e croquis, ilustrados nas Figuras 5.28 e 5.29. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

 

 

 

Figura  5. 28 - Esquema da coleta, tratamento e apr oveitamento de água das chuvas  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

A partir dos estudos citados anteriormente, foram feitas os primeiros esboços 

da planta baixa, a partir do conceito que definiu a modução e a racionalização da 

residência; dos estudos de cobertura, utilizando as águas do telhado com inclinações 

de forma a captar e coletar água das chuvas e energia solar, apoiados sobre 

estruturas de madeira afastados da laje com intuito de possibilitar a permeabilidade 

dos ventos; afastamento da residência do solo utilizando uma laje elevada, uso do 

core (núcleo) e varandas ao seu redor,  e de um espelho d’água para minimizar o 

efeito da incidência da radiação solar, através do resfriamento evaporativo, 

permeabilidade dos ventos, proporcionando o conforto térmico dos usuários da 

residência (Fguras 5.30 a 5.33). 

 

 

 

 

 

Figura  5. 29 - Fluxograma de coleta, tratamento e  reaproveitamento de água das 
chuvas  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Figura  5. 30 - Croqui dos primeiros estudos de pla nta baixa e volumetria  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Figura  5. 31 - Croqui dos estudos de volumetria  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
 

Figura  5. 32 - Croqui da planta baixa e estudos de  esquadrias e incidência solar  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Figura  5. 33 - Croqui dos estudos de fachada, volu metria e esquadrias  
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Utilizando os softwares Ecotect Analysis 2011 e Sun Tool, verificou-se a 

influência da incidência solar do entorno em relação ao terreno em termos de 

sombreamento e iluminação natural, tornando possível estudar a redução do ganho 

térmico na residência proposta. Verifica-se que, nos horários das 9h e 16h, o terreno 

encontra-se parcialmente sombreado em suas laterais, enquanto que, na parte 

posterior, por estar em uma cota mais baixa que a edificação vizinha, possui um maior 

sombreamento do que em relação às edificações laterais (Figura 5.34). Em relação 

ao sombreamento a partir da incidência solar direta, o telhado, os painéis laterais com 

venezianas móveis e as grandes lajes de piso (com grandes balanços em relação ao 

pavimento inferior) demonstraram estarem aptos a cumprir sua função de proteção à 

radiação solar, permitindo ao usuário desfrutar do conforto interno da residência 

(Figuras 5.35 a 5.38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando o software Sketchup (2016) 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando o software Ecotect Analysis 2011 (2016) 

Figura  5. 34 - Modelagem do entorno do lote  

Figura  5. 35 - Análise inicial de sombreamento diá rio dos lotes vizinhos sobre a 
fachada oeste do lote  no solstício de verão  no horário de 16h  
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Fonte: Elaborado pelo autor utilizando o software Ecotect Analysis 2011 (2016) 
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Fonte: Elaborado pelo autor utilizando o software Ecotect Analysis 2011 (2016) 

 

Figura  5. 36 - Análise inicial de insolação e somb reamento da fachada oeste na 
volumetria proposta solst ício de  verão às 16h  

Figura  5. 37 - Análise inicial de insolação e somb reamento da fachada oeste na 
volumetria proposta solstício de verão  às 16h  
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Fonte: Elaborado pelo autor utilizando o software Ecotect Analysis 2011 (2016) 

5.2 Efeito da incidência dos ventos e gradiente de pressão 

A residência foi implantada de forma que sua fachada leste receba o maior 

gradiente de pressão da incidência dos ventos oriundos da direção dos ventos 

predominantes - sudeste. Foi considerado que, em relação ao norte geográfico, 

diversos ângulos de incidência são possíveis, de modo a gerar gradientes de pressão 

diferentes ao redor da residência. A partir do software Autodesk Flow Design, foi 

possível mensurar a velocidade dos ventos incidentes predominantes, além de 

permitir a análise do comportamento das pressões nas fachadas. A volumetria 

proposta favorece o escoamento e a permeabilidade dos ventos, através do desenho 

do telhado, e do uso de envoltórias como painéis de madeira com venezianas móveis. 

Além disso, há espaço entre a laje superior e o telhado, permitindo que a brisa escoe 

por dentro da residência, retirando o ar quente do interior (Figuras 5.39 e 5.40). 

 

 

 

 

 

Figura  5. 38 - Análise inicial de insolação e somb reamento da fachada oeste na 
volumetria proposta solstício de inverno às 16h  
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Fonte: Elaborado pelo autor Elaborado pelo autor utilizando o software Autodesk Flow Design (2016) 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor Elaborado pelo autor utilizando o software Autodesk Flow Design (2016) 

5.3 Desempenho térmico - vedações 

 A arquitetura deve ser capaz de proporcionar melhores condições de conforto 

térmico, sempre seguindo as diretrizes correspondentes à zona bioclimática local, 

através do controle da ventilação e da radiação solar absorvida pelas vedações. É 

necessário que os materiais utilizados nas habitações respondam de forma específica 

Figura  5. 39 - Análises do escoamento do vento e s eus efeitos sobre a envoltória  

Figura  5. 40 - Análises da pressão de superfície d o vento  
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às diferenças climáticas do país. Isto se dá em função das características dos 

materiais das alvenarias e da cobertura e os revestimentos usados nos revestimentos, 

de forma a atender às necessidades de conforto da residência em cada microclima da 

sua implantação.  

Considerou-se, como material de fechamento e vedação, a terra estabilizada 

compacta, uma modalidade de solo-cimento, batido em camadas de mistura de solo 

ser arenoso, com até 70% de areia, e uma taxa de 5 a 10% de cimento, e prensada 

em cofragem de painéis deslizantes. Possui capacidade resistiva de prisma de até 

7MPa, desde que sua espessura seja maior ou igual a 30 cm. Por possuir essa 

espessura, é capaz de manter a inércia térmica da edificação em níveis adequados 

de conforto ao usuário. A terra estabilizada compactada tem como propriedade evitar 

o acúmulo de temperatura, liberando o calor quando a temperatura ambiente diminuir. 

Sua massa térmica pode atrasar o calor em fluxo, nivelando o gradiente diário de 

temperatura, tornando-a eficaz para climas quentes e úmidos (YOURHOME, 2016). 

5.4 Efeitos da iluminância no interior da residência  

Como modelo de análise, buscou-se estudar o efeito da iluminação no interior 

de um dos ambientes com abertura para a fachada sul (frontal), com o intuito de 

verificar se há permeabilidade suficiente de iluminação natural nos ambientes 

considerando a envoltória (painéis de madeira) e identificar possíveis pontos de 

ofuscamento. 

O ambiente escolhido foi o atelier/quarto reversível e tem dimensões 4,80m x 

2,60m, pé-direito de 3,00m, e uma abertura tipo janela com dimensões 2,00m x 1,10m. 

Foi criada uma malha com 24 sensores que pudessem medir a quantidade de lux 

dentro do ambiente. Buscou-se, com base no Projeto 02:135.02 (ABNT, 2012), norma 

responsável pela definição dos níveis de iluminância em ambientes de trabalho, definir 

os níveis mínimos de iluminância no entorno imediato e por classe de tarefa visual 

(Figuras 5.41 e 5.42, e Tabela 5.1). 
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Fonte: Elaborado pelo autor utilizando o software Sketchup (2016) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando o software AutoCAD (2016) 

 

Figura  5. 41 - Modelagem inicial do estúdio  

Figura  5. 42 - Malha de sensores criada para o est údio 
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Fonte: Projeto 02:135.02 (2012) 

 

A partir daí, foram definidos no Daysim, os materiais do piso, parede e teto, 

além de esquadrias, o qual fornece como dados de saída, uma planilha com os níveis 

de autonomia de luz natural (DA), autonomia de luz natural contínua (DAcon), 

autonomia de luz natural máxima (DAmax), o fator de luz do dia (DF), iluminância 

natural útil (UDI) e o percentual de saturação da autonomia de luz natural (DSP), 

conforme Tabela 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CB-03/2012 

A partir da Tabela 5.2 é possível perceber que 96% de todos os sensores de 

iluminância tem um DAcon acima de 80% e 17% de todos os sensores de iluminância 

Tabela 5. 1 - Níveis de iluminância por classe de t arefa  

Tabela 5. 2 - Níveis de iluminância por atividade 
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tem um DAmax acima de 5% (DAcon e Análise Damax). Além disso, as autonomias 

de luz  (DA) do dia para os sensores em relação ao plano de trabalho situam-se entre 

45% e 93%. E o índice útil de luz (UDI) na zona de iluminação é UDI < 100 = 57% , 

UDI1002000 = 34% , UDI > 2000 = 9%. Com os dados de saída apresentados pelo 

Daysim, são exportados os dados referentes a UDI500-3000[%] em formato de tabela 

para o software Surfer, o qual interpretará esses dados convertendo-os em um mapa 

de iluminância do interior do ambiente (Figura 5-18). É possível perceber que no 

centro do ambiente há uma taxa de 95% de incidência de luz natural, e que há um 

ponto de ofuscamento (em azul, canto superior direito, por detrás da porta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Tabela 5. 3 - Tabela de saída de dados do Daysim  

Figura  5. 43 - Mapa de iluminância plotado pelo so ftware Surfer  
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5.5 Partido Arquitetônico 

 Durante os primeiros estudos levou-se em consideração na implantação da 

residência no terreno a circulação e permeabilidade dos ventos e as orientações 

solares (equinócios e solstícios). Segundo Van Legen (2014), esses são os 

parâmetros fundamentais para a projetação de residências em climas quentes e 

úmidos. A partir dos aspectos acima citados e das estratégias bioclimáticas para a 

elaboração do projeto, propôs-se um bloco (core) no qual estão centradas as funções 

de dormir e serviços, circundados por espaços avarandados fechados em seu 

perímetro com esquadrias de correr de madeira com venezianas móveis.  

Por se tratar de uma residência unifamiliar tomou-se bastante cuidado nos 

acessos externos das pessoas que adentram a edificação e nas circulações e acessos 

internos aos ambientes. Dessa forma, foram estabelecidos os aspectos segurança, 

liberdade de movimento horizontal e vertical, e a minimização ou mitigação de 

barreiras e obstáculos arquitetônicos e de layout. Assim, foram consideradas 

possíveis etapas da vida de uma pessoa: mobilidade individual normal, redução da 

mobilidade mas mantendo a possibilidade de mover-se individualmente (cadeira de 

rodas, andador ou bengala), e a redução de mobilidade mas sendo necessária ajuda 

para se locomover, sendo decorrentes de velhice ou acidentes que limitem a 

mobilidade temporária ou permanentemente. 

Para as circulações internas, foi utilizada a largura mínima de 1,20m, 

equivalente ao raio de giro de uma pessoa usuária de cadeira de rodas. Além disso, 

distribuiu-se o layout dos ambientes minimizando os obstáculos que porventura a 

ambientação pudesse criar. Em relação à circulação vertical, além da escada há 

também a previsão de um elevador residencial que interliga os pavimentos térreo, 

superior e subsolo, e que atenderia as necessidades da família. Há ainda pelo jardim, 

um acesso de pedestres localizado no recuo lateral esquerdo, que dá acesso à parte 

posterior da casa e às circulações internas. 

A proposta foi dividida em três pavimentos: o subsolo, térreo e superior. No 

subsolo estão distribuídos os acessos verticais (escada e elevador residencial), a 

garagem para dois automóveis, um local para a cisterna onde será coletada toda a 

água de chuva, onde após decantada será recirculada para um reservatório na 

cobertura, cuja tubulação suprirá serviços que não haja consumo direto, como lavar 

roupas, irrigação de jardim e limpeza da residência.Na circulação de acesso à escada 
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foi disposto um grande armário para guarda de materiais de limpeza, jardinagem e de 

uso esporádico (Figura 5.44). 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

O pavimento térreo foi desenvolvido para a vivência da família com outras 

pessoas. Preferiu-se centralizar seus ambientes em um núcleo (core) de forma a 

diminuir os caminhos das tubulações e prumadas e, consequentemente, minimizando 

os custos e resíduos inererentes à execução, manutenção e operação, circulado por 

varandas ao seu redor, fechadas com pórticos de vigas e pilares em toras cilíndricas 

de eucalipto reflorestado e esquadrias em madeira que se abrem totalmente liberando 

a vista aos jardins ou, mesmo que fechadas, permitem a permeabilidade dos ventos 

e da iluminação natural através de venezianas móveis (tabicão) em toda sua altura. 

Esse pavimento possui em seu centro um espaço aberto que interliga verticalmente 

os pavimentos térreo e superior à cobertura através de uma claraboia, permitindo 

escoamento dos ventos no sentido vertical. Nele há também uma cascata em pele de 

vidro estruturada com perfil metálico galvanizado sobre a qual escorre uma película 

de água até um espelho d’água, do qual a água será reaproveitada continuamente e 

recirculada para este fim. Este espaço tem ligação direta, no pavimento térreo, com a 

copa/cozinha, através de uma porta de vidro de correr, e com o atelier/quarto 

reversível através de uma janela (Figuras 5.45 a 5.47). O acesso ao pavimento térreo 

de três diferentes formas: 

Figura  5. 44 - Planta baixa do subsolo  

N 
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a) Por uma escadaria em granito que leva à porta principal na fachada sul, 

diretamente às salas de estar e jantar; 

b) pelo subsolo, acessando o elevador ou a escada, configurando em um 

acesso pela família ou de serviços; ou 

c) por um caminho na lateral esquerda (fachada oeste), diretamente à 

lavanderia e à área de lazer, sendo este um acesso de serviço. 

Compõe o bloco central os seguintes ambientes: copa/cozinha, espaço amplo 

com bancadas em seu perímetro e uma ilha central que possibilitam o arranjo dos 

eletrodomésticos permitindo a convivência dentro do espaço. Utilizou-se o conceito 

de cozinha americana, com uma abertura direta para os ambientes sala de jantar e 

sala de estar, por estarem próximos possibilitando a integração direta entre todos; 

despensa com acesso direto pela copa/cozinha; estúdio/hóspedes, o qual possui um 

banheiro privativo, e acesso direto à circulação avarandada, e para o espelho d’água; 

área de lazer abrindo-se diretamente para o jardim no lado norte da residência; 

dependência de empregados com banheiro e lavanderia com vista direta para o jardim 

localizado na  fachada oeste (Figura 5.45). 

O pavimento superior segue o mesmo padrão do pavimento térreo, 

configurando-se com um bloco central (core) com circulações avarandadas ao seu 

redor e fechadas com esquadrias de porta em madeira, de correr com venezianas 

móveis (tabicão) em toda sua altura. Compõe esse pavimentos os seguintes 

ambientes: suíte do casal, com espaços integrados de leitura, dormir e estudar, closet 

e banheiro, e janela de acesso ao espaço aberto vertical central onde estão a cascata 

e clarabóia; quarto da filha seguindo o mesmo padrão da suíte do casal: espaços 

integrados de leitura, dormir e estudar, além de um closet e um banheiro, e acesso 

por uma janela ao espaço aberto vertical central onde estão a cascata e clarabóia; 

atelier/quarto reversível com banheiro, com vista para os jardins leste e sul; e os 

acessos verticais pelo elevador e pela escada (Figuras 5.47). 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

 

Figura  5. 45 - Planta baixa do térreo  

N 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Figura  5. 46 – Planta baixa do pavimento superior  

N 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

5.6 Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 

Neste tópico serão apresentadas as principais especificações técnicas desse 

trabalho, os quais se originaram de toda a pesquisa e estudos realizados no processo 

projetual. Assim, os materiais ora prevalescentes propostos para a composição da 

residência foram escolhidos com base nos referenciais aliados aos interesses 

funcionais e estéticos a serem atingidos com o projeto. Para isso, predominaram o 

uso da terra estabilizada compactada, da madeira na estrutura de eucalipto de 

reflorestamento e nas esquadrias, a fim remeter à composição da colméia aliada com 

a sua harmonia com a natureza.  

5.6.1 Movimentos de terra e Escoramentos 

O terreno possui um aclive no sentido norte-sul de aproximadamente 3,80 m, 

o que possibilitará compensação de solo, cortando parte do terreno próximo à face 

Figura  5. 47 - Cortes longitudinal e transversal c om ênfase no espelho d’água e na 
cascata (pele de vidro)  
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norte em aproximadamente 1,80 m x 17,52 m e distribuindo esse volume em aterros 

na parte central do terreno. Além disso, haverá escavações em toda a área de projeto 

dos blocos das fundações da resdiência, baldrames e outras fundações, removendo 

todo o material imprestável, até que seja alcançada a camada de solo com material 

resistente. O material escavado será colocado de um lado da vala de tal modo que, 

entre a borda da escavação e o pé do monte de terra fique, pelo menos, um espaço 

de 30 cm. 

5.6.2 Alvenarias e vedações 

As paredes obedecerão às dimensões, alinhamentos e espessuras indicadas 

no projeto de arquitetura, e a residência terá dois tipos de alvenaria: comum de tijolos 

cerâmicos furados e terra estabilizada compactada. 

Para as alvenarias comuns serão utilizados tijolos cerâmicos de 9 cm x 19 cm 

x 19 cm, e deverão apresentar faces ranhuradas, sem empenamento, com moldagem 

perfeita, arestas bem definidas, bem cozidos, leves, duros e sonoros. 

Sobre os vãos das portas e das janelas, bem como sob os peitoris, deverão 

ser instaladas vergas de concreto armado, dimensionadas de modo a se obter 

sobrepasses (comprimento que excede o vão) de no mínimo 15 cm. Todas as paredes 

serão apertadas (ou encunhamento) contra elementos estruturais, com o uso de tijolos 

maciços, e suas superfícies a serem emboçadas deverão ser chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, ou argamassa industrializada, de forma a 

apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e com 

arestas vivas, com espessura máxima de 25 mm. Já o emboço das superfícies será 

executado com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:6, com aditivo 

plastificante ou argamassa industrializada com aditivo hidrofugante. 

A terra estabilizada compactada será misturada a um percentual de 10% de 

cimento Portland ao seu volume total, e após a adição de água, despejada nas fôrmas 

com trator e compactado com um compactador pneumático. As alvenarias serão 

compactadas em alturas de 50 a 80 cm de altura, de modo que após a conclusão da 

compactação e retirada das fôrmas, a alvenaria poderá ser furada. Os nichos da sala 

de estar (janela com areia colorida similar à cultura do nordeste) e dos banheiros para 

colocação de material de higiene será furada e cortada através de raspagem ou 

cortes, com machetes ou arames farpados usados como serra (Figuras 5.49). 
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5.6.3 Sistemas de Fechamento e Esquadrias 

Os sistemas de fechamento de todo o perímetro da residência, nos 

pavimentos térreo e superior, serão portas de correr, em madeira massaranduba, 

fixadas em trilho superior e inferior, com venezianas móveis (tabicão) dispostas em 

toda a altura da porta. Sobre as portas, entre as vigas de madeira e a laje de piso, 

haverá janelas basculantes em madeira e vidro, espessura 4 mm, com sistema 

automatizado de abertura (Figura 5.49). 

As portas internas dos banheiros das suítes serão de abrir, 90 cm x 210 cm, 

em madeira maciça, ou camarão, e ferragens de latão, com partes de aço, em 

acabamento fosco ou escovado. A altura das maçanetas, ou peça equivalente, das 

fechaduras das portas, em relação ao piso acabado, será de 1,05 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

5.6.4 Cobertura e Madeiramento 

A cobertura será composta por estrutura de madeira aporticada, tipo treliças 

planas, e testeiras em massaranduba, apoiada nos pilares de eucalipto citriodora. 

Sobre as treliças serão apoiadas as ripas e caibros sobre os quais estarão apoiadas 

as telhas cerâmicas. As empenas e as escoras da tesoura terão dimensões 5”x3”, e 

toda a estrutura em madeira será tratada com Stain, e as peças metálicas com tinta a 

base de epóxi (Figura 5.50). 

 

 

Figura  5. 488 - Imagem interna das salas de estar e jantar  
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Figura  5. 49– Imagem externa com ênfase na estrutu ra aporticada de madeira e na 
cobertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

5.6.5 Superestrutura e Fundações 

Na estrutura de concreto armado serão considerados os quantitativos de 

blocos para as fundações e lajes da residência. Sob as estruturas de concreto em 

contato com o solo, como os blocos de alvenaria marroada, deverá ser interposta uma 

camada de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³ e 

espessura mínima de 5 cm, e deverão possuir resistência característica à compressão 

igual ou superior a 25 MPa (fck ≥ 25 MPa). Os projetos devem considerar a classe de 

agressividade ambiental III (agressividade forte e grande risco de deterioração da 

estrutura), conforme a NBR 6118/2014. 

As fôrmas para o concreto armado, assim como os escoramentos, deverão 

ser executadas de acordo com as prescrições da NBR 6118/2014. Para o concreto 

aparente, as fôrmas serão executadas em chapas de compensado de madeira 

plastificada e/ou resinadas, tipo madeirit ou similar, totalmente vedadas, untadas com 

desmoldante e a cura deverá ser de no mínimo 7 (sete) dias. 

O tramo de pilares e vigamento externos serão em madeira, tipo eucalipto 

citriodora, classe C60, diâmetros nominais entre 26 e 30 cm, tratado com Stain, tinta 

de base epóxi nas partes metálicas, e aplicação de adesivo estrutural epóxi nas juntas, 

entalhes e furos de aparafusamento. 
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As fundações tipo estaca para apoio dos pilares de eucalipto, serão em 

concreto armado, armadura de aço tipo helicoidal. Sobre a estaca será chumbada 

uma peça metálica cilíndrica com duas placas de apoio, com 6 barras rosqueadas, 

diâmetro 16mm, e preenchidas com graute fluido. Na face superior dessa mesma peça 

será chumbado o pilar em madeira seguindo o mesmo padrão do chumbamento na 

estaca, e esse mesmo padrão de encaixe se repete entre pilar e a laje (Figura 5.51 

e.52). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Em resumo na Figura 5.53, os processos construtivos utilizados no projeto. 

Figura  5. 501 – Detalhe dos encaixes do pilar de e ucalipto  

Figura  5. 490 - Detalhe dos encaixes do pilar de e ucalipto  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5. 512 – Imagem explodida dos processos con strutivos utilizados no projeto  
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5.6.6 Pisos, Revestimentos e Acabamentos 

Soleiras  

Serão aplicadas em todas as mudanças de nível, soleiras em granito preto 

absoluto polido e lustrado com espessura mínima de 2,0 cm e largura a serem 

medidas in loco, variando de 15 cm a 40 cm. 

Contrapisos  

O contrapiso será constituído por argamassa de cimento e areia média úmida, 

no traço volumétrico de 1:3, e sua espessura será de 3 cm, sendo executado com 

antecedência mínima de 7 (sete) dias em relação a camada superficial, com vistas a 

diminuir o efeito da retração da argamassa sobre a pavimentação de que se trata. O 

acabamento da superfície do contra-piso terá textura áspera, obtido por 

sarrafeamento ou ligeiro desempeno. 

Com finalidade de garantir a aderência do contra-piso à camada 

imediatamente inferior, esta última será umedecida e polvilhada com cimento portland 

(formando pasta), lançando-se, em seguida, a argamassa que constitui o primeiro. A 

superfície da camada imediatamente anterior ao contra-piso deverá estar isenta de 

tudo que possa prejudicar a aderência entre ambas. 

Piso Porcelanato 

O piso porcelanato, dimensões 1,00 m x 1,00 m, polido, brilhoso, será 

assentado com argamassa colante, observando-se rigorosamente as indicações e 

recomendações do fabricante quanto ao preparo e à utilização, tanto do produto 

quanto do azulejo e da superfície a ser revestida. 

As juntas de assentamento terão o espaço regular entre as peças de cerâmica 

de 2 mm. Para auxiliar a execução dessas juntas, deverão ser utilizados espaçadores 

em forma de cruzeta com espessuras de 1 mm. As juntas entre as peças serão 

rejuntadas com rejunte à base de resina epóxi especial, de forma que a superfície final 

a ser obtida deverá apresentar uniformidade de nivelamento, entre as bordas das 

peças, ficando perfeitamente desempenadas e sem saliências apreciáveis entre as 

mesmas. 
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5.6.7 Sistemas Prediais 

Instalações Elétricas e Energia Solar 

Os condutores dos circuitos parciais deverão obedecer ao seguinte código de 

cores: Fase: preto, branco, vermelho ou cinza; Neutro: azul claro; Terra: verde; e 

Retorno: amarelo. As emendas de condutores deverão ser eletricamente perfeitas, 

devendo ser estanhadas e isoladas com fita de alta fusão, de forma que as mesmas 

sejam feitas dentro de caixas de passagem. Todas as partes metálicas não 

energizadas da instalação deverão ser interligadas ao condutor terra principalmente 

compressores, aparelhos de ar condicionado, estabilizadores, luminárias 

fluorescentes e cargas especiais de maior porte. 

Os circuitos de dois ou três condutores fases serão comandados e protegidos 

por disjuntores de dois ou três pólos, respectivamente, não sendo permitido, para este 

fim, acoplar disjuntores monopolares e/ou bipolares pelo intertravamento das 

respectivas alavancas. Toda a instalação elétrica interna da residência será embutida 

em alvenaria, através de eletrodutos PVC corrugados. 

 Os coletores solares e o reservatório térmico serão instalados no centro da 

cobertura próximo aos pontos de consumo (Pranchas 01 e 04/08). O acesso para a 

operação e manutenção será pela circulação de serviço ao redor da claraboia, que dá 

acesso ao rasgo na cobertura. Os coletores serão apoiados nas telhas e amarrados 

juntamente à estrutura de massaranduba da cobertura, com fitas de aço inox 

perfurado ou fios de cobre, com alta resistência à corrosão. Os sistemas de água fria 

alimentados pelo reservatório terão um desnível mínimo de 15cm entre a base do 

reservatório e a face superior do reservatório térmico. 

Instalações Hidrossanitárias e Drenagem Pluvial 

Toda a água coletada nas calhas através das águas da cobertura será 

direcionada por ralos com grelhas perfuradas de 150 mm x 150 mm por prumadas 

verticais até a cisterna no subsolo. Essas tubulações de coleta de água pluvial serão 

em PVC rígido, diâmetro 75 mm a 100 mm. No subsolo, a cisterna também em PVC 

com capacidade para 2.000 L, servirá para decantar a sujeira que porventura venha a 

se acumular, repassando por tubos comunicantes a água de superfície para um 

dosador de cloro. Após o dosador, a água já tratada será recirculada para um 
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reservatório na cobertura que servirá para suprir demandas de irrigação, lavagem de 

roupas, descarga de vasos sanitários e limpeza da casa (Pranchas 01 e 04/08). 

A rede de água fria potável não terá ligação direta com a rede de água pluvial, 

será em PVC rígido, diâmetros de 20 mm a 50 mm, e será utilizada para consumo 

humano, como banhos, cocção e lavatórios de banheiros. Como solicitação do cliente, 

e apesar de estar em desuso no Brasil, foi colocado um bidê nos banheiros (Pranchas 

e 03/08). 

A cascata será alimentada por água proveniente da rede do condomínio, e sera 

reutilizada e recirculada, sendo lançada como filete na pele de vidro da cascata até o 

espelho d’água, sendo reenviado por uma bomba de recirculação para o inicio da 

cascata. 

Paisagismo 

O paisagismo proposto para os jardins da residência remete às espécies 

nativas do nordeste, ou espécies com adaptação adequada ao clima quente e úmido 

objeto desse estudo, apresentadas no Quadro 5.1. As espécies foram distribuídas no 

terreno de forma a envolver a residência, sugerindo um resgate ao conceito da colméia 

na natureza. Foram feitos croquis de estudos que, a partir de condicionantes como 

adequação ao clima local, facilidade de manutenção e operação, harmonização 

estética com a residência e a possibilidade de criar um microclima através da atração 

de espécimes de pássaros (Prancha 05/08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Figura  5. 523 – Imagem externa com paisagismo  
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ESPÉCIE NOME 
CIENTÍFICO FAMÍLIA NOME 

POPULAR COR CARACTERÍS
TICAS SOLO PORTE 

(m) 
OCORRÊN

CIA 

 
Buganvílias 

Bougainvillea 
spectabilis 

Nyctagina
ceae 

Primavera, 
Buganvile, 
Buganvília, 
Ceboleiro, 

Três-marias 

Brancas, 
rosas, 

vermelhas 
ou roxas 

Trepadeira 
lenhosa, 

florescimento 
abundante, 
com folhas 
pequenas e 

lisas, 
levemente 
alongadas. 

Solo fértil 
tratado com 

adubos 
químicos 

ou 
orgânicos, 
sempre a 
pleno sol 

4 a 6 
metros 

América do 
Sul 

Acerola 
Malpighia 

glabra 
Malpighia

ceae 

Cereja-das-
antilhas,  

cereja-de-
bárbaros, 
Aceroleira 

Folhas 
verde-

escuras e 
brilhantes, 
flores de 

cor rósea-
esbranquiç

ada 

Árvore 
pequena ou 

arbusto possui 
copa 

arredondada 
com diâmetro 
médio de 2,50 
metros, muito 
ramificada de 
folhas verdes 

ovais 

Não há 
exigências 
ao tipo de 

solo, sendo 
encontrada 
em solos 
argilos e 

solos 
arenosos 

3 metros 

Originária 
da América 

Central, 
desenvolve-
se em clima 

tropical 

Carnaúba 
Copernicia 
prunifera 

Arecacea
e 

Carnaubeir
a e carnaíb

a 
Verde 

As folhas tem 
formato de 

leque, 
mostrando-se 
palmadas, cor 

cinza-
esverdeada e 

cerosa na 
parte inferior. 

Terrenos 
baixos de 
várzea, 
beira de 

rios e lagos 

7 a 10 
metros 

Semiárido 
da região 

nordeste do 
Brasil 

Grama 
esmeralda 

Zoysia 
japonica 

Poaceae 

Grama-
esmeralda, 

Grama-
zóisia, 
Grama-
zóisia-

silvestre, 
Zóisia 

Verde 

Possui folhas 
estreitas, 

pequenas e 
pontiagudas, 
de coloração 
verde intensa. 
Seu caule fica 
abaixo do solo 

e emite as 
folhas para 

cima 

Solos 
férteis, com 
adubações 
semestrais 

e regas 
regulares 

Menos 
de 15cm 

Equatorial, 
Mediterrâne
o, Subtropic
al, Tempera
do, Tropical 

Cica 
Cycas 

revoluta 
Cycadace

ae 

Sagu, 
palmeira-

sagu, 
palma-de-
sagu, cica-
del-japón, 
palma-de-

iglesia 

Folhagem 
verde 

escuro, 
cone 

alaranjado, 
flor marrom 

Arbusto semi-
lenhoso, 

possui folhas 
semelhantes 

às das 
palmeiras e 
um tronco 

grosso 
cilíndrico, e 

aéreo; 
diâmetro 

médio da copa 
de 1,8m; para 
ambientes de 

pleno sol e 
meia-sombra 

Solo com 
boa 

drenagem 
(adição de 

areia) 

2 metros 

Originária 
da 

província 
de Fujian 
(China) 

Grama roxa Ophiopogon 
Planiscapus 

Nigrescen
s 

Grama roxa 

Folhas 
roxas e 
flores 

brancas 

Suas flores 
nascem em 
cachos, e 

necessita de 
irrigação 
constante 

Necessita 
de 

substrato 
rico em 
matéria 
orgânica 
com ph 
neutro e 

boa 
drenagem 

20 
centímetr

os 

Originária 
do Japão 

Quadro 5. 1 – Quadro-síntese das espécies escolhida s para o paisagismo  



124 
 

Estrelitza Strelitzia 
reginae 

Strelitziac
eae 

Ave-do-
paraíso, 

Estrelitza, 
Flor-da-
rainha 

Flores 
alaranjadas
, anteras e 
estigmas 
azuis, e 

folhagem 
verde 
escuro 

Planta 
herbácea, 
apresenta 

folha rijas e 
coriáceas, de 

coloração 
verde-azulada, 

e floresce 
durante todo o 

ano. Suas 
flores tem 
coloração 

laranja, com 
estigmas azuis 
em forma de 

flecha 

Deve ser 
plantada 
em solo 

fértil, bem 
drenado, e 
enriquecido 

com 
matéria 

orgânica, 
com regas 
regulares 

0,90 a 
1,20 

metros 

Climas 
oceânicos, 
subtropical 
e tropical. 
Originária 
da Áfria do 

Sul 

Ipê Amarelo 
Tabebuia 

chrysotricha 
Bignoniac

eae 

Aipê, Ipê-
amarelo-da-
mata, Ipê-
amarelo-
paulista, 
Ipê-do-

campo, Ipê-
do-morro, 

Ipê-tabaco, 
Pau-mulato, 

Ipê-
amarelo-
cascudo, 

Ipê-
amarelo-
paulista 

Amarelo 

Possui raízes 
profundas; 
diâmetro 

médio da copa 
de 4m; tronco 

tortuoso e 
casca grossa 
(30 a 40cm); 
floração em 

julho e 
frutificação em 
agosto; flores 
amarelas em 

cachos; 
geminação 

fácil e 
desenvolvime

nto rápido. 

Preferência 
por solos 
úmidos 

com 
drenagem 

lenta, 
profundos e 
não muito 
ondulados; 
e uso de 

fertilizante 
mineral 

NPK 04-14-
08 

4 a 8 
metros 

de altura 
(porte 
médio) 

Nos 
Estados 

brasileiros 
do Sul, 

Sudeste e 
Nordeste 

Ipê Roxo Tabebuia 
impetiginosa 

Bignoniac
eae 

Ipê-roxo, 
Ipê, Ipê-de-

flor-roxa, 
Ipê-mirim, 
Ipê-preto, 
Ipê-rosa, 
Ipê-roxo-
da-mata, 

Pau-d'arco, 
Pau-d'arco-

roxo, 
Peúva, 

Peúva-roxa 

Rosa ou 
arroxeada 

Suas folhas 
são 

compostas e 
palmadas, 

com 5 folíolos 
que caem 
durante a 
floração 

Preferência 
por solos 
úmidos 

com 
drenagem 

lenta, 
profundos e 
não muito 
ondulados; 
e uso de 

fertilizante 
mineral 

NPK 04-14-
08 

6 a 9 
metros 

América do 
Sul 

Mangabeira 
Hancornia 
speciosa 

Apocynac
eae 

Mangaba, 
mangaba-

ovo 

Vermelho 
(madeira), 

flores 
brancas, 
folhagem 

verde 

Árvore de 
porte médio, 

copa 
arredondada 
com diâmetro 
4 a 6 metros. 
Possui tronco 

áspero e 
tortuoso, 

ramificado (30 
a 40cm), 

ramos lisos, 
avermelhados, 

com látex 
branco 

abundante 

Encontrada 
em solos 
arenosos, 
ácidose 

pobres em 
nutrientes, 
desenvolve
-se melhor 
em solos 
areno-

argilosos 
profundos 
com bom 
teor de 
matéria 
orgânica 

7 metros 

Cerrado, 
caatinga e 

litoral 
nordestino 

Mussaenda 
Mussaenda 

alicia 
Rubiacea

e 

Mussaenda
-rosa, 

Mussaenda
-arbustiva, 
Mussaenda

-rosa-
arbustiva 

Flores 
amarelas e 

sépalas 
salmão ou 

rosa 

É um arbusto 
tipo semi-

lenhoso, com 
aparência 
compacta, 

flores 
pequenas, 
discretas e 
amarelas, e 

sépalas 
grandes 

Solos ricos 
em matéria 
orgânica e 

irigação 
regular 

2,4 a 3 
metros 

Climas 
equatoriais 
e tropicais 
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Erva 
cidreira 

Melissa 
officinalis 

Lamiacea
e 

 Erva-
cidreira, 
Melissa, 
Cidreira, 
Citronela-

menor, 
Coroa-de-
rei, Capim-
cheiroso, 
Capim-
cidreira 

Verde claro 

Apresenta 
perfume típico 
de limão nas 
folhas. Suas 
folhas são 
opostas, 
ovadas a 

rombóides 

Solos 
úmidos e 
canteiros 

ensolarado
s 

30 a 40 
centímetr

os 

Climas 
mediterrâne

os, 
tropicais, 

temperados 
e 

subtropicais 

Carambola 
Averrhoa 

carambola 
Oxalidace

ae 

Carambola, 
Camerunga

, 
Carambolei

ra, 
Carambolei

ro 

Flores 
rosas e 
folhas 
verde 

brilhantes 

Arvore 
ornamental e 

frutífera, 
apresenta 
pequenas 

flores 
variegadas 

Solo fértil, 
leve e 

enriquecido 
com 

matéria 
orgânica 

8 metros 

Climas 
equatoriais, 
oceânicos, 
subtropicas 
e tropicais 

 

 

5.7 Orçamento 

O orçamento de uma construção inicia com a estimativa de custos, avaliada 

com base em índices históricos e comparação com projetos ou construções similares, 

podendo-se adotar índices normalmente conhecidos no mercado da construção civil, 

como o Custo Unitário Básico – CUB. O CUB teve como origem a Lei Federal nº 4.591 

de 16 de dezembro de 1964, e atualmente  é regido pela NBR 12.721/2016, no qual 

define o valor do metro quadrado de construção com base em um projeto-padrão e 

publicado mensalmente pelos Sindicatos da Construção Estaduais – Sinduscon e 

denominado CUB/m². 

Para o Rio Grande do Norte, considera-se que o valor por metro quadrado 

para residência unifamiliar de alto padrão é de R$ 1.803,66/m² (Figura 5.55). 

Multiplicando o valor encontrado para o CUB/m² pela área construiída da residência 

de 507,60 m², resulta em uma estimativa de construção de R$ 915.537,82. O projeto 

padrão da NRB 12.721 contempla apenas residências convencionais, ou seja, esse é 

o custo de uma residência unifamiliar de alto padrão convencional. 

 

Fonte: CUB. Editado pelo autor (2017) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

Figura  5. 534 – Valor do CUB/m² para o mês de Maio  para o Estado do RN  
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Mattos (2006) comenta que a estimativa de custos pode gerar um erro no valor 

final da construção de até 30%, uma vez que se baseia em um projeto-padrão definido 

pela NBR 12.721. Já o orçamento preliminar aproxima-se mais da realidade da 

construção da residência e cujo valor final da construção é de R$ 829.543,90. 

Comparando-se o valor estimado pelo CUB com o valor calculado no Orçamento 

Preliminar da tabela 5.5, percebe-se que o valor do CUB resultou em 10,37% mais 

caro que o valor orçado, figurando dentro da faixa de erro supracitado, tornando a 

construção do projeto viável financeiramente. Ao analisar o item 4.01.02 do Anexo 1, 

é possível perceber o alto custo da execução da alvenaria de terra estabilizada 

compactada. Esse alto custo porem é dirimido ao se perceber que esse processo 

construtivo não gera resíduos de impacto ao meio ambiente, contrario à alvenaria de 

tijolo comum, que desde a queima na fabricação impacta negativamente o meio 

ambiente. Além disso, o uso racional de água e o reaproveitamento das águas da 

chuva e das energias renováveis causam um impacto positivo na diminuição dos 

custos de operação e manutenção da residência tornando sua construção e operação 

mais viável do que uma residência convencional. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho teve como proposta inicial o desenvolvimento de um projeto 

residencial unifamiliar que fosse possível racionalizar o espaço construído através da 

modulação interna, porém garantindo um partido formal e atemporal, e inserida no 

meio ambiente contribuindo como elemento arquitetônico sustentável. 

Buscou-se uma melhoria na relação espacial entre o interior da residência e 

sua integração com meio ambiente sem desconsiderar o aspecto privacidade. Além 

disso, sendo uma residência, isto é, uma edificação procurada pelo usuário como local 

de descanso pessoal, deve-se permitir que o microclima intermo seja adequado ao 

conforto pessoal, através das condições ambientais sejam adequadas às exigências 

dos usuários, possibilitando conforto térmico, visual e ergonômico. 

A racionalização do processo construtivo e a modulação nortearam a escolha 

dos materias e das técnicas de construção, descritas neste trabalho. Assim, é possível 

tornar o conceito de sustentabilidade permeável em toda a proposta, desde a fase 

projetual até a fase executiva. Buscou-se reduzir o impacto ambiental seja na redução 

na energia primária na retirada da matéria prima, na padronização dos diversos 

sistemas com a redução do desperdício e o incremento da produtividade da mão de 

obra, ou até mesmo na fase de operação da residência com o reuso das águas 

servidas e na redução do consumo de energia elétrica dos equipamentos com a 

utilização de conversores de energias renováveis como a fotovoltaica para energia 

elétrica. 

Os objetivos propostos foram alcançados visto que após estudar e pesquisar 

requisitos relativos à eficiência energética e o desempenho de residências em climas 

quentes e úmidos, descobriu-se materiais até então não conhecidos pelo autor e cujas 

propriedades os tornem mais apropriados para serem utilizados como condições de 

contorno e envoltórias nessas residências. Além disso, foi possível identificar as 

estratégias projetuais mais influentes sobre o desempenho térmico, além de -

possibilitar a exploração de estratégias técnico-financeiras da construção de 

residências sustentáveis versus convencionais. Além disso, esse trabalho serviu como 

crescimento pessoal e profissional do autor, e cujos conhecimentos serão levados 

para a rotina profissional. 
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ANEXOS 

 Anexo 1 - Orçamento Preliminar da Residência 

ITEM 
 
DISCRIMINAÇÃO UNID. 

 
QUANTIDADE  

 
VALOR 

UNITÁRIO  

VALOR 
TOTAL 

SERVIÇOS PRELIMINARES    
R$5.850,00  

1.01 CANTEIRO DE OBRAS    

1.01.
01 

BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO 
TÉRREO EM CHAPA COMPENSADA 
RESINADA, ESP.= 10MM, 
COBERTURA COM TELHA DE 
FIBROCIMENTO FIBROTEX 4MM, 
INCLUSIVE PINTURA, 
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 
E ELÉTRICAS 

m² 65,00  
R$90,00  

 
R$5.850,00  

FUNDAÇÕES E 
SUPERESTRUTURA  

   
R$122.822,94  

2.01 CONCRETO ARMADO     
R$92.549,85  

2.01.
01 

ESTACAS COM D=0,50M 24,00  
R$35,24  

 
R$845,76  

2.01.
02 

CONCRETO CICLOPCO COM 
TRAÇO 1:4 PARA MURO DE 
ARRIMO DO SUBSOLO  m³ 24,65  

R$179,41  
 

R$4.422,46  

2.01.
03 

LAJE DE CONCRETO ARMADO 
COM EPS, ESP = 15 CM m² 719,82  

R$110,21  
 

R$79.331,36  

2.01.
04 

ESCADA EM CONCRETO ARMADO  m³ 4,32  
R$1.840,34  

 
R$7.950,27  

2.02 ESTRUTURA EM MADEIRA    
R$25.905,36  

2.02.
01 

PILARES ROLIÇOS EM EUCALIPTO 
C60 664,24  

R$39,00  
 

R$25.905,36  

RESERVATÓRIOS    

3.01 CAIXA D´ÁGUA    
R$4.367,73  

3.01.
01 

RESERVATÓRIO SUPERIOR EM 
FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 
PARA 2000 LITROS  und 3,00  

R$1.082,50  
 

R$3.247,50  

3.01.
02 

RESERVATÓRIO INFERIOR  EM 
FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 
PARA 2000 LITROS - AP und 1,00  

R$1.120,23  
 

R$1.120,23  

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 
URBANISMO 

   

4.01 ARQUITETURA    
R$149.123,13  

4.01.
01 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1 VEZ 
EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 
FUROS (DIMENSÕES NOMINAIS: 
19X19X09); ASSENTAMENTO EM 
ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA) 

m² 
94,75  

R$29,50  
 

R$2.795,13  

4.01.
02 

TEC - TERRA EXPANDIDA 
COMPACTADA m² 418,08  

R$350,00  
 

R$146.328,00  
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4.02 ESQUADRIAS    
R$17.671,83  

4.02.
01 

PORTAS    

4.02.
01.01 

P1 2,20 X 2,10 CM COM VENEZIANA und 1,00 
 

R$2.950,23  
 

R$2.950,23  

4.02.
01.02 

P2 0,90 X 2,10 CM COM VENEZIANA 
und 

3,00  
R$1.985,30  

 
R$5.955,90  

4.02.
01.03 

P3 2,00 X 2,10 CM COM VENEZIANA und 2,00  
R$2.550,35  

 
R$5.100,70  

4.02.
01.04 

P4 0,70 X 2,10 CM COM VENEZIANA und 1,00  
R$1.832,50  

 
R$1.832,50  

4.02.
01.05 

P5  0,70 X 2,10 CM COM VENEZIANA und 1,00  
R$1.832,50  

 
R$1.832,50  

4.03 ESQUADRIA     
R$102.258,16  

4.03.
01 

PORTAS VENEZIANAS DE 
CORRER DAS VARANDAS  

   

4.03.
01.01 

PORTAS DE CORRER DAS 
VARANDAS 5,55 X 2,35 M uund 8,00 

 
R$4.640,22  

 
R$37.121,76  

4.03.
01.02 

PORTAS DE CORRER DAS 
VARANDAS 4,40 X 2,35 M und 

8,00  
R$3.660,44  

 
R$29.283,52  

4.03.
01.03 

PORTAS DE CORRER DAS 
VARANDAS 5,70 X 2,35 M uund 4,00  

R$4.729,22  
 

R$18.916,88  

4.03.
01.04 

PORTAS DE CORRER DAS 
VARANDAS 5,20 X 2,35 M nd 4,00  

R$4.234,00  
 

R$16.936,00  

4.04 VIDROS    

4.04.
01 

PV6 - PORTAS DE VIDRO 
TEMPERADO -160 X 210 CM m² 3,36  

R$511,92  
 

R$1.720,05  

4.04.
02 

 VIDRO TEMPERADO PARA BOX 
DOS BANHEIROS und 5,00  

R$982,00  
 

R$4.910,00  

4.05 JANELAS    

4.05.
01 

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 
COR NATURAL SEM BANDEIRA, 
COM CONTRAMARCOS E 
FERRAGENS EM 
LATÃO CROMADO, BASCULANTE, 
DE CORRER, MAXIMAR OU FIXA 

m² 15,10  
R$252,92  

 
R$3.819,09  

4.05 GRADES E PORTÕES    

4.05.
01 

PORTÃO METALICO PARA 
GARAGEM 2,30 X 5,05  m² 15,00  

R$195,04  
 

R$2.925,60  

4.07 COBERTURA    

4.07.
01 

ESTRUTURA EM MADEIRA PARA 
TELHA CERÂMICA m² 294,15 

 
R$106,32  

 
R$31.274,03  
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4.07.
02 

TELHAS CERÂMICAS  m² 294,15  
R$39,50  

 
R$11.618,93  

4.07.
03 

CLARABOIA  m² 4,73  
R$1.250,20  

 
R$5.915,95  

4.07.
04 

CUMEEIRAS / ESPIGÕES 43,80  
R$15,15  

 
R$663,57  

4.08 IMPERMEABILIZAÇÃO    
R$1.156,13  

4.08.
01 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, 
VIGA-CALHA, JARDINEIRA COM 
MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA 

m² 26,28  
R$29,02  

 
R$762,65  

4.08.
02 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
BALDRAME COM 
IMPERMEABILIZANTE 
ESTRUTURAL COM APLICAÇÃO DE 
MEMBRANA ELÁSTICA BI-
COMPONENTE 

m² 36,00 
 

R$10,93  
 

R$393,48  

4.09 REVESTIMENTO    

4.09.
01 

REVESTIMENTO INTERNO    

4.09.
01.01 

EMBOÇO EM ARGAMASSA MISTA 
DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:2:9, E= 
2CM m² 

6,00  
R$23,45  

 
R$140,70  

4.09.
01.02 

REBOCO EM ARGAMASSA MISTA 
DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:2:9, E= 
2CM 

m² 6,00  
R$22,50  

 
R$135,00  

4.09.
01.03 

REVESTIMENTO DE PAREDES 
COM PORCELANATO, PEI-4, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 
COLANTE E REJUNTE, EXCLUSIVE 
EMBOÇO 

m² 
28,80  

R$62,72  
 

R$1.806,34  

4.10 TETOS    

4.10.
01 

REBOCO EM ARGAMASSA MISTA 
DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:2:9, E= 
2CM m² 761,4  

R$43,39  
 

R$33.036,23  

4.11 PAVIMENTAÇÃO    
R$98.567,43  

4.11.
01 

CAMADA IMPERMEABILIZADORA 
DE CONCRETO E=5CM m² 761,40  

R$25,72  
 

R$19.583,21  

4.11.
02 

REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA 
PISOS COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA GROSSA, 
TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 3CM 
(CONTRA PISO) 

m² 761,40  
R$21,67  

 
R$16.499,54  

4.11.
03 

BLOCO DE CONCRETO TIPO 
BLOKRET, ESP. = 9CM, SOBRE 
COLCHÃO DE AREIA, EXCLUSIVE 
REJUNTE 

m² 71,26  
R$50,42  

 
R$3.592,93  

4.11.
04 

REVESTIMENTO DE PISO COM 
PORCELANATO, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA COLANTE E 
REJUNTE, 

m² 507,6  
R$105,82  

 
R$53.714,23  

4.11.
05 

REJUNTAMENTO DE 
PORCELANATO m² 507,6  

R$10,20  
 

R$5.177,52  

4.12 INSTALAÇÕES PREDIAIS    
R$14.780,19  
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4.12.
01 

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS 

   

4.12.
01.01 

CAIXA SINFONADA EM PVC 
GIRAFÁCIL 
DN 150X170X75, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO 

und 4,00  
R$43,39  

 
R$173,56  

4.12.
01.02 

CAIXA SIFONADA PVC RÍGIDO 
100X100X50 MM, INCLUSI FIXAÇÃO und 7,00  

R$29,72  
 

R$208,07  

4.12.
01.03 

CAIXA GORDURA DUPLA 
PRE-FABRICADA CIRCAULAR 
D=60CM, 
COM TAMPA EM CONCRETO 

und 8,00  
R$99,46  

 
R$795,65  

4.12.
01.04 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 
MM 
(3/4"), INCLUSIVE ADAPTADORES und 7,00  

R$34,74  
 

R$243,20  

4.12.
01.05 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25 
MM 
(1"), INCLUSIVE ADAPTADORES und 3,00  

R$51,45  
 

R$154,36  

4.12.
01.06 

CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO 
COM 
ARTICULAÇÃO und 5,00  

R$180,00  
 

R$900,00  

4.12.
01.07 

BOMBA CENTRÍFUGA TRIFASICA, 
POTÊNCIA DE 1CV-220V/380V, 
INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO 
COMPLETO PARA 1CV, MATERIAL 
PARA 
SUCÇÃO E RECALQUE 

und 2,00  
R$1.866,69  

 
R$3.733,39  

4.12.
01.08 

PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO Ø 20 
MM PVC 
SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES 

pt 12,00  
R$61,77  

 
R$741,24  

4.12.
01.09 

PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO Ø 25 
MM PVC 
SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES 

pt 6,00  
R$64,88  

 
R$389,28  

4.12.
01.10 

PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO Ø 32 
MM PVC 
SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES pt 4,00  

R$80,05  
 

R$320,20  

4.12.
01.11 

PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO Ø 50 
MM PVC 
SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES pt 1,00  

R$99,61  
 

R$99,61  

4.12.
01.12 

PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 
MM 
PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE 
CONEXÕES 

pt 7,00  
R$61,15  

 
R$428,05  

4.12.
01.13 

PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 
MM 
PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE 
CONEXÕES 

pt 4,00  
R$71,70  

 
R$286,80  

4.12.
01.14 

PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 75 
MM 
PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE 
CONEXÕES 

pt 2,00  
R$82,66  

 
R$165,32  

4.12.
01.15 

PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 
100 MM 
PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE 
CONEXÕES 

pt 
5,00  

R$90,97  
 

R$454,85  

4.12.
01.16 

SIFÃO EM LATÃO CROMADO PARA 
LAVATORIO, 1"X1 1/4" und 

5,00  
R$63,66  

 
R$318,30  

4.12.
01.17 

SIFÃO EM LATÃO CROMADO PARA 
PIA 
DE COZINHA, 1 1/2"X2" und 

2,00  
R$63,72  

 
R$127,44  



139 
 

4.12.
01.18 

BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM 
CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA 
BRANCA 
OU DE COR, PADRAO LUXO, 
INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO E 
ACESSÓRIOS 

und 5,00  
R$650,00  

 
R$3.250,00  

4.12.
01.19 

CUBA  DE LOUÇA BRANCA, 
DIMENSOES 49X36CM, EXCLUSIVE 
ACESSORIOS und 5,00  

R$110,56  
 

R$552,80  

4.12.
01.20 

PORTA PAPEL CROMADO 
INCLUSIVE 
FIXAÇÃO und 5,00  

R$65,32  
 

R$326,60  

4.12.
01.21 

TORNEIRA PRESSÃO CROMADA 
PARA 
LAVATÓRIO DE 1/2" DECA OU 
EQUIVALENTE 

und 5,00  
R$93,43  

 
R$467,15  

4.12.
01.22 

TORNEIRA PRESSÃO ARTICULADA 
CROMADA PARA PIA (3/4") DECA 
OU 
EQUIVALENTE 

und 2,00  
R$96,99  

 
R$193,98  

4.12.
01.23 

TORNEIRA PRESSÃO CROMADA 
PARA 
TANQUE DE 3/4" und 1,00  

R$29,20  
 

R$29,20  

4.12.
01.24 

TORNEIRA PRESSÃO CROMADA 
PARA 
JARDIM DE 3/4" und 3,00  

R$29,20  
 

R$87,60  

4.12.
01.25 

TANQUE EM AÇO INOX, 
INCLUSIVE, 
VÁLVULA E SIFÃO PLÁSTICOS 

1,00  
R$333,55  

 
R$333,55  

4.12.
02 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS    
R$6.715,09  

4.12.
02.01 

PONTO CORRENTE EMBUTIDO 
INCLUSIVE TOMADA pt 30,00 

 
R$86,96  

 
R$2.608,80  

4.12.
02.02 

PONTO CORRENTE EMBUTIDO 
INCLUSIVE TOMADA 600 W pt 

8,00  
R$99,68  

 
R$797,44  

4.12.
02.03 

PONTO CORRENTE TRIPOLAR 
EMBUTIDO 
PARA AR CONDICIONADO 

pt 4,00  
R$129,48  

 
R$517,92  

4.12.
02.04 

PONTO LUZ APARENTE NO TETO E 
EMBUTIDO NA PAREDE pt 5,00  

R$65,30  
 

R$326,50  

4.12.
02.05 

QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ E 
FORÇA 
EMBUTIDO PARA 01 A 06 
DISJUNTORES SEM BARRAMENTO 

und 2,00  
R$37,32  

 
R$74,64  

4.12.
02.06 

REDE ENTRADA TRIFÁSICA COM 
CAIXA 
MEDIÇÃO PADRÃO COSERN E 
ACESSÓRIOS SEM POSTE DE 
ACESSO 

und 
1,00  

R$445,48  
 

R$445,48  

4.12.
02.07 

QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ E 
FORÇA 
EMBUTIDO PARA 07 A 12 
DISJUNTORES, INCLUSIVE 
BARRAMENTOS 

und 1,00  
R$154,96  

 
R$154,96  

4.12.
02.08 

PONTO LÓGICA EMBUTIDO 
INCLUSIVE 
FIAÇÃO E TOMADA pt 12,00  

R$92,21  
 

R$1.106,52  

4.12.
02.09 

PONTO TV INCLUSIVE 
ELETRODUTO 
CAIXA (4"X2"), CABO COAXIAL E 
TOMADA 

pt 9,00  
R$75,87  

 
R$682,83  
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4.13 SOLEIRAS    
R$287,62  

4.13.
01 

SOLEIRA DE GRANITO PRETO, 
ESPESSURA= 2,5CM 7,3  

R$39,40  
 

R$287,62  

4.15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES    

4.15.
01 

BANCADAS EM GRANITO 
(FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO) m² 11,532  

R$584,20  
 

R$6.736,99  

4.15.
02 

LAVATÓRIOS EM GRANITO PRETO 
ABSOLUTO  m² 3,288  

R$290,86  
 

R$956,35  

4.15.
03 

CHUMBAMENTO DE BANCADAS E 
PIAS OU TAMPOS, INCLUSIVE 
ACABAMENTOS 

24,7   R$-   

4.15.
04 

SPLIT SYSTEM TIPO HIWALL COM 
CONTROLE REMOTO, 
CAPACIDADE DE 
12.000 BTU´S (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO) 

und 4,00  
R$2.016,00  

 
R$8.064,00  

SERVIÇOS FINAIS    

.01 
LIMPEZA FINAL, INCLUSIVE 
ENTREGA DA OBRA m² 761,40  

R$1,59  
 

R$1.210,63  

Subtotal  
R$638.110,69  

BDI  (Cento e noventa e um mil, quatrocentos e trin ta e três 
reais e vinte e um centavos 

(30
%) 

 R$ 
191.433,21  

TOTAL GERAL (OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E 
QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)  

 R$ 
829.543,90  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
 


