
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA, PROJETO E MEIO AMBIENTE 

 

 

 

 

Lílian Brito de Macedo 

 

 

 

COMO UMA ONDA NO MAR: Projeto Arquitetônico de uma Habitação 

Evolutiva com Princípios de Racionalização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natal, RN, 2018 



 

 

 

Lílian Brito de Macedo 

 

 

 

 

 

 

COMO UMA ONDA NO MAR: Projeto Arquitetônico de uma Habitação 

Evolutiva com Princípios de Racionalização 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em 
Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte.  
 
Orientador: Prof.º Dr. Heitor de Andrade Silva 
Co-Orientadora: Prof.ª Dra. Edna Moura Pinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal, RN, 2018 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA, PROJETO E MEIO AMBIENTE 

 

 

 

 

COMO UMA ONDA NO MAR: Projeto Arquitetônico de uma Habitação 

Evolutiva com Princípios de Racionalização. 

 

 

Lílian Brito de Macedo 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA:  

 

 

_______________________________________________________________ 

Professor Doutor Heitor de Andrade Silva (Presidente – Orientador) 

PPGAU/ UFRN  

 

_______________________________________________________________ 

Professora Doutora Glauce Lílian Alves de Albuquerque (Examinadora interna) 

PPGAU/ UFRN  

 

_______________________________________________________________ 

Professor Doutor Renato de Medeiros (Examinador externo) 

FACEX/ UNIFACEX 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem... 
 
 

 Oscar Niemeyer 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agradecimentos 

 

 

Agradecer é lembrar com ressalva daqueles que de alguma forma são 

parte de uma conquista. 

Em primeiro lugar a Deus, por me mostrar a cada dia o quanto posso, o 

quanto tenho ainda a crescer e o quanto tenho ainda a aprender. 

Por me manter sempre rodeada de pessoal especiais, que me amam, que 

acreditam em mim, no meu trabalho, nas minhas lutas e que são responsáveis 

também por cada etapa de vida vivida e vencida; a todas elas meu muito 

obrigado! 

Ao meu filho Gabriel, que tenha sempre em sua mente as lembranças do 

exemplo de mãe batalhadora e destemida que tento lhe passar; que me perdoe 

se não pude estar ao seu lado em todos os momentos, pelas ausências 

decorrentes do trabalho e estudo. Tudo isso é pra você, pra te proporcionar o 

melhor que esteja ao meu alcance. 

Ao meu marido Jorge, pela paciência, principalmente, e pelo amor doado 

a mim e a meu filho; por tomar meu lugar de mãe tantas vezes, orientando, 

estudando, medicando e complementando a vida de Gabriel, com certeza foi 

Deus que lhe colocou em meu caminho. 

À minha família, pai e irmãs, pelo exemplo de retidão; meu pai, sinônimo 

de pessoa batalhadora e de bom coração, e minha irmãs, uma amizade e 

cumplicidade que cresce cada dia mais. Minhas irmãs doutoras, Lidiane e Liane, 

vocês são sinônimo de dedicação, foco e muito estudo; cada dia mais tenho a 

certeza de que estudar é crescer vencendo barreiras. 

Aos colegas de trabalho, minha presidente do CAU Patrícia Luz, que 

confiou em meu potencial desde o começo, me dando forças para começar e 

seguir em frente no mestrado. Às meninas do setor técnico, em especial a Aline, 

pelas dicas e orientações que me traziam a segurança necessária para saber 

que iria dar certo; e aos demais pelo carinho e paciência nessa reta final. 

A minha amiga Daniela Othon, que durante tantos anos esteve presente 

em minha vida profissional; aprendemos juntas, crescemos juntas na profissão; 

muito do que sou hoje agradeço a você. 



 

Aos mestres pelo ensinamento, mostrando que o aprender nunca acaba 

e se reinventa a cada dia, com novas pesquisas, novos simuladores e novas 

formas de fazer arquitetura. Neste momento o meu agradecimento especial é ao 

meu orientador, Heitor de Andrade, pela paciência e pela atenção a mim 

dedicada. Obrigada pelas referencias, pelos caminhos a buscar o conhecimento 

e pelas dicas sugeridas durante essa caminhada. 

Aos colegas de turma, pela camaradagem e por tudo que passamos 

juntos: angustias, stress, desabafos ... agora chegou a hora de colhermos o 

resultado desses quase 2 anos de dedicação. 

E por fim, em especial a minha mãe, que a 15 anos é meu anjo da guarda, 

intercedendo por mim no céu, iluminando meus caminhos, me fazendo acreditar 

que sou forte e que posso vencer qualquer batalha a que me proponha; obrigada 

por me fazer sentir-se sempre tão feliz; pelas alegrias que preenchem meus dias, 

pela confiança dos que me rodeiam e pela tantas batalhas já vencidas... com 

você aprendi a ser perseverante e colocar tudo nas mãos de Deus! 

 

A todos os que fizeram parte dessa caminhada, meu muito obrigada!  

 

 

 

 

  



 

RESUMO 

 

Esta produção técnica consiste no projeto de uma habitação residencial 
localizada na Praia de Pipa, município de Tibau do Sul/ RN, com ênfase na 
modulação e flexibilidade dos ambientes, de modo a adaptar-se a diferentes 
grupos domésticos em diferentes fases de suas vidas. O objetivo principal é criar 
um modelo de habitação que se adeque a tipos distintos de grupos domésticos 
presentes na sociedade, e que possa responder às variadas necessidades 
apresentadas na evolução de suas vidas. Trata-se de uma casa que tem 
possibilidades de remodelar-se, crescer, evoluir e ajustar-se de acordo com os 
anseios e necessidades de seus morados. O processo inicia-se com uma revisão 
literária, analisando princípios que traduzem a racionalização construtiva, e em 
estudos de referências projetuais. O desenvolvimento da proposta baseia-se em 
um levantamento das características tipologias construtivas do entorno, e em 
leis, normas, simulações, e critérios que garantem bem-estar e conforto a partir 
do melhor aproveitamento da iluminação e ventilação natural, e numa 
programação arquitetônica que retrata os diversos usos que podem ser 
desempenhados em cada um dos ambientes de uma residência. O produto 
consiste em sete tipos de unidades habitacionais, com formatos que partem de 
um modelo nuclear padrão, e modifica-se em razão de necessidades posteriores 
dos usuários. 

 

Palavras Chave: Habitação; Racionalização; Adaptabilidade; Grupos 

Domésticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 
This technical production consists of a residential housing project located in Pipa 
Beach, in the city of Tibau do Sul / RN, with emphasis on the modulation and 
flexibility of the environment, in order to adapt to different domestic groups in 
different phases of their lives. The main objective is create a housing model that 
fits different types of domestic groups present in society, and that can respond to 
the needs presented in the course of their lives. It is a house that has possibilities 
to remodel, grow, evolve and adjust according to the desires and needs of their 
residents. The process begins with a literature review, analyzing principles that 
translate constructive rationalization, and studies of project references. The 
development of the proposal is based on a survey of the constructive typologies 
of the surroundings, and on laws, standards, simulations, and criteria that 
guarantee well-being and comfort from the best use of natural lighting and 
ventilation, and an architectural programming that portrays the various uses that 
can be performed in each of the environments of a residence. The product 
consists of seven types of housing units, with formats that depart from a standard 
nuclear model, and is modified by the users' subsequent needs. 
 
Keywords: Housing; Rationalization; Adaptability; Domestic Groups. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A casa é um edifício de moradia, seja ela uni ou multifamiliar. Uma 

expressividade peculiar dá à casa alcance muito superior à mera definição de 

ambiente construído: ela é um local para habitar, residir, viver e conviver; é 

também um espaço de proteção, bem-estar, domínio e aconchego. Seu 

significado transcende as características físicas e estruturais. Ela contempla a 

singularidade do seu morador, as condições sociais, econômicas e culturais, 

bem como a afetividade e as emoções que se perpetuam na relação existente 

entre o homem e o ambiente construído, considerando sua individualidade e os 

seus desejos. 

A casa, como motivo, é algo que se repete, mas diferencia-se em cada 
repetição. A casa que abriga um indivíduo na infância não terá a 
mesma configuração, não será mais a mesma, de quando ele for 
adulto, embora a experiência de estar abrigado tenha sua origem nos 
seus primeiros momentos no mundo. O que quero chamar de casa é o 
que identifica os modos como se vive e onde. (CERVINI, p.68, 1998). 
 

 

Neste contexto, uma casa deve adaptar-se ao uso de seu morador, aos 

costumes que aquela família carrega, com suas características e peculiaridades 

próprias. “A casa diz, não dizendo, daquele que nela habita” (CERVINI, 1998, p. 

70). 

Seja pela redução no tamanho da família, pelo individualismo, por novas 

uniões ou pelo envelhecimento da população, os padrões familiares apresentam, 

atualmente, diversas estruturas, sendo elas de casais sem filhos, casal com 

filhos, homens ou mulheres solteiros com ou sem filhos; idosos solteiros, 

casados, vivendo sós ou com acompanhantes; estruturas familiares formadas 

por casais com filhos de outros casamentos, idosos que voltam a residir com 

seus filhos, viúvos e amigos que se juntam para morar no mesmo lugar, entre 

outros. Desta forma, podemos observar que os formatos e o modo de viver de 

cada tipo de família nem sempre se adequam às tipologias tradicionais de 

habitação que vemos disponíveis no mercado, havendo assim um impasse entre 
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os possíveis interesses dos usuários e o padrão estabelecido pelo mercado 

habitacional.  

Os tipos de moradias e as soluções propostas pelos profissionais da 

arquitetura, muitas vezes aproximam-se de modelos hegemônicos com 

preponderância de características que provém de um modismo contemporâneo 

globalizado e de padronizações que fazem da produção uma verdadeira 

arquitetura marketing, vendável (BARBOSA, 2014). O que se vê é um grande 

número de modelos que consideram de forma limitada e insuficiente os fatores 

ambientais e a incorporação de elementos sustentáveis, mesmo sabendo-se que 

essa é uma necessidade atual, tendo em vista as problemáticas ambientais que 

vivenciamos e o cenário problemático que vem sendo trilhado para o futuro, caso 

não se inicie desde já uma nova conscientização de profissionais e proprietários, 

acerca da grande importância de se buscar soluções que poupem recursos e 

diminuam os impactos ambientais. 

Nessa perspectiva, surge a necessidade de adotar parâmetros de 

adaptabilidade aos projetos de arquitetura habitacional, de modo a possibilitar 

novos usos e funções para a edificação através de estratégias de flexibilidade, 

fazendo com que aumente a vida útil da edificação, a satisfação do usuário e seu 

tempo de permanência naquela morada. A habitação projetada deve se adaptar 

às necessidades de cada família, seja qual for o seu formato, e se adequar às 

várias épocas e necessidade da vida de seus moradores. 

 

Das cabanas primitivas sobraram inúmeras especulações desde o seu 
surgimento, do mundo atual, preconizam-se as novas tecnologias e 
comportamentos que começam a ditar o habitat do futuro, a partir de 
uma cadeia de oportunidades sobre a forma de construir. (JORGE, p, 
22, 2012).  

 

 

Nesse sentido, a questão que se busca responder com este projeto é: Em 

um momento atual, onde o mundo tem cada vez mais necessidade de se pensar 

e executar de forma racional, diminuindo desperdícios e buscando técnicas que 

agridam menos o meio ambiente, por que ainda se constroem modelos de 
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habitações generalistas, que não possuem programas adaptáveis e 

possibilidades de reformas que tenham sido estudadas previamente? 

Com o propósito de desenvolver um projeto que se adeque às variadas 

formas de vida de diferentes modelos de grupos domésticos, este trabalho visa 

criar uma tipologia de projeto arquitetônico evolutivo, ou seja, uma planta que 

cresce, se modifica e dá origem a uma nova composição de ambientes e a novas 

formas de uso. Seu uso será predominantemente residencial e unifamiliar, e seu 

intuito é de garantir a satisfação de diferentes usuários, podendo se adequar, ao 

longo do ciclo de vida, através das ferramentas de flexibilidade, modulação e 

adaptabilidade. Estas, terão como base conceitual a racionalização e farão uso 

também da linguagem paisagística da arquitetura local, como forma de melhor 

inserir-se ao contexto. 

 

Figura 01: Fundamentos do Projeto 

 

 

Fonte: Própria (2017) 

 

Tem como objetivos específicos criar modelos de plantas que se adequem 

a diversos grupos familiares e que evoluam junto com suas necessidades, 

buscando soluções que garantam viabilidade orçamentária dentro dos 

parâmetros sustentáveis e fazendo uso de elementos arquitetônicos comuns às 

construções locais. 
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Trata-se de um modelo adaptativo e evolutivo de residência unifamiliar de 

médio porte, com área construída variando entre 54,25m2 a 136,94m2 e padrão 

construtivo intermediário, com possibilidades de acabamentos definidos pelo 

morador, de acordo com seus desejos e suas demandas financeiras. 

Caracteriza-se por traços arquitetônicos presentes nas construções locais, 

percebidos através de observações e levantamentos fotográficos realizados no 

entorno do universo de estudo, e pela racionalização dos processos envolvidos, 

através do uso da modulação como forma de promover uma construção 

planejada, com poucos desperdícios, com viabilidade orçamentária e 

sustentável, e da flexibilidade e adaptabilidade, de modo a harmonizar-se aos 

diversos tipos de grupos domésticos. 

Foram estudadas variações tipológicas para a unidade denominada nuclear, 

com um programa flexível e evolutivo, de modo a adequar-se às diferentes 

necessidades de variados grupos familiares. Essas variações possuem as 

mesmas características técnicas e estéticas da tipologia nuclear proposta, tanto 

do ponto de vista do conforto ambiental, quanto através da viabilidade financeira 

construtiva, verificada pelo cálculo do índice de compacidade e orçamentos. 

Esse propósito provém de uma demanda real vivenciada pela autora, em 

sua caminhada profissional, que a possibilita constatar que um projeto 

construído em cima de bases racionais - modulação, flexibilidade e 

adaptabilidade – garante ao usuário mais liberdade de acomodar a moradia a 

suas necessidades, a todo o tempo que se faça necessário, lhe possibilitando 

inclusive organizar-se financeiramente antes de iniciar uma reforma. Em 

paralelo, essa possibilidade acarreta ainda ganhos para o empreendedor, que 

pode ter em mãos um diferencial de vendas, com um imóvel que apresente 

alternativas de adaptação a diversas demandas; e para o meio ambiente, que 

ganha com a diminuição nos desperdícios e descarte de materiais e no uso de 

soluções mais viáveis do ponto de vista sustentável. 

Segundo CORRÊA (2009), atualmente a redução de custos, a 

sustentabilidade e a racionalização são questões bastante discutidas no âmbito 

da construção civil. O grande desperdício e a perda de produtividade ocasionada 

pela baixa conectividade entre os componentes envolvidos nos sistemas e a falta 
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de gerenciamento das etapas, são os causadores do esgotamento de recursos 

naturais e da consequente crise ambiental que vem se desenhando há muito 

tempo, especialmente a partir do período da Revolução Industrial, onde 

começaram as agressões a natureza decorrentes da utilização exagerada dos 

recursos naturais do meio ambiente, em nome do capital, e do lucro. A 

construção civil tem sua importante participação nesse processo, e a arquitetura 

também tem sua contribuição a partir do momento que sugere alternativas 

amigáveis ao planeta, ou seja, que causem menos impacto na sua instalação e 

operação.  

Construir de forma mais eficiência e melhor. A sociedade, hoje, demanda 

alternativas sustentáveis e busca possibilidades de redução de desperdícios, de 

aumento de produtividade e redução de custos. Neste cenário pode-se afirmar 

que a busca da qualidade ambiental no projeto da edificação passa 

necessariamente pela escolha dos mecanismos e materiais, e pelo que é 

definido pelo projeto arquitetônico. 

O universo de estudo desse trabalho constitui-se de uma gleba situada na 

Praia de Pipa, no município de Tibau do Sul, litoral sul do estado do Rio Grande 

do Norte. 

O projeto desenvolvido fez uso de análises e procedimentos metodológicos, 

de modo a melhor avaliar o sítio, seus condicionantes e assim propor uma 

solução adequada. Inicialmente foi visitado o local, para verificar como estão 

sendo desenvolvidas as construções e reformas residenciais, identificando, 

através de observações e levantamentos fotográficos, características referentes 

à modelagem, aos sistemas construtivos e à utilização de soluções sustentáveis. 

Para essa análise foi utilizada a metodologia de Waterman (2012), utilizando -se 

da Teoria de Backer (1996), observando-se a paisagem do entorno, as visuais, 

o clima, a terra, a água, as plantas e a topografia. Em paralelo a esse momento, 

foi sendo construindo um referencial teórico através da leitura de artigos, revistas 

e trabalhos acadêmicos, com base nos princípios estabelecidos como diretrizes 

do projeto: a racionalização, a modulação, a flexibilidade e a adaptabilidade. Em 

seguida, foi avaliado também o sistema estrutural utilizado. 
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Como referências indiretas de projetos, buscou-se exemplares com uso 

residencial e com estratégias e técnicas construtivas relacionadas a 

racionalização. 

Por fim foi analisado o universo de estudos, com vista a avaliações do 

desempenho de conforto ambiental e dos normativos técnicos e legais, para 

assim fundamentar a proposta projetual. 

O processo de elaboração do projeto partiu das diretrizes projetuais, com a 

definição do público alvo, do partido, do programa de necessidades e da 

metodologia de projeto; por fim, foi averiguada a viabilidades orçamentárias 

construtiva, através do cálculo do índice de compacidade da planta nuclear. 

  



COMO UMA ONDA NO MAR: Projeto Arquitetônico de uma Habitação Evolutiva com 

Princípios de Racionalização. 

 

Lílian Brito de Macedo 
 

26 

1 REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

1.1 Arquitetura Evolutiva 

 

O termo Arquitetura Evolutiva remete a uma evolução progressiva, uma 

habitação que cresce, evolui, adapta-se e modifica-se por meio de um conjunto 

de mecanismos pré-estabelecidos que facilitam e viabilizam este processo. 

Segundo Folle et al (2013) a condição evolutiva da habitação pode ser 

identificada como a capacidade que o edifício apresenta de acompanhar a 

história familiar.  

Um projeto de arquitetura residencial com essa premissa, tem como base 

as proposições da adaptabilidade e da transformação dos espaços em função 

das necessidades do morador, e a possibilidade de a arquitetura responder a 

novos programas e funcionalidades, respeitando, contudo, normativos e índices 

urbanísticos vigentes. A flexibilidade, a modulação, a adaptabilidade e a escolha 

do sistema estrutural, aparecem, neste contexto, como mecanismos capazes de 

promover as transformações físicas e funcionais da habitação, agregando-se ou 

subtraindo áreas, e reconfigurando ambientes. 

A arquitetura é sempre uma obra em aberto, que se vai transformando e à 

qual vão sendo atribuídos significados distintos ao longo do tempo. Todos os 

edifícios têm uma vida que se estende para além da sua concepção, e todos eles 

se modificam, a partir do momento em que são ocupados. (VALAGÃO, p.42, 

2015) 

Habitar significa morar, residir, viver. O homem contemporâneo é 

caracterizado por modos e estilos de vida diferentes que se modificam e passam 

a compor um novo contexto. Famílias que aumentam ou diminuem de tamanho, 

gerando a necessidade de mudanças significativas no espaço e no programa 

necessidades da residência. Assim acontece em todos os grupos, ao longo dos 

tempos: o ciclo familiar se transforma, cresce, diminui, enfim, se reconfigura. 

(JORGE, p.21,2012). 
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A arquitetura trata de um sujeito, o homem, que é por definição e 
fatalidade de natureza cambiável e evolutiva. Ele é primeiro solteiro, 
depois casal, depois família, com filhos em números indeterminados, 
depois dispersão dos filhos pelos seus casamentos... enfim a morte, 
de tal maneira que a moradia feita para uma família não existe: o que 
existem são vários tipos de moradia para sucessivas idades. (LE 
CORBUSIER, apud TRAMONTANO, 1993). 
 
 

 

Essa crescente mobilidade da estrutura familiar e o surgimento de novos 

arranjos domésticos, muitos deles até incomuns há algumas décadas, junto a 

novos hábitos e modos de vida que vem surgindo a cada dia, trazem à tona uma 

necessidade por projetos mais flexíveis, que atendam à essa nova demanda de 

moradia. Porém, o que se vê marcantemente nas construções fruto do 

capitalismo e da especulação imobiliária, são modelos que fazem uso de plantas 

padronizadas, dimensionamento mínimo, ausência de especialidade e 

previsibilidade de funções; preceitos que muitas vezes comprometem a 

liberdade de uso, a espontaneidade e o bem-estar do usuário.  

Inevitavelmente, a modificação e a ampliação das unidades residenciais 

são realidades que buscam satisfazer às necessidades das famílias, seja pelas 

alterações no perfil familiar, seja por questões econômicas.  

Neste contexto, a chamada habitação evolutiva, que consiste em uma 

edificação que se adapta às necessidades e anseios de seu morador, deverá se 

harmonizar a essas mudanças diversas e objetivar o conforto ininterrupto do 

usuário. A concepção de espaços adaptáveis e flexíveis, que atendam às 

necessidades atuais, mas também permitam mudanças, é, portanto, uma 

solução planejada e que deve ser prevista durante a fase de projeto. 

Segundo Jorge (2012), uma das características que o edifício com essa 

tipologia de arquitetura tem é a flexibilidade, uma vez que esta permite 

intervenções posteriores no espaço físico, prolongando, assim, a vida funcional 

da habitação. 

Na arquitetura residencial, a flexibilidade é tratada como um conceito que 

possui suas raízes nos antecedentes da arquitetura moderna e que evoluiu 

desde então, sendo aplicado em diversos projetos ao longo do tempo. 
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Eloy e Silva (2012), sintetizam o surgimento da flexibilidade na arquitetura 

através da seguinte cronologia:  

 

Segundo Paiva (2002, apud Eloy e Silva 2012) e Kronenburg (2007 
apud Eloy e Silva 2012), a construção japonesa de casas tradicionais 
são dos primeiros exemplos significativos de flexibilidade em edifícios. 
A estratégia de flexibilidade baseava-se na lógica de dividir a estrutura 
de modo a que divisórias verticais móveis se movimentassem 
livremente entre as esteiras criando assim múltiplas disposições do 
espaço. Frank Lyold Wright, influenciado pela arquitetura japonesa, 
aplicou este sistema modular em projetos, como as Usonian Houses 
(KRONENBURG, 2007 apud Eloy e Silva 2012). Auguste Perret 
contribuiu também para a promoção da flexibilidade, ao projetar em 
1903 os edifícios de habitação na Rue Franklin, em Paris, que, sendo 
dos primeiros edifícios em betão-armado, permitiu a adoção da planta 
ou livre (FRENCH, 2009 apud Eloy e Silva 2012). Le Corbusier, que 
teve contacto com os conceitos de Perret (SHERWOOD, 1978), viria a 
apresentar as potencialidades da planta livre, expondo a estrutura de 
forma isolada, demonstrando a possibilidade do edifício poder ser 
definido no seu interior de diferentes formas, qualquer que lhe fosse o 
uso inerente. (PAIVA, 2002 apud Eloy e Silva 2012).  Rietveld, com a 
emblemática Casa Schröder em Utrecht, Mies van de Rohe e 
arquitectos suecos como Habraken ou Hertzberger foram outros 
arquitetos percursores da promoção da flexibilidade. (ELOY e SILVA, 
2012). 

 
A preocupação com a produção, feita em escala industrial, sobrepunha as 

preocupações com o atendimento as necessidades dos moradores, resultando 

em prejuízos do espaço interno como cozinhas pouco funcionais, janelas com 

peitoril muito alto e problemas na calefação. Os aspectos plásticos resultavam 

do modesto orçamento (SILVA, 2006, p. 19). 

Tomando consciência que todos os edifícios se alteram durante a sua 

ocupação, devemos pensar num projeto não como obra acabada, mas procurar 

oferecer ainda margem de liberdade aos seus futuros ocupantes, introduzindo 

no espaço a possibilidade de múltiplas apropriações. (VALAGÃO, p.44, 2015). 

 

1.2 Racionalização 

 

Construir envolve sempre considerar custos e controles; é entrar na 

relação preço e qualidade, uma vez que há a necessidade de viabilizar a 

construção e a comercialização daquela edificação. 
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“A racionalização é o processo mental que governa a ação contra os 

desperdícios temporais e materiais dos processos produtivos” (ROSSO, 1980 

apud RIBEIRO, 2002). Assim, pode ser entendida como a aplicação mais 

eficiente dos recursos em todas as atividades desenvolvidas para a construção 

de uma edificação. O autor afirma que quando se pretende implantar conceitos 

de racionalização em uma construção, o ideal é iniciar pela estrutura da 

edificação; em seguida, deve-se priorizar a alvenaria de vedação, isso porque o 

subsistema de vedação vertical interfere nos demais subsistemas da edificação: 

revestimento, impermeabilização, esquadrias, instalações elétricas e de 

comunicação, instalações hidrossanitárias, etc. Todos esses serviços somados 

representam uma parcela considerável do custo de uma obra. 

Greven (2007) diz que “não é aceitável quebrar e emendar”, que a 

compatibilização dos processos construtivos aumenta a produtividade, reduz o 

retrabalho e diminui o desperdício. 

Vários são os sistemas construtivos disponíveis no mercado atual 

brasileiro, e entre eles encontramos alguns elementos que visam dinamizar 

racionalmente a construção: perfis metálicos, vedações maciças em concreto, 

pré-fabricados em concreto sendo executados in loco ou confeccionados em 

fábricas; peças moldadas em fôrmas de alumínio, aço e até mesmo em plástico; 

os sistemas  em  alvenaria  estrutural, os sistemas em madeira, entre outros; 

todos tendo como principal meta, a obtenção da racionalização do processo, 

através da integração, rapidez e facilidade de montagem. 

Na construção civil, essa racionalização não depende somente de fatores 

intrínsecos aos canteiros, a união dos elos que compõe toda a cadeia são 

fundamentais. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), criou o 

Programa Inovação Tecnológica (PIT) que tem por objetivo romper as barreiras 

do mercado construtivo, quebrando preconceitos existentes, com o objetivo de 

crescimento e conhecimento mutuo gerado a partir de conceitos obtidos através 

de experiências já realizadas. O projeto teve início em outubro de 2007 chegando 

à conclusão da fase inicial em outubro de 2008, e tem por objetivos a capacitação 

do setor da construção civil para a introdução de inovações. De acordo com o 
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programa, a linha de necessidade na inovação de materiais recebe foco principal 

para os seguintes campos: 

 Materiais e sistemas que contribuam para uma maior produtividade 

reduzindo os prazos; 

 Materiais e sistemas com custos diferenciados, adequados aos diferentes 

segmentos econômicos; 

 Produtos que dispensem transportes ou que facilitem o mesmo; 

 Produtos de maior facilidade de montagem em canteiro; 

 Sistemas que permitam uma menor demanda de controles e inspeções; 

 Produtos que produzam menor impacto sobre os trabalhadores;  

 Produtos que solucionem problemas não só quanto à produção, mas 

também quanto ao uso, operação e manutenção; 

 Produtos que contribuam para o desempenho acústico, térmico, etc.; 

 Produtos sustentáveis. 

 

 O aperfeiçoamento dos processos vem se tornando uma busca diária na 

construção civil, como forma de diminuir custo, frente a concorrência, e aumentar 

a eficiência e a qualidade do produto desenvolvido, uma vez que as exigências 

tem se mostrado cada vez maiores por parte das normas e do próprio 

consumidor. 

Os princípios que serão apresentados a seguir, fundamentam-se na 

premissa de que as mudanças são inevitáveis, e obedecem à variação dos 

modos de vida e necessidades dos usuários, ao longo do ciclo de vida familiar. 

Esses conceitos são altamente relevantes quando se quer considerar a 

habitação de maneira sustentável, a qual possui também um ciclo de vida que 

deve ser intimamente relacionado às necessidades e expectativas das famílias 

ao longo de suas próprias vidas. (LANCHER e SANTOS, 2007). 
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1.2.1 Flexibilidade 

 

A flexibilidade é um conceito que abrange uma grande diversidade de 

interpretações e que tem sido explorado por vários autores em distintos campos 

do conhecimento.  

Muito mais do que uma mera ferramenta de manipulação, a flexibilidade 

pode assegurar a durabilidade da habitação e a satisfação do morador, com 

instrumentos variados que atuam no espaço interno, na inserção de 

comodidades, de novos usos e de significados. 

 

A busca por uma arquitetura flexível que consiga algumas alternativas 
capazes de melhorar a relação entre os usuários e a edificação, 
respondendo as necessidades e demandas dos diferentes usuários, 
tornou-se uma meta para alguns arquitetos contemporâneos que 
estudam novas soluções de utilização desprogramada do espaço. 
(JORGE, p.24,2012).  

 

Em arquitetura, o estudo sobre conceitos e parâmetros de flexibilidade 

tem gerado cada vez mais interesse. Isso se dá por preocupações ambientais, 

estratégias econômicas ou mesmo por ser um tema relevante de investigação 

dos profissionais da área (JORGE, 2012). 

Para Valagão (2015) a flexibilidade na arquitetura pode definir-se pela 

capacidade do edifício adquirir diferentes funções e formas de ocupação, ao 

longo do tempo ou em simultâneo, bem como diferentes formas de distribuição 

interior, respondendo de forma diversificada às necessidades atuais e futuras 

dos seus usuários. Aplicada ao projeto arquitetônico, tem sua importância à 

medida que possibilita fazer alterações de arranjos espaciais e usos, sem a 

necessidade de grandes modificações na edificação original e/ou inviabilização 

do uso da mesma durante a obra; e a previsão de construção em etapas é uma 

forma racional de antever, no projeto, para onde e como a habitação poderá ser 

modificada, seja pela criação de novos cômodos, seja pela ampliação dos já 

existentes. A flexibilidade é, portanto, uma característica potencialmente 

qualificadora da arquitetura. 
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Como resposta às problemáticas que surgem, a flexibilidade considera 

aspectos como: a adaptação das habitações e dos ambientes aos usos; as 

alterações consequentes do modo de vida dos moradores; o desejo de 

incorporar novos equipamentos na habitação à medida que estes se tornam 

obsoletos e a necessidade de se multiplicarem e modificarem os usos por cada 

cômodo. É um instrumento essencial para o processo de transformação de uma 

casa, equilibrando as necessidades dos indivíduos e conduzindo à possíveis 

modificações de uso.  

Rossi (1988 apud LANCHER e SANTOS, 2007) aponta 3 tipos de 

flexibilidade:  

 A Flexibilidade quanto ao dimensionamento do espaço 

arquitetônico, que é a possibilidade de realização, pelos usuários, 

de modificações internas e externas sem que isto represente uma 

agressão à concepção arquitetônica original; 

 A flexibilidade quanto à utilização ou função do espaço, que seria 

a coexistência ou compartilhamento de dois ou mais tipos de usos 

no mesmo ambiente; 

 A flexibilidade quanto ao processo construtivo empregado que se 

refere a facilidade para a troca de componentes construtivos no 

interior de uma unidade habitacional, que normalmente é de 

execução difícil dispendiosa. Visa facilitar e baratear a realização 

de reformas ou ampliações no decorrer de seu uso. 

Brandão e Heineck (2003 apud LANCHER e SANTOS, 2007), apresentam 

a flexibilidade funcional, como uma forma de a habitação sofrer alterações de 

modo sustentável, ocorrendo nos seguintes formatos:  

 Cômodos ou ambientes reversíveis: a inclusão de dois ou mais 

acessos para o ambiente como forma de o tornar mais versátil, 

convertendo-o em cômodo multiuso.  

 Cômodos multiuso: Cômodo situado em posição estratégica na 

planta, geralmente mais centralizado, para que contribua com a 

flexibilidade do projeto;  
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 Alternância entre isolar e integrar: característica obtida por meio de 

portas e painéis de correr, de dobrar, pivotantes, ou, ainda, de 

divisórias e biombos, que substituem as paredes tradicionais. 

Possibilita integrar dois ou mais ambientes; 

 Baixa hierarquia: Cômodos equivalentes ou mais próximos em 

tamanho e forma, podendo gerar maiores possibilidades de 

alternância de função; 

 Comunicações e acessos adicionais: característica ligada ao 

conceito de planta do tipo circuito, com maior conectividade e mais 

versatilidade de usos; 

 Mobiliário planejado: estantes, armários e outros móveis de fácil 

deslocamento ou movimentação, usados para dividir ambientes. 

Além de gerar flexibilidade, sua utilização pode reduzir a 

construção de paredes. 

Para JORGE (2012) a ampliação aparece em diversos modelos; a do tipo 

exógena, se caracteriza pala interferência na fisionomia do edifício. Representa 

o acréscimo de corpos autônomos ou a extrusão das geometrias existentes, com 

alteração dos limites da habitação tanto na vertical como na horizontal, como por 

exemplo: acréscimo de átrios, varandas, guaritas, elevadores, escadas e 

prolongações diversas. 

Folle et al (2013) trata de três tipologias de ampliações: as presentes nos 

blocos de apartamentos, em casas unifamiliares térreas isoladas e em fita, e em 

sobrados. A tipologia “casa inserida em lote” com possibilidades de expansão 

lateral e/ou frente e fundos, que é o modelo explorado no estudo de projeto desse 

trabalho, é considerada a tipologia mais apta para viabilizar um processo 

evolutivo. 

Os estudos da flexibilidade buscam mostrar como potencializar as 

construções por intermédio de espaços flexíveis, seja através de estratégias de 

projeto relacionadas à transformação de espaço existente ou, no caso de 

soluções mais abertas, entendendo o edifício como algo capaz de crescer e se 

reconfigurar ao longo do tempo. (MACIEL, 2015). 
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Casa em movimento: uma casa que evolui conforme as necessidades do 

morador. É cada vez maior a importância de que os projetos atendam a 

diferentes demandas dos usuários. Observa-se que as adaptações nos espaços 

das habitações após a construção são comuns, e isso decorre da necessidade 

de o morador adequar sua morada a sua realidade de vida, às suas 

necessidades e a seu perfil comportamental. Em seu livro, Tramontano (1993) 

aborda a forma de como a flexibilidade pode ser aplicada aos espaços 

domésticos e assume que ela tenderá a ser uma questão fundamental, de acordo 

com a evolução constante dos modos de vida, das novas constituições de grupos 

familiares e dos ciclos de vida de cada família nuclear. 

 

Figura 02: Casa em Movimento 

 
 

Fonte: Própria (2017) 

 

A ampliação pode ser vista a partir de diversas vertentes: por meio do 

acréscimo de uma varanda, da ampliação de um cômodo, ou da inclusão de 

novos espaços. 

 

1.2.2 Modulação 

 

Segundo Miller e Elgård (1998 apud NUNES, 2015) o termo módulo 

origina-se do latim modulus, que representa uma medida de comprimento.  

Na arquitetura, a modulação é considerada como uma unidade de medida 

convencional adotada para estabelecer dimensões, proporções (na fase de 

concepção) e organizar a construção de elementos de um determinado 

organismo arquitetônico.  
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Já a coordenação modular pode ser entendida como a ordenação dos 

espaços na construção civil e é capaz de permitir ao projetista uma maior 

flexibilidade nas mudanças de produto, processo e requisitos. Seu intuito é de 

criar um sentido de ordem e harmonia entre os elementos de uma composição 

visual, simplificando os projetos. 

Segundo a NBR 5731, “a coordenação modular é a técnica que permite 

relacionar as medidas de projeto com as medidas modulares por meio de um 

reticulado espacial modular de referência”. Qualquer que seja o seu valor, ele é 

adotado como unitário.  

Historicamente, o uso do módulo aparece na Arquitetura em uma 

interpretação clássica dos gregos, sob um caráter estético; dos romanos, sob um 

caráter estético-funcional; e dos japoneses, sob um caráter funcional (ROSSO, 

1976 apud GREVEN, 2007). 

Após a segunda guerra, a necessidade de reconstrução da Europa levou, 

em vários países, à criação de entidades, governamentais ou não, que tinham o 

objetivo de tirar o melhor partido possível, no plano econômico, da tipificação 

modular, utilizando elementos normalizados e padronizados para serem usados 

no maior número possível de edifícios. Os grandes planos de governo, voltados 

para a industrialização da construção, motivaram e arregimentaram vários 

arquitetos, engenheiros e técnicos para trabalhar nos laboratórios de ensaios e 

pesquisas recém-criados, oferecendo apoio aos empreendimentos, 

notadamente, na construção habitacional e escolar. (DAMACENO e MARCON, 

2014). Imbuídos pelo espírito dessa industrialização, a construção civil passou 

por uma profunda mudança; profissionais da área iniciaram vários estudos a 

respeito da pré-fabricação e, consequentemente, da Coordenação Modular, o 

que contribuiu de forma fundamental na reconstrução de edifícios residenciais 

destruídos pela guerra.  

O Brasil foi um dos pioneiros a aprovar uma norma de coordenação 

modular, a NB-25R, em 1950. Apesar disso, poucos objetivos foram alcançados, 

mesmo com toda a promoção para a racionalização da construção. 

(DAMACENO e MARCON, 2014). 
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Segundo a NBR 5731 (1982), a coordenação modular traz várias 

consequências para o processo construtivo:  

 O projeto, mais racionalizado, passa a ser mais complexo, na medida em 

que tem de ter mais detalhes de execução;  

 Facilita a normalização dos componentes da construção considerando as 

juntas e tolerâncias necessárias e admissíveis;  

 Reduz a quantidade de formatos de cada componente com a adoção de 

medidas modulares;  

 Simplifica a execução da obra através da racionalização do projeto, da 

posição e da montagem de seus componentes;  

 Melhora a relação e intercâmbio entre autor do projeto, fabricantes dos 

componentes e executor da obra;  

 Otimiza os processos de manutenção e reposição nas unidades 

construídas, pelo perfeito intercâmbio entre os componentes. 

O normativo estabelece ainda três princípios, considerados como 

fundamentais à modulação: o sistema de referência, o módulo e o ajuste modular  

As seguintes definições são encontradas na NBR 5731 (1982): 

 Sistema de referência: “formado por pontos, linhas e planos aos quais 

devem relacionar-se as medidas e posições dos componentes da 

construção”.   

 Módulo básico: “Distância entre dois planos consecutivos do sistema que 

origina o reticulado espacial modular de referência”.   

 Ajuste modular: “Medida que relaciona a medida de projeto com a medida 

modular”. 

Com conceitos simples, a coordenação modular proporciona 

padronização, produtividade e redução de custos e desperdício. O projeto 

modular tem por base uma quadricula modular de referência. Desde a 

elaboração dos primeiros traços, o arquiteto precisa trabalhar com essa malha 

modular com medidas baseadas no padrão dos componentes do sistema 

estrutural que será utilizado, de modo que as plantas, fachadas e cortes que 
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compõem o projeto, estejam também padronizados. Isso torna o projeto mais 

fácil de ser entendido, e facilita também a montagem dos componentes, na 

execução. 

A adoção da coordenação modular estabelece ainda laços fortes com a 

sustentabilidade, considerando a redução gradativa de desperdícios na 

execução do ambiente edificado; a otimização dos insumos e componentes 

envolvidos neste cenário; a utilização e reutilização dos recursos renováveis e 

não-renováveis disponíveis no meio. 

Para que a construção civil torne-se apta a desempenhar o papel a que é 

exigida pela realidade moderna, é necessário que esteja capacitada a produzir 

edificações que, além de respeitarem condições indispensáveis – como 

habilidade, funcionalidade, durabilidade, segurança e acabamento – também 

apresentem características relacionadas à produtividade, construtividade, baixo 

custo e bom desempenho ambiental; quesitos de grande importância, que 

atualmente representam um desafio para os profissionais da área (GREVEN, 

2007). 

O uso da modulação traz diversas vantagens, desde a possibilidade de 

se racionalizar todo o empreendimento, do planejamento até a execução; além 

da simplificação do projeto arquitetônico, de instalações e estruturas, e das 

operações de execução (a marcação da obra é facilitada pelo reticulado 

modular); Reduz ainda as falhas, porque implica em sistema de montagem 

sequenciados, com operacionais repetitivas; Introduz procedimentos 

padronizados, que agilizam a execução; Simplifica a elaboração do projeto e a  

execução da obra pela racionalização do traçado, da posição e montagem de 

seus elementos; Reduz perdas de peças especiais, evitando cortes, quebras de 

componentes, enchimentos e improvisação na execução, e ajustes no canteiro;  

e permite flexibilização. 

No entanto, é sensato afirmar que a modulação apresenta também 

desvantagens quando consideramos seu real direcionamento à padronização de 

soluções, o que comumente leva à criação de uma repetitividade, na aparência 

das edificações. Cabe, portanto, ao profissional, utiliza-la de forma fecunda e 

criativa, buscando resultados satisfatórios também do ponto de vista estético. 
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1.2.3 Adaptabilidade 

 

 

A adaptabilidade é a capacidade dos edifícios de acomodarem 

modificações substanciais ao longo de sua existência, seja em função de 

alterações sociais, econômicas, do entorno ou das necessidades de seus 

ocupantes. (MOFFATT, 2001 apud FISCHER, 2017, p.49). Essa necessidade de 

adaptação pode provir de fatores de natureza econômica, social ou mesmo 

ambientais. 

Nas últimas décadas, os avanços tecnológicos no campo da construção 

civil, assim como as tecnologias da informação, têm promovido transformações 

substanciais nas sociedades, sobretudo, no que se refere aos comportamentos 

e as necessidades de habitabilidade. A realidade vigente demanda da 

arquitetura, cada vez mais, respostas flexíveis e adaptáveis.se as pessoas e as 

práticas são diversificadas, a arquitetura deve, também, se mostrar versátil e 

adaptável. (VALAGÃO, 2015). 

O conceito de adaptabilidade e flexibilidade muitas vezes se confundem 

ou até mesmo se fundem. Tatjana Schneider e Jeremy Till (2005 apud 

VALAGÃO, 2015) procuram distingui-los referindo-se ao primeiro como sendo a 

possibilidade do edifício abrigar diferentes usos, conseguida através de espaços 

que possam ser usados de várias formas; e ao segundo, como a possibilidade 

do edifício se ajustar a diferentes distribuições espaciais, conseguida através da 

alteração física do espaço. Já Gerard Maccreanor (1998 apud VALAGÃO, 2015) 

diz-nos que a flexibilidade inclui a adaptabilidade, devendo a concepção dessa 

estar associada à própria ideia de versatilidade, como forma de permitir ao 

edifício uma alteração no uso. 

Há, entretanto, um ponto em comum: o condicionamento à mudança. 

Tanto a flexibilidade quanto a adaptabilidade relacionam-se a liberdade: 

liberdade na transformação do espaço físico, liberdade na definição das funções 

de cada compartimento e liberdade no modo de ocupação por parte de quem 
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utiliza o espaço; os dois modelos têm sempre em vista uma perspectiva de 

mudança no presente e no futuro. (VALAGÃO, 2015). 

Segundo Brand (1994 apud FISCHER, 2017, p.49), a primeira pessoa a 

teorizar acerca da adaptabilidade em edificações foi Frank Duffy, co-fundador do 

escritório britânico DWGW e ex-presidente do RIBA - Royal Institute of British 

Architects. Brand (1994 apud FISCHER, 2017) menciona que, para Duffy, 

simplesmente não existem edifícios. Para ele, um edifício bem projetado nada 

mais é do que a sobreposição de várias camadas de elementos construídos com 

longevidades distintas. 

Brandão (2003 apud LARCHER e SANTOS, 2007) adota o conceito de 

adaptabilidade relacionado à versatilidade dos ambientes da habitação; o uso 

que será atribuído a um espaço no futuro e às transformações que nele vão 

ocorrer, serão sempre inesperadas. Conceber um projeto de arquitetura implica 

em, mais do que prever o imprevisível, incorporando a flexibilidade no ato da 

concepção, projetar para o desconhecido, para um futuro indeterminado, 

procurando atribuir ao espaço a capacidade de integrar novas apropriações, 

dentro, é claro, das possibilidades cabíveis e viáveis do ponto de vista legal e de 

segurança. 

A adaptabilidade também favorece a criação de unidades mais 

adequadas do ponto de vista técnico, funcional e estético (FISCHER, 2017), 

mostra-se como uma característica potencialmente qualificadora da arquitetura, 

capaz de produzir soluções adequadas às exigências, atuais e futuras, dos seus 

utilizadores. 

À capacidade relacionada à mudança da forma com que um usuário utiliza 

o edifício ao longo de um curto período de tempo, relacionadas a modificações 

no mobiliário, cuja adaptação poderá ser feita diariamente, ou, no máximo, 

mensalmente, Schmidt (2009 apud FISCHER, 2017) chama de ajustabilidade. 

Esse conceito considerada as alterações nas disposições dos móveis e 

equipamentos, e também a disposição em que os usuários ficam dentro doa 

ambientes. (KELLY, 2011, apud FISCHER, 2017). 
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1.3 Sistema Estrutural 

 

Tradicionalmente, muitas edificações brasileiras são construídas com uso 

de técnicas e materiais que não favorecem a adaptação das mesmas ao longo 

do seu ciclo de vida. Estruturas em concreto armado moldado in loco, alvenaria 

estrutural em blocos de concreto e alvenaria de tijolos cerâmicos são alguns 

exemplos de tecnologias e materiais que dificultam a adaptabilidade de uma 

edificação. Nestas técnicas, a desmontagem e remontagem se torna difícil de 

ser realizada sem que haja dano aos elementos envolvidos. (LARCHER, 2007). 

 O uso de materiais menos agressivos ao meio ambiente, que possam ser 

reciclados e que reduzam a geração de resíduos, bem como a criação de 

alternativas que viabilizem custos e benefícios, tornam-se caminhos para o 

cenário atual de preocupação com o meio ambiente.   

 A ideia de uma construção civil sustentável aparece, neste contexto, com 

o objetivo de amenizar os desequilíbrios ambientais provenientes da obtenção 

de matérias primas e da emissão de gases decorrentes da produção de 

materiais.  

 Nessa linha de pensamento, alguns sistemas alternativos de construção 

aparecem para suprir as deficiências dos métodos convencionais; entre eles os 

métodos de construção seca, como o Steel Frame. 

O Brasil, apesar de figurar entre um dos maiores produtores de aço do 

mundo, tem uma construção civil ainda predominantemente artesanal, com baixo 

controle de qualidade, baixa produtividade e grande desperdício. O modelo de 

construção industrializadas, como é o caso do Steel Frame, além de demonstrar 

vantagens relacionadas ao tempo de execução, se torna mais eficiente quanto a 

prazos e custos, e otimização de mão de obra. 

 O Steel Frame, também conhecido por Light Steel Frame (LSF), é um 

sistema construtivo industrializado que utiliza perfis leves de aço galvanizado em 

conjunto com fechamento em placas. A união entre os perfis é feita com a 

utilização de parafusos autobrocantes, de acordo com as orientações dos 

fabricantes e projetistas. Os perfis leves - guias e montantes - são fabricados à 

frio e sua montagem formam o esqueleto estrutural (paredes, pisos e telhados). 
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 O sistema é composto por um conjunto autoportante formado por painéis 

de paredes e estrutura de laje e cobertura. Os perfis de aço zincado substituem 

as vigas e pilares de concreto. Associados aos elementos de vedação, 

substituem também as paredes em alvenaria de bloco de concreto, cerâmico e 

tijolos de barro, das construções tradicionais. 

 Para fazer uso do sistema estrutural Steel Frame, é indicado que o projeto 

seja desenvolvido com base em uma coordenação modular. O esqueleto 

estrutural, como é chamado o conjunto de perfis utilizados, é montado de acordo 

com o espaçamento definido pelo cálculo e considerado no projeto arquitetônico 

executivo. 

 Na execução, inicialmente são instaladas as guias no piso, seguindo a 

modulação dos montantes e respeitando as passagens das instalações elétricas 

e hidrossanitárias já previstas através da compatibilização do projeto executivo. 

 

Figura 03: Esqueleto Estrutura em Steel Frame 

 

 

Fonte: http://www.rubatinoarquitetura.com.br/blog/  
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 No mercado atual utilizam-se três tipos de placas para fechamentos: As 

Placas Cimentícias, que são placas de cimento sem amianto; possuem 1,20 m 

de largura x 2,40m de altura e possibilitam ser trabalhadas em perfeito conjunto 

com as placas de gesso acartonado (Placas Drywall) de 40 a 60 cm, atingindo a 

medida do módulo 1,20m. Estas últimas, são utilizadas para fazer os 

fechamentos internos e sobre elas e também as cimentícias, podem ser 

aplicados pinturas e revestimentos.  

 Há também as Placas de Madeira OSB (Oriented Strand Board), que 

podem fazer o fechamento externo, interno e servir como piso; elas fogem um 

pouco ao padrão por serem medidas em polegadas e ficar com tamanho um 

pouco maior que o das placas cimentícias (1,44 m x 2,44 m); como as anteriores, 

podem também receber acabamentos de pinturas e revestimentos. 

 

 

Figura 04: Paredes em Steel Frame Figura 05: Paredes em Wood Frame 

 
 

Fonte: https://www.lpbrasil.com.br/ Fonte: atosarquitetura.com.br 

 

 

 O sistema construtivo LSF tem sido muito utilizado em diversos países, 

principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Por séculos, os norte-

americanos utilizaram a madeira como principal material de construção para as 

edificações residenciais. No entanto, o grande aumento dos preços, devido à 

http://atosarquitetura.com.br/
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escassez desse material na natureza, levou esses construtores a buscarem 

alternativas de produtos que substituíssem a madeira.  

 

Figura 06: Esquema de Paredes em Wood Frame 

 

 

Fonte: atosarquitetura.com.br 

 

 De acordo com a literatura, as primeiras construções em LSF começaram 

a ser implementadas, no Brasil, em 1998. Os perfis formados a frio de paredes 

finas ganharam grande aplicabilidade, principalmente, devido aos seguintes 

fatores: baixos preços, qualidade homogênea, alto desempenho estrutural, baixo 

peso, produção em massa, facilidade de pré-fabricação, entre outros (SICHIERI 

e PALIARI, 2016). 

 Sendo um sistema construtivo industrializado, possibilita rapidez na 

execução da obra e precisão na quantidade de materiais utilizados. Proporciona 

uma construção denominada seca, por não utilizar água no canteiro de obras 

(com exceção da parte da fundação) e um sistema construtivo aberto, admitindo 

a utilização de diversos materiais de acabamentos externos e internos, como 

cerâmicas, pedras, texturas e pinturas, sendo assim bastante customizável.  
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 Entre as vantagens identificadas no sistema estrutural, destacam-se:  

 

Quadro 01: Resumo de Principais Vantagens do Sistema Estrutural LSF 

 

Rapidez: A redução do uso de mão de obra e a utilização de materiais 

industrializados agilizam consideravelmente a execução, 

quando comparado a uma obra de alvenaria. 

Durabilidade: Todos os materiais empregados são industrializados e passam 

por um rigoroso controle de qualidade, tornando a construção mais 

durável e confiável. 

Custo: Tem custo final similar à construção de uma edificação de 

alvenaria, porém, é possível ser fiel ao custo orçado, sem 

imprevistos. Se utilizado em larga escala, ou seja, em um projeto 

com repetições de unidades, o custo torna-se ainda menor 

Manutenção: Permite manutenção fácil, rápida e sem sujeiras. 

 

Conforto: Os componentes são de alto desempenho, permitindo conforto 

acústico e térmico superior a uma parede de cimento e tijolos. 

Resistência: O sistema teve seu uso disseminado em diversos países, 

principalmente pela alta resistência a ventos e terremotos. É 

também resistente a intempéries como a maresia, o que é um 

ponto bastante relevante, uma vez que se trata aqui de seu uso 

em um projeto construído em uma praia, próximo à beira mar. 

Versatilidade: Possibilita o uso em qualquer tipo de imóvel, com total flexibilidade 

no projeto arquitetônico. Pode ser utilizado em edificações de até 

5 pavimentos. 

 

Fonte: Própria (2017) 

 

 Como o peso da estrutura de Steel Frame é menor que o de uma 

edificação tradicional, as fundações tendem a ser mais simples e menos 

robustas. No caso de casas e edificações menores, geralmente as fundações 

são em sapatas corridas, um tipo de fundação rasa, constituída por vigas que 

absorvem as cargas das paredes e as distribui linearmente sobre o solo; ou 

Radier, que é uma fundação rasa constituída por uma laje que absorve todas as 

cargas e as distribui uniformemente sobre o solo.  
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 O espaçamento estrutural é definido em cálculos e segue normas 

específicas quanto ao dimensionamento de perfis e forma de construção. Para 

edificações com pavimento superior, o mais usual é o espaçamento 0,40m, 

enquanto que para as térreas, ele tornar-se 0,60m. 

 A instalação de tubulações de água, energia e gás utilizam materiais 

comuns do mercado, mas são mais fáceis e rápidas de executar pois não 

necessitam que os fechamentos sejam fragmentados para a passagem e/ou 

manutenção das instalações. É necessário fazer apenas o corte da chapa, seja 

cimentícia, OSB e Drywall, realizar a manutenção e refazer o fechamento. 

 Outra facilidade está no uso de mantas de isolamento acústico e térmico; 

após iniciar os fechamentos e concluir as instalações, insere-se entre as paredes 

e telhado lá de vidro ou lã de rocha. Para isolar melhor acusticamente um 

ambiente de outro, pode-se colocar uma quantidade maior de mantas de lã de 

rocha dentro dos fechamentos. 

 A estrutura dos telhados é feita com os mesmos perfis leves das paredes. 

Os fechamentos também são feitos com placas OSB ou cimentícias e, em 

seguida, aplicado o revestimento especificado no projeto. Além disso, o sistema 

permite que seja utilizado como recobrimento de coberta inclusive a telha 

cerâmica tradicional. 

Figura 07: Esquema de Cobertura em Steel Frame 

 

 

Fonte: http://www.stokduaco.com.br/p/21/kit-telhado-metalico 
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 As esquadrias, portas e janelas, são instaladas da mesma maneira que 

em uma construção em alvenaria, com a utilização de Poliuretano Expansivo 

(PU) e parafusos autobrocantes. 

Para a construção das lajes, tanto de piso como de cobertura, segue-se o 

mesmo princípio das paredes: uma estrutura metálica leve, revestida com placas 

de OSB, que recebe um contrapiso armado e o respectivo acabamento.  

 Já para as lajes impermeabilizadas, existem duas opções: A laje mista, 

com a aplicação de manta asfáltica para a impermeabilização, e a laje seca, onde 

o contrapiso é substituído por uma camada de XPS (um polímero bastante 

resistente, com alto índice de isolamento térmico) e coberto por uma 

impermeabilização de manta de PVC ou TPO. 

 A laje seca é uma solução extremamente leve e com ótimo desempenho 

térmico. As lajes de piso são estruturadas em vigas corridas (montantes) ou 

treliças montadas, que posteriormente são travadas com bloqueadores 

metálicos e entrelaçadas por fitas metálicas tencionadas. 

 

 

Figura 08: Esquema de Laje Steel Frame 

 

Fonte: http://construtoraecoverde.com.br/site/servicos/ 
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Mais uma vantagem do LSF é permitir que na parte inferior da plataforma 

de piso (entrepiso), sejam alocadas todas as instalações elétricas, 

hidrossanitárias, entre outras que se façam necessárias, bem como os 

isolamentos térmicos e acústicos, o que garante maior aproveitamento do pé 

direito e facilidade na manutenção. 

 A resistência estrutural é calculada por um projetista e o esqueleto em 

perfis metálicos garante a estabilidade e o bom desempenho estrutural do 

conjunto. A estrutura básica é praticamente padrão, e as variações nos materiais 

de acabamentos, nas cores e até mesmo na forma, podem ficar a critério do 

proprietário do imóvel. 

 O Steel Frame é hoje ainda pouco usado no Brasil, apesar de ser 

ambientalmente sustentável e, ao mesmo tempo, financeiramente viável. Sua 

execução é rápida e não há desperdícios com materiais, porém, sua aceitação 

por meio de clientes e até mesmo construtores e técnicos ainda é frágil, 

decorrente de questões culturais. 

Campos (2010) realizou um estudo pós ocupacional de obras executadas 

em Sistema Estrutural Steel Frame. Ela afirma que a satisfação dos usuários 

com a qualidade do edifício e do ambiente por ele proporcionado é em geral alta, 

mesmo nos casos onde houve algum tipo de problema. Sua pesquisa apontou 

os três principais motivos que levaram os proprietários das residências 

entrevistados a escolher este sistema estrutural: O principal motivo foi a rapidez 

da execução da obra; o segundo se deu ao fato de o sistema causar menor 

impacto ambiental; e o terceiro foi a limpeza da obra. Houveram também outras 

justificativas citadas, como a qualidade de execução do edifício, o menor custo 

financeiro e a aparência. O universo de estudo do autor foi composto por 

pessoas que já conheciam construções em Wood Frame em outro país, ou 

haviam tido contato com o LSF no Brasil. 

No entanto, foi destacado que algumas adequações nos projetos devem 

ser feitas para melhorar o seu desempenho em relação à qualidade dos sistemas 

hidráulicos, válvulas, ligações da caixa d’água e de coleta de água de chuva, 

calhas, rufos, entre outros; nas construções com mais de um pavimento e que 

utilizaram laje seca, os usuários reclamam do ruído que a placa OSB ou 
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cimentícias faz ao ser pisada e os ruídos proporcionados por subsistemas ou 

componentes da casa, vindos do pressurizador central ao distribuir água para os 

cômodos, afirma um dos entrevistados por Campos (2010). Outra reclamação 

de muitos usuários é em relação ao ruído que a edificação faz durante a noite, 

devido à grande dilatação da mesma, quando há grande variação de 

temperatura. Eles não sentem a edificação balançar, mas escutam os estalos. 

Alguns usuários afirmaram ter dúvidas em relação à sua segurança contra 

intrusão e roubo, por acharem que, como as paredes não são maciças como na 

construção convencional, poderiam ser facilmente cortadas; e em relação à 

fixação de objetos de grande peso nas paredes, por necessitar de reforço antes 

da fixação.  

Sobre a manutenção das edificações, quase todos os usuários 

responderam que a frequência que a edificação apresenta problema de 

manutenção é muito pequena, sendo bem menor que as construções 

convencionais. O nível de desgaste da edificação em relação ao tempo é baixo. 

Todos que fizeram reformas nas habitações afirmaram achar muito rápido, 

prático e sem sujeira, não encontrando dificuldades para fazer novas instalações 

elétricas, hidráulicas e/ou reparos. Já em relação às novas instalações: Internet, 

telefone, alarme, dentre outras do gênero, observou-se que algumas empresas 

prestadoras de serviços ainda não estão preparadas para lidar com construções 

inteligentes, onde é possível embutir fiações sem grandes dificuldades; fizeram 

uso de canaletas externas. 

No geral, Campos (2010) aponta como principais vantagens citadas pelos 

entrevistados: 1) Facilidade de manutenção e reparos, mas desde que haja 

infraestrutura, mão de obra especializada, peças e equipamentos de fácil 

obtenção no mercado para suprir as necessidades para tal fim; 2) A flexibilidade 

para reformas e mudanças dos espaços; 3) A rapidez na execução da obra; 4) O 

menor impacto ambiental; 5) A limpeza da obra; 6) A qualidade de execução. Já 

em relação às desvantagens foram indicados os seguintes aspectos: 1) A falta 

de mão de obra especializada; 2) Certa dificuldade de encontrar no mercado os 

componentes especiais para o sistema; 3) Os ruídos nas lajes secas entre 

pavimentos; 4) Certa dificuldade de fixação de objetos de maior peso nas 
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paredes; 5) Necessidade de aperfeiçoamento construtivo (por ser uma 

tecnologia nova). 

Segundo Garcia, Rodrigues e Vecci (2006), tanto o Steel Frame, como a 

construção metálica em si, é relativamente recente no mercado da construção 

civil brasileira, e por isso existe certa ‘desconfiança’ da população quanto aos 

seus desempenhos. A melhoria do desempenho é importante não só para a 

popularização do sistema construtivo, mas para o financiamento e viabilização 

dos mesmos. (Campos, 2010). 

 O LSF combina ainda várias outras vantagens de um sistema 

industrializado, como a facilidades da ‘autoconstrução’ e da comercialização do 

módulo como um produto de mercado, sendo já hoje seu material possível de 

ser adquirido através da internet ou mesmo em grandes redes de lojas de 

materiais de construção; isso permite que o morador possa organizar-se 

financeiramente para adquirir a reforma de sua residência e possa pagar da 

forma que lhe for mais conveniente, como o faz ao adquirir um móvel, um 

eletrodoméstico ou mesmo um carro. 

 

 

1.4 Usuário  

 

 

A literatura apresenta uma série de estudos que demonstram a 

importância do ciclo de vida familiar no processo de escolha da habitação. 

As constantes mudanças pelas quais a vida humana passa, criam um 

conjunto de transformações nas precisões e atividades dos indivíduos, que são 

razões para a necessidade de adaptabilidade e flexibilidade dos espaços 

construídos. 

As famílias mudam com o tempo, passando por diversos estágios. Esse 

processo foi historicamente chamado de ciclo de vida da família. Os pioneiros no 

uso da expressão foram os americanos, nos anos que antecederam a segunda 
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guerra mundial, em estudos de sociologia rural (Glick & Parke, 1964 apud 

FERNANDEZ, 2006).  

O conceito de ciclo de vida familiar adotado por Glick (1964 apud 

FERNANDEZ, 2006) fundamenta-se na ideia de que o modelo tradicional de 

família atravessa diversos estágios bem definidos ao longo de sua existência: 

formação do núcleo familiar, criação dos filhos, ninho vazio (quando o último dos 

filhos deixou o lar) e dissolução (com a morte de um dos cônjuges). 

 A evolução tecnológica, cultural e social gera novas mentalidades, novos 

modos de viver, que refletem na habitação e na forma como as pessoas utilizam 

e vivem a cidade e suas moradias. A relação de bem-estar do morador é produto 

direto do equilíbrio das condições habitacionais que o espaço físico proporciona 

ao tipo familiar correspondente.  

Várias são as constantes que podem vir a determinar o comportamento 

do consumidor em relação ao produto moradia; elas podem estar relacionadas 

com o perfil socioeconômico e comportamental dos moradores, como sua faixa 

etária, seu estágio no ciclo de vida familiar, sua renda mensal, o valor 

patrimonial, a ocupação, a composição familiar e a propriedade do imóvel 

(BRANDSTETTER, 2004). 

Brandstetter (2008) apresenta os estágios do ciclo da vida familiar e as 

principais demandas provenientes dos aspectos comportamentais de cada um 

deles.  

A autora mostra 9 tipologias de grupos familiares e avalia que o estágio 

do ciclo de vida familiar responde por grande parte das mudanças voluntárias ao 

longo das carreiras habitacionais, cada estágio possui uma valorização 

específica de atributos residenciais que gera no mínimo uma nova intenção de 

mudança de moradia. 
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TABELA 01: Síntese dos Aspectos Comportamentais por Estágio do Ciclo de Vida. 

ESTÁGIO DO 
CICLO DE VIDA 

FAMILIAR 

TIPOLOGIA MAIS 
CARACTERÍSTICA 

DE MORADIA 

ATRIBUTOS MAIS 
VALORIZADOS DA 

MORADIA 

ASPECTOS 
FINANCEIROS E 
PROFISSIONAIS 

ASPECTOS MAIS 
COMUNS DE 
MOBILIDADE 

SOLTEIRO SEM 
FILHOS 

Casa dos pais ou 
apto alugado 

Proximidade do 
trabalho e 
praticidade 

Início da carreira 
profissional 

Mudança para 
casamento 

CASAL SEM 
FILHOS 

Imóvel alugado ou 
cedido 

Proximidade do 
trabalho e 
praticidade 

Início da carreira 
profissional 

Mudança para 
melhorar padrão e 
aumentar espaço 

FAMÍLIA COM 
CRIANÇAS 

Casa alugada ou 
própria 

Espaço, área de 
lazer e próximo de 

escolas 

Tendência a 
aumento de gastos 

com filhos 

Mudança por 
espaço ou aluguel 

FAMÍLIA COM 
ADOLESCENTES 

Casa própria 
Espaço, projeto, 

próximo de escolas 
e vizinhança 

Carreira profissional 
em consolidação 

Mudança por 
vizinhança, 

localização ou 
padrão 

FAMÍLIA COM 
ADULTOS 

Casa ou 
apartamento próprio 

Projeto adequado, 
vizinhança, padrão, 

segurança, 
personalização 

Carreira profissional 
consolidada 

Mudança por 
vizinhança, 

segurança ou 
padrão 

CASAL CUJOS 
FILHOS SAÍRAM 

Casa ou 
apartamento próprio 

Projeto adequado, 
espaço, padrão, 

vizinhança, 
praticidade, 
segurança, 

personalização 

aposentadoria 

Mudança por 
praticidade, espaço, 
perda de identidade 

com o lar 

DIVORCIADO SEM 
FILHOS MORANDO 

JUNTO 

Apartamento 
alugado ou próprio 

Proximidade do 
trabalho e dos filhos 

Diminuição do 
patrimônio 

Mudança por padrão 
e espaço 

VIÚVO SEM 
FILHOS MORANDO 

JUNTO 
Apartamento próprio 

Proximidade dos 
filhos e segurança 

Aposentadoria e 
recebimento de 

pensão 

Mudança para 
proximidade dos 

filhos 

Fonte: Própria (2017) 

 

 Fernandez (2006) apresenta diversos estudos de variados autores que 

apresentam diferentes modelo de grupos familiares. Faz destaque para o modelo 

desenvolvido por ENGEL et al. (2001 apud FERNANDEZ, 2006), baseado no 

consagrado estudo de Wells & Gubar (1966 apud FERNANDEZ, 2006) que 

classifica o ciclo de vida familiar em 9 estágios: 

 Solteiros. 

 Recém-casados. 

 Ninho cheio I - chegada do primeiro filho. 

 Ninho cheio II - filhos crianças e adolescentes. 

 Ninho cheio III - filhos adolescentes e adultos. 

 Ninho vazio I - filhos deixaram a casa dos pais que trabalham. 

 Ninho vazio II - pais aposentados. 

 Sobrevivente solitário não aposentado. 

 Sobrevivente solitário aposentado. 
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Esse modelo é alvo de críticas por considerar o padrão tradicional de 

família do pós-guerra, onde a natalidade era acentuada e as taxas de divórcio 

reduzidas. (FERNANDEZ, 2006). 

Fernandez (2006) apresenta também o modelo de Mccarthy (1976 apud 

FERNANDEZ, 2006), que desenvolveu, ainda na década de 70, uma ampla 

pesquisa não acerca do ciclo de vida familiar, mas do ciclo de vida do morador. 

Para ele o ciclo de vida do morador pode ser dividido em 9 classes:  

 Solteiro jovem sem filho 

 Casal jovem sem filho 

 Casal jovem com filho pequeno até 5 anos 

 Casal jovem com filho mais velho entre 6 e 18 anos 

 Casal maduro com filho maior que 18 anos 

 Casal maduro sem filho morando junto 

 Solteiros, viúvos, divorciados, maduros, s/ filho morando junto  

 Solteiros, viúvos, ou divorciados com filho morando junto 

 Outros casos (viúvos que vivem com os filhos casados e netos). 

As idades de 6 e 18 anos foram escolhidas por representarem os períodos 

nos quais as crianças entram ou saem da escola. Para McCarthy (1976 apud 

FERNANDEZ, 2006) é jovem quem tiver menos que 45 anos; acima, é 

considerado maduro. A idade de 45 anos foi escolhida porque parece marcar 

uma mudança no padrão de consumo dos adultos. 

Um outro modelo proposto por Murphy & Staples (1979 apud 

FERNANDEZ, 2006) incluiu o ciclo e reciclo do divórcio e novo casamento, bem 

como separa o estágio ninho vazio em casados e não casados. Utiliza a idade 

do chefe da família, o status marital e a idade dos filhos para determinar a 

extensão dos estágios:  

 Solteiro jovem 

 Casal sem filhos 

 Divorciado jovem sem filho 

 Casal jovem com filho (4-12 anos) 
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 Divorciado jovem com filho (4-12 anos) 

 Casal de meia idade sem filho 

 Divorciado de meia idade sem filho 

 Casal de meia idade com filho adolescente 

 Divorciado de meia idade com filho adolescente 

 Casal de meia idade cujos filhos partiram 

 Divorciado de meia idade cujos filhos partiram 

 Casal de idosos 

 Divorciados ou viúvos idosos. 

Oliveira (2004 apud FERNANDEZ, 2006) defende a substituição do 

conceito de ciclo de vida familiar pelo conceito de carreira habitacional ou ciclo 

de vida do lar, que seria a sequência de moradias que uma família ocupa ao 

longo do tempo, ou seja, a história residencial de uma família. As variáveis 

econômicas, renda e patrimônio, é que permitirão ou não que a mudança 

desejada seja concretizada. 

Marcelo Tramontano (1993) apresenta novos grupos domésticos existentes 

na atualidade. Mostra que eles podem caracterizar apenas certos períodos do 

ciclo de vida familiar, de maneira que em momentos simultâneos ou alternados 

poderão se cruzar a outros grupos e compor uma nova categoria. São eles: 

1- Nova família nuclear: formada por um 

núcleo conjugal e filhos. 

2- Família monoparental: composta por pai 

ou mãe solteiros com filhos 

3- Uniões livres: que são casais sem 

vínculos legais e sem filhos 

4- Pessoas vivendo sós: os solteiros, 

separados ou viúvos 

5- Coabitação sem vínculos conjugal ou de 

parentesco: grupos de amigos, 

república de estudantes ou de jovens 

trabalhadores.          
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Trabalhos que tratam da segmentação ou modelagem do mercado 

necessitam testar continuamente novas variáveis. (BRANDSTETTER, 2008). 

Variáveis determinantes do comportamento da demanda podem aprimorar a 

concepção do projeto, bem como a elaboração de novas estratégias projetuais. 

Identificar os atributos arquitetônicos mais valorizados em cada estágio 

do ciclo de vida familiar, demonstra que a variável estágio do ciclo de vida familiar 

é relevante e pode ser usada para subsidiar o programa de necessidades de 

edificações residenciais. 

O objetivo de um Habitação Evolutiva é, neste contexto, criar um projeto 

modular e flexível que proporcione adaptabilidade e transformação dos 

ambientes em função das necessidades do usuário; é a possibilidade da 

arquitetura responder a novas composições; seu programa de necessidades 

tem, portanto, que prevê os mais diversos arranjos familiares possíveis. 
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2 REPERTÓRIO PROJETUAL 

 

Os estudos referenciais de projeto consistem numa sequência de projetos 

que definem as linhas mestras que auxiliam na definição da programação 

arquitetônica e o desenvolvimento da proposta. 

O repertório analisado refere-se a habitações cujas características se 

relacionam com os conceitos-chave do projeto: flexibilidade, modulação e 

possibilidade de evoluções de plantas que tenham a racionalização e a 

sustentabilidade como fundamentos.  

Na análise, serão observadas as questões ligadas à forma, implantação, 

atendimento às estratégias bioclimáticas compatíveis com o lugar, os materiais 

e sistemas construtivos utilizados. Em seguida, será elaborado um quadro 

comparativo entre os pontos relevantes apontados, de modo a se observar quais 

aspectos servirão de fato como referência para a proposta a ser desenvolvida. 

2.1 Projeto 01: Concurso Casa Braskem – primeira colocada 

Figura 09: Imagem 3D – Casa Braskem (1º. colocado) 

 
Fonte: concursosdeprojeto.org 
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Quadro 02 – Síntese Casa Braskem – primeiro colocado 

 

Projeto: Casa Braskem – primeiro colocado 

Fixa técnica: 

Arquiteto: André Fornari (Florianópolis/ SC) 

Ano: 2013 

Tipo de projeto: Arquitetônico 

Status: Não construído 

Estrutura: Concreto e PVC 

Localização: Marechal Deodoro – Alagoas 

 

Este projeto foi o primeiro colocado no concurso Público Nacional de 

Estudos Preliminares de Arquitetura para um modelo de habitação sustentável 

com priorização do plástico como matéria-prima. Esse concurso foi realizado 

pela Braskem e o Instituto de Arquitetos do Brasil de Alagoas (IAB-AL – Instituto 

de Arquitetos de Alagoas).  

Foi concebido para um pequeno terreno de 120m2, localizado próximo à 

fábrica da empresa Braskem, no município de Marechal Deodoro, em Alagoas. 

 Os preceitos legais e de conforto ambiental foram considerados e 

utilizados de forma bastante racional, priorizando o conforto interno da habitação 

e buscando o máximo aproveitamento da implantação, tendo em vista as 

dimensões compactas do lote.   

 

Figura 10: Croquis Demonstrativos da Implantação do Projeto 

 

Fonte: www.concursosdeprojeto.org 

 

O projeto se desenvolve em dois blocos longitudinais justapostos. Em um 

dos blocos é organizada a parte íntima, com quartos e banheiros zoneados de 

forma compacta e privativa. As fachadas frontais e posterior são fechadas, e toda 

a abertura é feita por janelas tidas na lateral, privilegiando a privacidade e a 
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insolação e ventilação. No outro bloco fica a parte social e de serviço, abertas e 

interligadas física e visualmente uma a outra e também ao entorno externo do 

lote. 

O projeto caracteriza-se por um partido arquitetônico compacto, com uma 

planta funcional e flexível, que favorece a possibilidade de organizar livremente 

as funções da casa, assim como de outras atividades possíveis. 

 

Figura 11: Planta Baixa e Cortes Transversais (s/escala) 

    

Fonte: concursosdeprojeto.org 

 

No geral, verifica-se que os mecanismos utilizados para conceituar a 

proposta como sustentável foram bem inseridas e racionalmente utilizados.  

Como pode ser visto nas figuras 08 e 09, o projeto faz uso de estratégias 

que priorizam o conforto térmico do ambiente interno. O pé-direito elevado da 

área social e as esquadrias dos acessos principal e posterior possuem ainda 

uma “grelha” superior que possibilitam a saída do ar quente e priorizam a 

ventilação cruzada. 



COMO UMA ONDA NO MAR: Projeto Arquitetônico de uma Habitação Evolutiva com 

Princípios de Racionalização. 

 

Lílian Brito de Macedo 
 

58 

O sombreamento provém do uso de brises verticais e horizontais, que 

envolvem a lateral esquerda da edificação e parte da face superior da cobertura. 

Além da função de barrar a incidência da radiação solar antes que ela atinja a 

fachada e, consequentemente, o ambiente interno, reduzindo assim o calor 

recebido, eles ainda embelezam o projeto, garantindo um satisfatório resultado 

estético. Também a vegetação, através do projeto paisagístico e do telhado 

verde, foi inserida de modo a melhorar o isolamento térmico e acústico da 

edificação.  

Na cobertura existem painéis fotovoltaicos, que convertem a energia da luz 

solar em energia elétrica; esta energia pode ser utilizada no aquecimento da 

água para o banho e em parte da iluminação da edificação. 

O projeto prevê ainda uma pequena piscina na fachada frontal, que além de 

funcionar como equipamento de lazer, é responsável pelo resfriamento 

evaporativo, fazendo com que o vente passe e leve o ar úmido e frescor para 

dentro do ambiente. 

 

Figura 12: Vista Superior da Volumetria 3D do Projeto 

 

Fonte: concursosdeprojeto.org 
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No geral, o projeto apresenta um formato claro e objetivo. O uso de 

elementos sustentáveis é introduzido de forma simples, prática e concreta, com 

utilização de sistemas que agridem minimamente o meio ambiente. 

 

2.2 Projeto 02: Concurso Casa Braskem – segunda colocada 

 

Figura 13: Vista Fachada Frontal do Projeto 

 

Fonte: concursosdeprojeto.org 

 

 Quadro 03 – Síntese Casa Braskem – segundo colocado 

  

Projeto: Casa Braskem – segundo colocado 

Fixa técnica: 

Arquiteto: Vereda Arquitetos (São Paulo/ SP) 

Ano: 2013 

Tipo de projeto: Arquitetônico 

Status: Não construído  

Estrutura: Concreto e PVC 

Localização: Marechal Deodoro – Alagoas 
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O projeto apresenta característica compacta. A flexibilidade funcional e a 

integralidade espacial são elementos de destaque da proposta. A planta baixa 

apresenta-se distribuída com um núcleo central de instalações hidráulicas, 

situação que favorece a racionalidade técnica-construtiva. A utilização de painéis 

corrediços/ paredes móveis, proporciona integração total dos ambientes dos 

quartos ou dos espaços sociais das duas sala e cozinha, viabilizando dessa 

forma a ventilação cruzada. 

É caracterizada também pela flexibilidade e modulação da estrutura, e por 

uma espacialidade que integra, visualmente, o interior e o exterior da edificação, 

bem como a construção a seu entorno. 

 

Figura 14: Planta Baixa 

 

Fonte: concursosdeprojeto.org 

 

O partido adotado permite ventilação cruzada na direção Leste-Oeste, 

situação considerada adequada para as condições de sustentabilidade local. Os 

beirais da cobertura têm dupla função: além de ajudar no sombreamento das 

fachadas frontal e posterior, servem ainda de suporte para as placas de 

aquecimento solar, conforme figura 15. 
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Figura 15: Corte Transversal 

 

Fonte: concursosdeprojeto.org 

 

Os banheiros são iluminados por “domus” cilíndricos, que possibilitam a 

entrada de luz natural no ambiente e também saída de ar quente. A caixa d’água 

utilizada é dividida em 3 compartimentos, acomodando em um único 

reservatório: água potável da rua, água de reuso coletada da chuva e água 

quente. 

 

Figura 16: Reservatório de Água Utilizado 

 

Fonte: concursosdeprojeto.org 
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2.3 Projeto 03: The Sustainable Home 

 

Figura 17: Plantas Baixas e Vistas de Fachadas – Casa S 

 

Fonte: www.acsa-arch.org/programs-events/competitions/competition-archives/2011-12-
the-sustainable-home 

 

Quadro 04 – Síntese de Projeto: The Sustainable Home: Habitat for Humanity Student 

Design Competition for the 2011-2012 academic year. Administered by the Association of 

Collegiate Schools of Architecture (ACSA) 

Projeto: The Sustainable Home: Habitat for Humanity Student Design Competition for the 2011-2012 academic year. 

Administered by the Association of Collegiate Schools of Architecture (ACSA) 

Ficha técnica: 

Arquiteto: Agnieszka Wir-Konas da University of Detroit Mercy. 

Ano: 2011 

Tipo de projeto: Arquitetônico 

Status: Não construído 

Estrutura: Painéis de concreto e madeira 

Localização: Região central dos Estados Unidos 

http://www.acsa-arch.org/programs-events/competitions/competition-archives/2011-12-the-sustainable-home
http://www.acsa-arch.org/programs-events/competitions/competition-archives/2011-12-the-sustainable-home
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A edificação em análise foi premiada no “The Sustainable Home: Habitat 

for Humanity Student Design Competition”, de 2011-2012. À primeira visita, 

verifica-se que o projeto, além de manter características sustentáveis, no que se 

refere ao uso de materiais de acabamento e de tecnologias para uso racional de 

água e energia, nos possibilita identificar uma marcante referência à modulação 

estrutural da construção e à flexibilidade da planta. 

O partido arquitetônico é marcado pela união de dois módulos 

retangulares que se multiplicam de acordo com o programa de necessidades; 

como se fosse uma “casa Lego”, com sólidos que vão se unindo, se encaixando 

e formando a composição maior. 

O programa de necessidades do projeto compreende os ambientes 

solicitados pelo edital do concurso: sala de estar, cozinha, 3 quartos e 1 banheiro 

e dispõe de um amplo e agradável espaço de convívio externo (varanda). 

A residência é composta, basicamente, por dois volumes: um que compõe a área 

social e outra área íntima. 

A opção pela planta flexível e modular, facilmente adaptável e com todos 

os sistemas integrados, mostra-se como um grande diferencial do projeto. A 

proposta de setorização funcional é bem definida: ao mesmo tempo em que 

expõe as áreas sociais, procura resguardar a área íntima. 

O uso de telhado verde, grandes aberturas e pátio central torna-a 

integrada ao meio ambiente. 

Por se tratar de um projeto modular, a flexibilidade da planta e as 

ampliações são bastante simplificadas. O autor apresenta em um outro painel, a 

opção de uma planta com maior área e maior número de ambientes; é a casa 

XL (figura 18), uma evolução da casa S (figura 17) que segue os mesmos 

módulos iniciais e pode ser executada sem a necessidade de grandes alterações 

na composição inicial existente.  

A casa XL seria uma opção de planta para ser executada em um momento 

posterior, quando a necessidade da família moradora fosse de mais espaço e 

mais cômodos.  
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Figura 18: Plantas Baixas e Vistas de Fachadas – Casa XL 

 

Fonte: http://www.acsa-arch.org/programs-events/competitions/competition-archives/2011-
12-the-sustainable-home 

 

Sua volumetria apresenta alguns elementos tipicamente 

contemporâneos, como a valorização das linhas puras, retas e volumes de 

geometria simples. Faz uso de brise-soleils como função de priorizar o conforto 

do ambiente interno construído, com entrada de ventilação e também da luz 

solar, que aquece nos períodos mais frios; e utiliza o vidro e a madeira nas 

esquadrias externas. As fachadas não possuem muitos materiais de 

acabamentos, apresentando-se como uma volumetria limpa, de uma única cor 

(branco) e uso de madeira nos pisos, coberturas (pérgolas) e esquadrias.  

Uma unidade residencial pequena que pode se desdobrar em um modelo 

maior e mais elaborado, sem perder a sua essência inicial de ser sustentável. 
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2.4 Análise das referências projetuais. 

 

Os projetos referenciados apresentam características que são pertinentes 

aos princípios que norteiam a proposta de projeto de arquitetura unifamiliar 

evolutiva que desenvolvida. As principais delas dizem respeito à flexibilidade, à 

disposição dos setores em blocos e à relação de integração do interior com o 

exterior da edificação, proporcionada pelas formas abertas da planta baixa e do 

uso de grandes aberturas, bem como o cuidado com os zoneamentos e usos de 

ambientes, frente à funcionalidade e ao bem-estar interno da edificação. 

O quadro a seguir faz um comparativo entre os estudos analisados, com o 

intuito de identificar, de forma resumida, as principais características de cada 

projeto. 

Quadro 05 - Análises Comparativas 

 
Estudos de referências 
projetuais: 

Projeto 01:  Casa Braskem – 
primeiro colocado 

Projeto 02:  
Casa Braskem – segundo 
colocado 

Projeto 03: 
O Início Sustentável 

 

   

Contexto geográfico 
(localização) 

Marechal Deodoro - Alagoas - 
Brasil 

Marechal Deodoro-  
Alagoas – Brasil 

Região central dos Estados 
Unidos 

Tipologia Casa PVC Casa PVC Casa lego: em blocos 
modulados 

Característica Funcionalidade e Forma 
Compacta 

Funcionalidade e Integração 
(paredes móveis) 

Modulação e Flexibilidade 
(Pátio central) 

Clima Tropical Tropical De montanha 

Sistema construtivo Estruturas com uso de PVC Estruturas com uso de PVC Concreto e madeira 

Uso de modulação Sim Sim  Sim 

Formato  2 blocos longitudinais Quadrado compacto 2 módulos retangulares 

Uso de estratégias 
bioclimáticas 

Sim Sim Sim 

Uso de materiais regionais Não observado Não observado Não observado 

Projeto Paisagístico Sim Não Não 

Cobertura  Telhado Verde Laje com volume de beirais 
longos  

Telhado Verde 

Esquadrias  Em PVC e vidro PVC madeirado Madeira e vidro 

Uso de pé direito alto Sim Não Não  

Cores de fachadas Branco e azul Branco e madeirado Branco e madeira 

Piscina  Sim Não Não  

Painéis fotovoltaicos Sim Sim Sim 

Reuso de água Não observado Sim  
(Cx. D´água c/ 3 
compartimentos) 

Sim 

Fonte: Própria (2017) 
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Diante das análises, é possível elencar algumas peculiaridades de cada 

um dos projetos, que se fazem presentes nas definições da proposta 

arquitetônica desenvolvido; entre eles vale maior destaque as características 

presentes no estudo de projeto 3, com a tipologia de módulos que multiplicam-

se e dão origem a modelos evolutivos de habitações, que podem ser acrescidos 

ou subtraídos em momentos posteriores da vida da edificação, adequando-se a 

necessidades, situações e tipologias variadas de moradores; esse projeto reflete 

a característica de habitação em movimento, de uma casa que evolui através de 

reformas previamente criteriosamente estudadas, que é o objetivo principal 

desse trabalho em estudo. 

Também serão consideradas as características de flexibilidade dos 

projetos, mesmo tratando-se de partidos arquitetônicos diferentes – o primeiro 

estudo apresenta módulos longitudinais e os dois outros plantas setorizadas.  

Do estudo 01 são relevantes o uso de elementos com conceitos 

sustentáveis que vão desde os materiais plásticos presentes nas esquadrias em 

PVC, que aparecerão também no projeto que será apresentado ao fim, como a 

priorização do conforto ambiental, através das fachadas cegas, do pé direito alto, 

do uso de brises horizontais e verticais, dos painéis fotovoltaicos e do projeto 

paisagístico elaborado com o objetivo de priorizar a ventilação e o 

sombreamento. 

No estudo 02 o destaque maior foi para a concentração dos banheiros em 

um núcleo central, que trará reflexo no custo final da construção uma vez que 

remete a uma boa economia para as instalações hidrossanitárias. Também o 

uso de painéis móveis que proporcionam a integração dos ambientes internos e 

também destes com o espaço externo, garantindo luminosidade e ventilação 

cruzada.  

Para o estudo 03, a característica de ambientes que se agrupam em 

módulos, como já citado, e a existência de pátio central entre esses módulos, 

serão também remetidas ao projeto deste estudo; também o amplo espaço de 

convívio que permite ser usado como uma extensão dos cômodos internos e o 

uso de madeira, de pérgolas e brises, foram também referenciados nos estudos 

e nas estratégias definidoras do projeto. 
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Quadro 06 - Intenções 

Elementos   Referência  
Tipologia Casa lego: composta de blocos 

modulados 

 
 

Formato 2 módulos retangulares   

 
Uso de materiais 
regionais 

Madeira 
 

___ 

Característica Funcionalidade e Forma 
Compacta  
Funcionalidade e Integração 
(paredes móveis) 
Modulação e Flexibilidade 
(Pátio central) 

 
     

Formato 2 módulos retangulares 

 
Uso de estratégias 
bioclimáticas 

Pé direito Alto 
Pátio central  
Ventilação cruzada 
Vegetação para sombreamento 

     
 

Esquadrias Em estrutura de PVC, com 
aberturas venezianas 

 
 

Reuso de água Água captada pela chuva, 
através da laje impermeabilidade 

   
 

Cores de fachadas Branco, azul e madeirado 

     

Cobertura  Laje impermeabilizada e telha 
cerâmica  

___ 

Painéis 
fotovoltaicos 

Utilizado para aquecimento de 
chuveiro elétrico e para 
iluminação externa  

       
 

Fonte: Própria (2017) 
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O quadro resumo apresentado anteriormente mostra as características 

presentes nos estudos analisados. Esse conjunto de intenções contribuíram para 

a definição das diretrizes projetuais do modelo de habitação desenvolvido. 

O projeto objetivou tanto a satisfação do usuário, antes, durante e após a 

execução da obra, quando o conforto ambiental da edificação, mediante a sua 

localização e condicionantes ambientais locais.  

Nas simulações e análises do capítulo 3, considerou-se cada um dos 

elementos citados no quadro 06; esses foram inseridos no projeto de forma 

racional, fazendo com que o produto arquitetônico correspondesse às 

necessidades e condicionantes do meio ambiente e de seus usuários. 
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3   CONDICIONANTES PROJETUAIS 

 

3.1 O locus da intervenção 

 

A gleba escolhido para o projeto é considerada, de certo modo, 

representativa, uma vez que o foco principal deste trabalho é a habitação 

residencial flexível. No entanto, a análise do terreno é sempre ressaltada como 

importante uma vez que se destaca em todo o processo a necessidade de 

analisar as características locais e climáticas do universo de estudo de uma 

edificação que venha a seguir as premissas da aqui desenvolvida. 

Para definição do universo de estudo foram considerados alguns critérios 

importantes que pudessem caracterizar a tipologia de projeto que se deseja 

desenvolver. O lugar teria que possuir uso residenciais ou misto, e ter um público 

diversificado, com tipologias variadas de famílias e que estivessem abertos ao 

uso de um sistema estrutural e mecanismos ainda pouco explorados na região. 

A praia de Pipa, no litoral sul do Rio Grande do Norte, responde aos requisitos 

fundamentais procurados para o desenvolvimento deste projeto. 

Segundo Medeiros (2005), a praia de Pipa é uma área predominantemente 

residencial e recreativa. Dados IBGE (2010), revelam o crescente número de 

pessoas que tem optado por morar no município de Tibau do Sul. 

Tabela 02: Número de Migrantes no Município de Tibau do Sul/RN 

  
 
Legenda:  
Migrante: residente no município, que não nasceu neste município - Forasteiros 
Migrante de Retorno: ‘Residentes e nativos do município que moraram em outro município em alguma (s) fase(s) das 
suas vidas - filhos-da-terra’ retornado 

Fonte: IBGE apud FUSCO e OJUMA (2015) 
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A praia de Pipa é parte do município de Tibau do Sul, que se localiza no 

litoral sul do estado do Rio Grande do Norte, a 77Km da capital Natal. 

Figura 19: Localização do Município de Tibau do Sul 

 

Fonte: Google (2017) 

 

A expansão do turismo e o crescimento da população foram marcantes em 

Tibau do Sul, particularmente na vila de Pipa, desde os meados dos anos de 

1990 até meados da década passada. Neste período percebe-se também 

grande desenvolvimento e decorrente disto a elevação do preço da terra na vila 

de Pipa e a crescente densidade das edificações. Essa valorização da terra 

reverberou para todo o Município de Tibau, inclusive secções rurais. (FUSCO e 

OJUMA, 2015). 

 

Tabela 03: População Residente e Taxa de Crescimento - Tibau do Sul/RN, 1991-2010 

 

 

Fonte: IBGE \92010\0 apud FUSCO e OJUMA (p.164, 2015). 

 

Tibau do Sul   

Nata

l 

Localização no RN   

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Tibau_do_Sul_e_munic%C3%ADpios_lim%C3%ADtrofes.svg
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 De acordo com dados do IBGE, no último Senso de 2010 a população do 

município de Tibau do Sul era 11.385 pessoas e a previsão para o ano de 2016 

era de 13.609 pessoas; tendo em vista o grande número de condomínios 

residenciais e loteamentos sendo oferecidos pelas imobiliárias da região, pode-

se constatar que essa crescente tende inclusive a aumentar, se compararmos 

com períodos anteriores em que a grande maioria dos investimentos acontecia 

voltado à hotelaria e ao comercio turístico. 

 

Com a Urbanização e o advento turístico em Pipa, a rua principal fio 
perdendo seus moradores mais antigos, que venderam suas casas 
para empresários, mudando-se para áreas mais afastadas do eixo 
central, consolidando os becos e vielas. [...] a rua Principal continua 
num processo de transformação constante, sempre com 
estabelecimentos novos e sendo reformados. (MEDEIROS, p,74, 
2014). 
 
 
 

Figura 20: Imagem aérea da Praia de Pipa/RN 

 

 

 

Fonte: Google Earth (2017) 
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Pipa está localizada a 85 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e 

possui uma extensão da orla marítima de 10 km, composta por falésias e 

enseadas que formam as praias de Cacimbinha, Ponta do Madeiro, Enseada dos 

Golfinhos, Praia dos Botes, Lajinha, ao norte, e Praia Principal, Ponta da 

Cancela, Praia do amor e praia das minas, ao sul.  

Tem acesso terrestre através da BR-101, até a cidade de Goianinha, depois 

segue através da RN-003, passando pelo município de Tibau do Sul; uma outra 

opção é acessar pela orla marítima, através de uma travessia de balsa na Lagoa 

de Guarairas, também em Tibau do Sul. 

Possui Áreas de Preservação Permanente (APPs), que são aquelas áreas 

protegidas nos termos dos artigos 2º e 3º do Código Florestal. O conceito legal 

de APP relaciona tais áreas, independente da cobertura vegetal, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna, a flora, a proteção do solo 

e assegurar o bem-estar das populações humanas.  

Possui também Áreas de Proteção Ambiental (APA), que segundo o artigo 

15º do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) são extensas e 

com um certo grau de ocupação humana, dotadas de atributos abióticos, 

bióticos, estéticos ou culturais, importantes para a qualidade de vida e o bem-

estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a 

diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso de recursos naturais. 

A gleba escolhida para acomodar o projeto está localizada na rua do Amor, 

acesso para a Praia do Amor, uma das praias urbanas de Pipa.  

Sua área de superfície é de 10,026,31m², limitando-se a norte com a Rua 

do Amor, a sul e leste com outros lotes e a oeste em parte com um outro lote, e 

em outra parte e com a av. dos Golfinhos. 

A infraestrutura disponível no local é básica, a ruas de acesso direto é de 

barro e a chegada é feita pela Rua Baia dos Golfinhos, uma via de calçamento 

que percorre grande parte da comunidade. 
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Figura 21: Localização do Terreno onde está Implantado o Projeto Arquitetônico Desenvolvido 

 

  

 

Fonte: Google Earth (2017) 

 

O local possui abastecimento de água potável e energia elétrica, mas não 

há saneamento para águas de esgoto e pluviais.   
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Figura 22: Rua do Amor – Entrada Principal do Terreno 

 

Fonte: Própria (2017) 

Figura 23: Estudo de Uso e Ocupação do Solo, no Entorno Imediato do Terreno 

‘  

Fonte: Google Earth, adaptações própria (2017) 

Escala Gráfica em Metros 

   Legenda: 

- Uso residencial  

- Uso comercial 

- Uso hoteleiro 

- Uso misto 

- Uso institucional 
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O lote do projeto desenvolvido ocupa uma parcela da gleba destacada em 

vermelho na figura 21. Seu dimensionamento seguiu as prescrições do Plano 

Diretor do Município de Tibau do Sul – Lei Complementar 006/2008, que 

estabelece área padrão de 450m2 para lotes com uso unifamiliares naquela área.  

A escolha foi ainda justificada por possuir maior número de condicionantes 

críticos daquela parcela maior de terras, uma vez que se localiza mais próximo 

à rua de grande movimento que dá acesso a hotéis e a Praia do Amor, e por 

apresentar uma barreira natural de vegetação de médio e grande porte, que se 

deseja manter. 

 

Figura 24: Planta de Situação do Terreno (s/escala) 

               

 

Fonte: Mapa retirado da escritura do terreno fornecida pelo proprietário. 

O TERRENO: 

450,00m2 

Escala Gráfica em Metros 
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O lote escolhido é predominantemente plano, considerando que existe um 

pequeno desnível de 1 metros na sua face oeste. 

 

Figura 25: Imagens Internas do Terreno 

    

Fonte: Própria (2017) 

 

 

3.2 Análises climatológicas 

 

O clima é um conjunto de fenômenos meteorológicos que definem a 

atmosfera de um determinado lugar e os elementos que o caracterizam podem 

afetar o homem diretamente e influenciar na sua ambiência tanto no espaço 

externo urbano, quanto interno de uma edificação. 

A definição das estratégias bioclimáticas aplicadas no projeto, objeto de 

estudo, são baseadas nas recomendações de Holanda (1976), Lamberts, Dutra 

e Pereira (2004) e na NBR 15.220-3 (ABNT, 2005). 

 

 

3.2.1 Estratégias de Condicionamento Térmico 

 

A correta aplicação de elementos arquitetônicos e de tecnologias 

construtivas que não levem em conta somente a estética, mas também a 

funcionalidade e o nível de conforto ideal, criam um projeto personalizado e 



COMO UMA ONDA NO MAR: Projeto Arquitetônico de uma Habitação Evolutiva com 

Princípios de Racionalização. 

 

Lílian Brito de Macedo 
 

77 

apropriado para aquele lugar, ou seja, uma arquitetura local, regional, que 

considera a paisagem e os condicionantes locais. 

Para o estudo do projeto desenvolvido, tomou-se por base, inicialmente, 

as orientações da NBR 15.220-3 (ABNT, 2005), que tem como objetivo 

estabelecer limites de conforto térmico de acordo com as zonas bioclimáticas, e 

além disto, traz diretrizes de projeto para cada uma destas zonas.  

O Brasil é dividido em oito zonas bioclimáticas. A partir do zoneamento, 

são definidas diretrizes técnicas e construtivas, e estratégias de 

condicionamento térmico passivo, para cada uma das regiões propostas. Essas 

diretrizes relacionam-se com a proteção e o tamanho das aberturas para 

ventilação; as vedações externas (tipo de parede externa e tipo de cobertura) e 

as estratégias de condicionamento térmico passivo. 

Segundo a classificação bioclimática proposta pela citada NBR, a Praia 

de Pipa (município Tibau do Sul) situa-se na Zona Bioclimática 8, que é também 

a maior parcela do território nacional. 

 

Figura 26: Zoneamento Bioclimático Brasileiro 

 

Fonte: ABNT 15.220-3/ 2005 

A ZB8 possui temperaturas elevadas durante todo o ano, baixa amplitude 

térmica, tanto ao longo do dia como dos meses, e altas taxas de umidade.  
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As recomendações da NBR para essa zona dizem respeito à melhoria da 

sensação térmica através da desumidificação do ambiente, o emprego de 

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

refletores e a ventilação cruzada.  

Estas estratégias podem ser obtidas através da renovação do ar interno por 

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

pelos cômodos da edificação, sendo sugerida a adoção de grandes aberturas 

sombreadas, permitindo a ventilação cruzada permanente.  

. 

FIGURA 27: Tabelas de Orientações Bioclimáticas para Projetos Localizados na Zona 

Bioclimática 8 

 

 

 

Fonte: NBR 15.220-3 (2005) 
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Dentre as variáveis que mais influenciam o desempenho térmico estão a cor 

externa ou absortância térmica, as transmitâncias térmicas do sistema 

construtivo de paredes e coberturas, além da orientação, tamanho e tipo de vidro 

das aberturas e existência ou não de sombreamento 

A estratégia bioclimática recomendada é o uso de ventilação cruzada, para 

o ano todo. Porém, adverte-se que apenas o condicionamento passivo não será 

suficiente durante as horas mais quentes. 

Holanda (1976) propõem recomendações projetuais que objetivam orientar 

a criação dos espaços arquitetônicos no litoral do Nordeste brasileiro para que 

se obtenha um melhor desempenho térmico do ambiente construído. O autor 

indica o sombreamento, o aproveitamento da ventilação e iluminação natural, a 

escolha dos materiais e a integração com a natureza como as principais 

recomendações de projeto a serem seguidas. Para o telhado o mais indicado é 

fazer uso de material leve e refletor, de modo a proteger da radiação solar. 

O Labcon - Laboratório de Conforto Ambiental da UFRN, desenvolveu um 

estudo com estratégias arquitetônicas para se construir um empreendimento 

hoteleiro no município de Tibau do Sul.  

O material demonstra a importância das decisões arquitetônicas na redução 

do impacto ambiental dos edifícios em relação ao local, aproveitando os atributos 

físicos e culturais do lugar e propondo uma ocupação responsável. São 

apontadas soluções arquitetônicas com uma linguagem contemporânea de 

identidade regional, onde os edifícios dialogam com a paisagem local e utilizam 

a natureza em seu favor. Grande parte das soluções adapta-se ao propósito 

deste projeto (mesmo se tratando de uma habitação unifamiliar), tais como: 

O sombreamento deve acontecer através de beirais, varandas e por meio 

da proteção natural das vegetações;  

 A ventilação natural deve ser captada por meio da orientação da 

edificação, de modo a garantir a permeabilidade dos ventos 

predominantes, renovando o ar, removendo o calor e refrescando o 

ambiente interno; 
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 Deverá ser priorizado o uso de ventiladores de teto para garantir a 

circulação de ar dentro do espaço construído; 

 A reflexão do calor solar será adquirida por meio da escolha de um telhado 

com cor clara; 

 O uso de grandes aberturas sombreadas promoverá um maior 

aproveitamento da iluminação natural; 

 A vegetação existente deverá ser mantida e serem inseridas novas 

árvores com objetivo de proteger da insolação e também de garantir 

privacidade com relação a rua; 

 Na orientação oeste deve-se usar fachadas cegas, sem aberturas; 

 A forma da edificação deve prevê um bloco com pouca profundidade, de 

modo a permitir entrada de iluminação natural nos cômodos e também 

uma maior integração com o ambiente externo; 

 O uso de grandes beirais deve ser priorizado, de modo a proteger as 

paredes e aberturas da insolação; 

 As áreas molhadas de banheiros e cozinha devem ser voltadas para oeste 

e zoneadas de forma concentrada, para viabilizar as tubulações 

hidrossanitárias e consequentemente diminuir custos da obra;  

 Deverá ser priorizada a integração dos ambientes externos com os 

internos, através do uso de elementos vazados, esquadrias retráteis e 

com venezianas móveis;  

 Fazer uso de sistemas estruturais que visem uma arquitetura modulada; 

 Especificar materiais de isolamento térmico nos painéis que irão fazer os 

fechamentos das paredes e das coberturas;  

 Especificar materiais de acabamento leves, que não acumulem calor 

durante o dia. 
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Figura 28: Estratégias Arquitetônicas para Construir Hotelaria em Tibau do Sul 

 

 

 

Fonte: Labcon UFRN (2014) 

 

 O Conforto Ambiental nada mais é do que adequar os princípios físicos 

envolvidos às necessidades de temperatura, luz, acústica e visual do lugar. 

(BARBOSA, 1997). A busca pelo equilíbrio entre elas mostra-se como primordial 

em um projeto arquitetônico, de modo a desenvolver ambientes personalizados 

e agradáveis a quem irá habitar. 
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3.2.2 Sombreamento de fachadas 

 

 

Holanda (1976) defende a intervenção equilibrada com a natureza, 

através da utilização do paisagismo para o sombreamento da edificação. 

Lamberts, Dutra e Pereira (2004) indicam que a adequação do edifício ao clima 

deve incorporar um paisagismo de forma que gere sombra nas fachadas que 

recebem maior insolação (Leste e Oeste).  

Os estudos a seguir avaliaram a incidência de insolação nas fachadas, 

através da análise da carta solar e do equipamento Heliodon. Inicialmente foi 

confeccionada uma maquete física do terreno e moldado volumes retangulares 

que davam alusão à edificação proposta. 

O primeiro experimento foi realizado com uso do Heliodon11, como se trata 

de um terreno onde não há edificações construídas nas proximidades e sua 

topografia apresenta pouca declividade (menor que 1 metro), a simulação 

buscou ainda prevê a influência do sombreamento das vegetações existentes no 

terreno, que deverá ser mantida. 

Durante a análise simulou-se a construções de diversas outras 

edificações no entorno, para analisar a influência de sombreamento de umas 

sobre a outras. 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

1 Heliodon: equipamento utilizado para simular o movimento aparente do Sol, em qualquer local 
da Terra. Colocando-se um edifício modelo (maquete) no Heliodon e fazendo incidir sobre ele 
uma fonte luminosa, conforme os ângulos solares, o observador pode ver como o edifício se 
comporta em relação ao Sol em várias datas e horas do dia. 
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Figura 29: Simulações Realizadas com Uso do Heliodon 

 

     
                Solistício de Verão – Início da manhã                                       Solistício de Inverno – Início da tarde 
 

    
           Solistício de verão, próximo ao meio dia                                       Solistício de inverno – começo da tarde 

 

Fonte: Própria (2017) 

 

Durante a simulação, foram feitos alguns estudos de possíveis implantações 

para a edificação e constatou-se que as fachadas deverão ser direcionadas no 

sentido Norte – Sul, zoneando as áreas molhadas e de pouca permanência para 

o oeste e as áreas de pátios abertos e entradas e saídas de ventilação para o 

Leste e Oeste, respectivamente. 

A análise permitiu observar que na fachada norte, a incidência solar que 

aparece durante todo o dia, no período do solistício de inverno, é amenizada pela 

vegetação existente no limite do lote com a Rua do Amor. Para a fachada Oeste, 

a indicação é o plantio de vegetação para promover sombreamento, bloqueando 

a incidência solar. 

Os banheiros, por serem ambientes de menor permanência, devem ser 

dispostos na fachada Oeste, permitindo que essas vedações criem uma barreira 

térmica, reduzindo a radiação para o interior da edificação. As varandas deverão 

posiciona-se nas fachadas Leste e Sul (propiciando um maior sombreamento, 
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longe do sol da tarde, e numa localização mais privativas). As aberturas na 

direção Norte e Sul devem ocorrer apenas quando propiciarem ventilação 

cruzada. 

Já o estudo da carta solar2, foi realizado com o intuito de verificar os 

horários de sombreamento de cada uma das fachadas, e saber como o sol incide 

no terreno e na edificação previamente locada a partir das diretrizes já 

estabelecidas pela análise do Heliodon. 

 

Figura30: Estudo da Carta Solar 

 

 

 

Fonte: Própria (2017) 

 

                                            

 

2 As cartas solares são utilizadas para determinar o ângulo de incidência do sol sobre uma 
superfície específica, que consiste na representação gráfica das trajetórias aparentes do sol, 
projetadas no plano do horizonte do observador, para cada latitude específica (FROTA e 
SCHIFFER, 1999 apud FERNANDES, 2014). A informação extraída por meio delas é relativa ao 
horário de insolação sobre superfícies horizontais e verticais, de acordo com a orientação 
determinada. 

SOLISTÍCIO 

DEINVERNO 
SOLISTÍCIO 

DE VERÃO 

EQUINÓCIO 
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Figura 31: Análise da Incidência Solar nas Fachadas, com Uso da Carta Solar. 

 

 

Fonte: Própria (2017) 

 

A análise indica que durante o solistício de verão a fachada Sul 

permanece durante todo o dia no sol; o mesmo ocorre com a fachada Norte, 

durante os meses do solistício de inverno. Já a fachada Leste recebe sol apenas 

em média até o meio dia, durante todo o ano, e a fachada Oeste, por sua vez, 

terá o ano inteiro de sol a partir do meio dia, sendo assim bastante castigada, e 

tendo, portanto, que ser protegida por meio de beirais, pérgolas e sombreamento 

promovido pela vegetação. 
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Tabela 04: Quadro Resumo de Resultados da Análise de Incidência de Radiação Solar nas 

Fachadas, feita com a Carta Solar 

 

Estudos de incidência de radiação solar nas fachadas 

 Solstício de inverno Equinócio Solstício de verão 

Fachada Norte:  Incidência do nascer ao 
pôr do sol 

Incidência do meio dia ao 
pôr do sol. 

Não há incidência. 

Fachada Sul Não há incidência Incidência do nascer do 
sol ao meio dia. 

Incidência do nascer ao pôr 
do sol. 

Fachada Leste Incidência do nascer do 
sol às 12h15m 

Incidência do nascer do 
sol ao meio dia. 

Incidência do nascer do sol 
às 11h30m 

Fachada Oeste Incidência das 12h15m ao 
pôr do sol. 

Incidência do meio dia ao 
pôr do sol. 

Incidência das 11h30m ao 
pôr do sol. 

 

Fonte: Própria (2017) 

 

Diante das análises, foram mantidas as recomendações constantes na NBR 

15.2203 ABNT (2005) e nas sugestões do LABCON/ UFRN: uso de beirais 

extensos para sombrear as aberturas nos horários de maior insolação e as 

alvenarias que recebem o sol da tarde; uso de janelas e portas vazadas para 

barrar o sol sem que haja o fechamento total delas; uso de elementos vazados 

– brises ou cobogós - que ajudem a barrar os raios solares nas fachadas e 

mantenham a ventilação cruzada nas fachadas Leste e Oeste, e a escolha de 

cores claras para as fachadas que recebem sol, de modo a não causar 

ofuscamento decorrente da incidência direta dos raios solares. 

A recomendação é que sejam mantidas as vegetações da fachada Norte, e 

inseridas árvores de médio a grande porte na fachada Oeste para garantir um 

maior frescor dos ambientes interno localizados nessas direções.  

Quanto às vegetações da fachada Norte, limítrofe do terreno com a Rua do 

Amor, a vegetação existente garante ainda privacidade e barra o ruído de carros 

e transeuntes. 
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3.2.3 Ventilação Natural 

 

Em edificações localizadas em lugares com temperaturas e umidades 

altas, como é o caso da Praia de Pipa, o conforto térmico é alcançado através 

da ventilação. 

Lamberts, Dutra, Pereira (2004) destacam que a implantação da 

edificação no lote possui grande importância para que se possa aproveitar a 

ventilação e iluminação naturais. A geometria da edificação deve ser orientada 

de tal forma que minimize as temperaturas que ficam acima da zona de conforto 

térmico em alguns períodos do ano. 

 

A orientação, o tipo e o tamanho das aberturas devem ser projetados 
para favorecer a iluminação e ventilação natural e cruzada nos 
ambientes. Deve-se também observar o tipo de vidro, quando este for 
utilizado, e prever o uso de protetores solares. (LAMBERTS, DUTRA, 
PEREIRA, 2004). 

 

 

A existência de uma vegetação com copa densa na face Leste do terreno, 

garantem sombreamento naquela face do lote, mas acabam barrando um pouco 

da entrada da ventilação oriunda daquela direção. 

Através do Software Flow Design, foi possível analisar a permeabilidade 

do vento dentro do terreno, considerando as vegetações existentes de médio e 

grande porte, e também um volume representativo da edificação projetada. 

Inicialmente foi estudada a pressão térmica (figura 32); a análise do 

programa mostra através da mancha azul escuro do simulador, que não há 

circulação de ventos nas áreas próximas às vegetações existentes e também na 

face Oeste do lote.  

Na área localizada afrente da fachada Leste, entre a vegetação e a 

edificação, percebe-se uma certa diferença de pressão, com a mesclagem da 

mancha azul escuro e a mancha azul clara, que caracteriza a possível incidência 

de ventos naquele local. 
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Figura 32: Análise da Ventilação feita com Uso do Soft Flow Design – 

Vista das Zonas de Pressão do Vento dentro do Terreno 

 

Fonte: Própria (2017) 

 

Essa diferença de pressão que surge nesse espaço vazio da fachada Leste, 

entre a vegetação e a edificação, pôde ser melhor analisado através dos 

próximos outros dois visualizadores do programa (figura 33 e figura 34), que 

mostram através de um simulador de correntes de ventos, que as barreiras 

formadas pelas árvores existentes não impedem a penetração do vento, que 

permeia por entre elas e consegue chegar até a edificação.  

 

Figura 33: Análise da Ventilação feita com Uso do Soft Flow Design – 

Vista das Correntes de Vento dentro do Terreno 

 

Fonte: Própria (2017) 
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O visualizador mostra também, através das correntes de ventos da figura 33 

e do direcionamento de setas desordenadas da figura 34, que na fachada Oeste 

aparece um fluxo de ventilação que passa pela edificação, mas em seguida 

retorna, criando um colchão de ventos. Esse efeito cria um caminho de ventos 

naquela fachada que propicia um grande benefício térmico, uma vez a mesma 

recebe a incidência solar da tarde durante todo o ano. Para garantir a 

permanência desses efeitos, foi proposto o plantio de árvores no recuo dessa 

face posterior do terreno. 

 

Figura 34: Análise da Ventilação feita com Uso do Soft Flow Design – 

Vista do Direcionamento dos Vento dentro do Terreno 

 

  

Fonte: Própria (2017) 

 

 

Essa ventilação que adentra o terreno deve também penetrar pelos 

ambientes internos, de modo a promover a troca de calor e garantir o conforto 

térmico. A esse processo dar-se o nome de ventilação cruzada, que, conforme 

LAMBERTS, et al (1997) é uma perfeita estratégia a ser adotada em climas 

quente e úmidos. Essa ventilação é ainda mais valorizada através do uso de 
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elementos vazados e esquadrias venezianas, que garantem a perfeita 

permeabilidade e a fluência da ventilação entre ambientes externos e internos. 

A ventilação é também necessária para evitar problemas da transpiração: o 

fluxo de ar em contato com a pele transfere o calor do corpo humano para o ar 

quando este tem temperatura inferior a temperatura da pele.  

 

Figura 35: Ventilação Cruzada dentro da Edificação - Corte Esquemático 

 

 

Fonte: Própria (2017) 

 

O correto planejamento da utilização da ventilação natural, de acordo com 

as suas funções e necessidades do conforto térmico, maximiza suas vantagens. 

No entanto, existem também aspectos contrários quanto ao uso dessa 

ventilação, uma vez que podem ocasionar problemas do tipo acústicos, presença 

de insetos e a incidência de chuvas acompanhadas de ventos dentro dos 

ambientes. Estes problemas devem sempre ser equacionados de modo a não 

afetar o desempenho previsto no projeto arquitetônico. 

 

3.2.4 Temperatura e umidade do ar 

 

É importante reconhecer não só os condicionantes climáticos do conforto 

ambiental, como também, a variação de temperatura e umidade do ar. A análise 

a seguir foi realizada para checar os indicadores climáticos previstos para o local.  

Árvores 

existentes 

Novas 

árvores 

Elemento vasado 
Ventos 
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O processo foi realizado com uso do programa Climate Consultant 5.5, 

uma ferramenta que utiliza gráficos em 2D e 3D, e é útil para definir estratégias 

arquitetônicas de controle ambiental. A análise concentrou-se na apreciação da 

Carta dos Ventos, útil para orientar as entradas de ventilação na edificação e 

também o paisagismo, e na carta psicométrica, que apresenta dados acerca das 

principais variáveis ambientes: temperatura do ar, radiação, umidade e 

movimento do ar. Como base de dados para o estudo foram utilizados o Ano 

Climático de Referência para Natal e o modelo de conforto adaptativo ASHRAE 

Standard 55-2010. A referência para definição da faixa de conforto é o 

estabelecido pelo Adaptative Comfort Model in ASHRAE Standard 55-2010. 

Os dados obtidos consideram a temperatura tida como operativa, ou seja, 

a temperatura do ar verificada em um ambiente protegido da ação da radiação 

direta. 

A Carta Psychrometric mostra pontos verdes e vermelhos espalhados 

pelo gráfico; eles representam dados de temperatura por hora. Os pontos dentro 

da faixa em destaque (pontos na cor verde) atendem às condições de conforto 

térmico. 

 

Figura 36: Carta Psychrometric Considerando a Média Anal para Sensação de Conforto 

 

 

Fonte: Própria (2017) 



COMO UMA ONDA NO MAR: Projeto Arquitetônico de uma Habitação Evolutiva com 

Princípios de Racionalização. 

 

Lílian Brito de Macedo 
 

92 

A análise acima considerou a média anual, com todos os dias e meses do 

ano; nela verificamos um resultado de 63% dos dias do ano com sensação de 

conforto (pontos verdes). O programa disponibiliza também um gráfico da Rosa 

de Ventos, que faz a análise da ventilação natural local e da umidade relativa do 

ar. 

A parte mais externa da Rosa de Ventos mostra, em percentual, a 

quantidade de ventilação de acordo com a orientação dos pontos cardeais, e a 

área interna do gráfico apresenta a velocidade dos ventos em cada uma das 

direções. 

 

Figura 37: Rosa de Ventos Considerando a Média Anal para Sensação de Conforto 

 

 

Fonte: Própria (2017) 

 

O resultado obtido para a média anual foi de uma ventilação que varia de 

Norte a Sul, vindo com maior velocidade no sentido Leste. 

Para aprofundar um pouco mais a análise e conseguir ter um comparativo 

mais específico, fez-se a verificação da temperatura e dos ventos em 4 horários 

do dia, considerando 4 períodos do ano:  

Os horários escolhidos foram: 07h00 às 11h00; 11h00 às 15h00; 15h00 

às 18h00 e 18h00 às 07h00. Esses horários foram verificados em cada período 
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de estação do ano: de 22 de dezembro a 21 de março (solistício de verão), de 

21 de março a 22 de junho (equinócio de outono), de 22 de junho a 23 de 

setembro (solistício de inverno) e de 23 de setembro a 22 de dezembro 

(equinócio de primavera). 

Análise 01 - Para horário 07h00 – 11h00 

 

QUADRO 07 - Resumo de Análise 

 Análise da temperatura Análise da ventilação 

 

22/12 

a 

21/3 

  

 

21/3 

a 

22/6 

  

 

22/6 

a 

23/9 

  

 

23/9 

a 

22/12 

  

 

Verifica-se que no período da manhã, há sensação de conforto durante a 

maior parte do ano, com exceção do período compreendido ente os meses de 

setembro a dezembro, onde a temperatura mostra-se um pouco mais 
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tendenciosa ao desconforto térmico. Neste horário o vento provém do sentido 

sudoeste, oscilando entre sudoeste e leste nos meses de setembro a dezembro, 

quando foi verificado o maior desconforto da temperatura. 

 

Análise 02 - Para horário 11h00 – 15h00 

 

QUADRO 08 - Resumo de Análise 02 

 Análise da temperatura Análise da ventilação 

 

22/12 

a 

21/3 

  

 

21/3 

a 

22/6 

 
 

 

22/6 

a 

23/9 

 
 

 

23/9 

a 

22/12 

  

 

Percebe-se que durante todo o ano esse é o horário mais crítico, de maior 

desconforto térmico, pois os percentuais apontam um quadro bastante elevado 

de desconforto e pouquíssima sensação de conforto em qualquer que seja o 
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período do ano. Os ventos provem marcantemente dos sentidos nordeste e 

sudeste, com intensidades de força semelhantes para as duas direções. 

 

 

Análise 03 - Para horário 15h00- 18h00 

 

QUADRO 09 - Resumo de Análise 03 

 Análise da temperatura Análise da ventilação 

 

22/12 

a 

21/3 

 
 

 

21/3 

a 

22/6 

  

 

22/6 

a 

23/9 
 

 

 

23/9 

a 

22/12 

  

 

Verifica-se que para esse horário de fim de tarde, podemos constatar um 

marcante equilíbrio; com exceção do período referente aos meses de dezembro 

a março, que mostra a sensação de não conforto como 2 vezes maior que a de 
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conforto, durante os demais meses o resultado apresenta-se equilibrado. Os 

ventos desse horário permanecem ainda provenientes do sentido nordeste, 

como na análise do horário das 11h00 às 18h00, oscilando para o sentido leste 

nos meses de junho a setembro. 

Análise 04 - Para horário 18h00-07h00 

 

QUADRO 10 - Resumo de Análise 04 

 Análise da temperatura Análise da ventilação 

 

22/12 

a 

21/3 

  

 

21/3 

a 

22/6 

  

 

22/6 

a 

23/9 

  

 

23/9 

a 

22/12 

  

 

Observa-se que durante o horário noturno a sensação de conforto 

prevalece por todo o ano de forma bastante abundante, chegando a ser 
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marcante dos meses de dezembro a junho. Nesse horário o vento provém da 

direção leste, oscilando de leste a sudeste, nos meses entre março e junho. 

Por meio dessas 4 análises, que consideraram as 4 estações do ano, 

verificou-se que os períodos com temperaturas desconfortáveis durante o dia 

são em média o dobro dos períodos em que se tem conforto térmico, e esse 

desconforto aparece marcadamente durante os horários diurnos (das 11h00min 

e as 18h00min) e nos meses de setembro a março. Os ventos predominantes 

para esse horário são nordeste e aparecem em considerável velocidade, 

chegando em várias direções a atingir 10m/s. Assim, as soluções de projeto 

deverão priorizar essa ventilação como forma de amenizar o desconforto térmico 

verificado nos horários de maior calor. 

As análises realizadas serviram para balizar soluções arquitetônicas que 

foram consideradas durante a elaboração do projeto, uma vez que podem ajudar 

a fazer com que a casa seja mais fresca para aguentar os momentos de 

desconforto térmico, fazendo uso das grandes aberturas que proporcionem 

iluminação e ventilação natural, movimento de ar e os sombreamentos. 

O emprego dos conceitos bioclimáticos na arquitetura direciona à busca 

da diminuição dos impactos em uma intervenção e na obtenção de uma relação 

mais harmoniosa entre meio ambiente e construção. 

 

 

3.3 Análise da paisagem 

 

 

Paisagem é o conjunto de elementos tangíveis e intangíveis que definem 

uma área; ela compreende a geologia, o solo, a topografia, os recursos hídricos 

(rios e lagos), plantas; animais e as formas de uso do solo. Cada paisagem 

natural tem um atributo único, e um dos elementos mais importantes das 

características da paisagem é o mais difícil de definir: a maneira como nos 

sentimos em relação a um determinado lugar. Essa sensação é fundamental 

para o seu entendimento. (WATTERMAN,2012). “É aconchegante ou 
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monumental? É bonito e tranquilo? Ou é bizarro e perturbador? Conseguimos 

sentir-nos em casa?” (WATTERMAN, 2012). 

Uma das premissas para elaboração de um projeto arquitetônico é 

conhecer o lugar em que este será inserido. Segundo Watterman (2012), o 

processo e, consequentemente, o progresso do projeto, dá-se em etapas que 

correspondem, primeiramente, em uma fase de breves observações, 

levantamento, análise, síntese, construção, uso/funcionamento e avaliação. 

Nesse sentido, é importante reconhecer os condicionantes bioclimáticos que 

interferem diretamente nas estratégias projetuais, sobretudo as áreas verdes, o 

relevo, a topografia e o clima; e os aspectos relativos às condições de 

temperatura, umidade, vento, luz natural e radiação solar. 

A verificação da paisagem do universo de estudo de um projeto busca o 

equilíbrio entre o homem e o ambiente, em uma “boa convivência”, de modo que 

haja harmonia entre o já existente no meio e o que se irá propor como 

intervenção. 

 

A arquitetura, manifestação física das diferentes necessidades do ser 
humano quanto ao ambiente construído, deve atender uma série de 
requisitos, como os estéticos, funcionais, formais, socioculturais, 
econômicos e os requisitos diretamente relacionados à habitabilidade 
dos espaços, como os de conforto ambiental. (BOGO, 2002). 
 

 

 

Waterman (2012) observa que um levantamento de campo deve ser 

composto por todos os aspectos que definem um lugar; com uma lista/relato de 

tudo o que existe no local que deverá sofrer a intervenção do projetista. Segundo 

o autor, devem ser considerados a vegetação, os elementos econômicos e 

sociais, a geologia, os recursos hídricos, os ventos dominantes, a exposição 

solar, e as primeiras impressões e reações emocionais e subjetivas do projetista 

em relação ao terreno. O autor ressalta os seguintes aspectos: 1) a filmagem do 

sítio, que consiste em uma documentação feita através de imagens digitais (fotos 

e vídeos), que fornecem grande parte das informações que os paisagistas 

precisam para criar seus projetos; 2) o clima, que identifica regiões climáticas, 



COMO UMA ONDA NO MAR: Projeto Arquitetônico de uma Habitação Evolutiva com 

Princípios de Racionalização. 

 

Lílian Brito de Macedo 
 

99 

as características das estações, o microclima do local e as mudanças climáticas 

detectáveis; 

- A Terra: Os tipos de solo, rochas e a ação do vento, da água e da vegetação 

sobre ele; também os usos do solo e as atividades humanas que ocorrem dentro 

de um sítio, e seus impactos. 

- A Água: Os recursos hídricos, o sistema de drenagem dos passeios, o sistema 

de transporte de água e a gestão das águas pluviais, objetivando manter a água 

limpa, resguardar pessoas e propriedades de enchentes e proteger e restaurar 

áreas de beleza natural e habitats de vida selvagem. 

- As Plantas: A identificação das plantas, sua nomenclatura universal e categoria 

(categorias básicas: árvores, arbustos, trepadeiras ervas e gramíneas) e saber 

que plantas são adequadas a determinado local ou terreno. 

- A Topografia: A forma do terreno e como ele é descrito nos mapas por meio de 

curvas de nível e as características naturais e artificiais criadas pelo solo, pelas 

rochas e pelas edificações. 

 

"Os arquitetos muitas vezes começam com uma grandiosa exploração 
da forma, mas os paisagistas devem observar cuidadosamente o sítio, 
compreender seu potencial e protegê-lo de todos os seus usos 
possíveis” (WATERMAN, p,86, 2012). 

 

 

Watterman (2012) recomenda uma mudança na forma de pensar dos 

arquitetos urbanistas, alegando perceber que as produções mais recentes giram 

em torno de um objeto, muitas das vezes sem o identificar no entorno e sem a 

percepção necessária para a perfeita implantação deste na paisagem existente. 

Neste trabalho aqui apresentado, o projeto desenvolvido se baseou nas 

premissas da paisagem cultural, considerando as sensações e representações 

percebidas através das visitas e levantamentos fotográficos realizados inloco.  

O processo seguiu a metodologia exposta por Waterman (2012), iniciando 

com um levantamento fotográfico das edificações residenciais do entorno do 

terreno, com o objetivo de obter uma ampla visão dos costumes, processos, 

tecnologia e materiais disponíveis no local, de modo a auxiliar na escolha das 
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decisões do projeto. Como recorte, foram priorizados os exemplares mais 

tradicionais, ou seja, executados e idealizados pelos moradores locais e pela 

mão de obra ali disponível. 

Verificou-se também as maneiras como os condicionantes bioclimáticos e 

ambientais influenciam no conforto térmico do usuário dentro de um ambiente 

construído, para assim embasar as soluções usadas no projeto de arquitetura. 

 

 

3.3.1 A Filmagem do Sítio: registros fotográficos 

 

 

Através de visitas e de um levantamento fotográfico realizado nos 

quarteirões do entorno do terreno, verificou-se algumas tipologias construtivas 

comuns ao local, executadas, em sua grande maioria, em alvenaria de tijolo e 

telha cerâmica.  

Por meio de conversas informais com moradores, donos de materiais de 

construção e a própria mão de obra executora local, foi possível detectar 

características comuns às construções e ao modo de construir utilizado na 

região. 

Em seguida, utilizando-se da Teoria de Baker (1996), que é um método 

avaliativo de projetos arquitetônicos, que leva em consideração seis parâmetros: 

O Genius Loci, que é o contexto em que a obra está inserida, a iconologia, que 

analisa a simbologia relativa a edificação, a identidade, que trata das questões 

culturais, o programa de necessidades, a geometria e a estrutura e materiais de 

construções utilizados, será realizado um diagnóstico do material coletado, 

buscando-se as características gerais das edificações analisadas e avaliando-

se quais e como elas poderiam ser adotadas durante a elaboração do projeto. 
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Figura 38: Levantamento Fotográfico do Entorno e Análise Segundo Teoria de Baker. 

   

Fonte: Própria (2017) 

 

        

Fonte: Própria (2017) 
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Figura 39: Levantamento Fotográfico do Entorno e Análise Segundo Teoria de Baker. 

   

   

Fonte: Própria (2017) 

 

 

3.3.2 O Clima: análise das temperaturas e unidades 

 

 

Como a Praia de Pipa é parte do município de Tibau do Sul, para analisar 

do clima local considerou-se os índices publicados para este segundo. Os dados 

a seguir foram obtidos pela EMPARN- Empresa de Pesquisa Agropecuária do 

Rio Grande do Norte, e mostram a incidência de chuvas e a variação de 

temperatura anual. 

Conforme já analisado no capítulo 3.2, o clima do local é o tropical úmido, 

apresentando temperaturas elevadas durante todo o ano. Possui um período de 



COMO UMA ONDA NO MAR: Projeto Arquitetônico de uma Habitação Evolutiva com 

Princípios de Racionalização. 

 

Lílian Brito de Macedo 
 

103 

chuvas compreendido entre os meses de janeiro e agosto, sendo os meses de 

abril e junho os de maiores precipitações. 

Há muito mais pluviosidade no verão que no inverno. O mês mais seco é 

outubro com 22mm. O mês de junho é o mês com maior precipitação, 

apresentando uma média de 231mm. 

 

Figura 40: Gráfico Climático de Tibau do Sul 

 

 

Fonte: https://pt.climate-data.org/location/42754 

 

Ao longo do ano as temperaturas médias variam em 3.2 °C. O mês de 

fevereiro mostra-se como o mês mais quente do ano (27.2 °C) e o mês de julho 

com a temperatura média mais baixa de todo o ano (24.0 °C). 

 

 

 

 

https://pt.climate-data.org/location/42754


COMO UMA ONDA NO MAR: Projeto Arquitetônico de uma Habitação Evolutiva com 

Princípios de Racionalização. 

 

Lílian Brito de Macedo 
 

104 

Tabela 05: Tabela Climática de Tibau do Sul 

 Jan Fev Mar Abril Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Temperatura 

Média (°C) 

27.1  27.2  27  26.5  25.6  24.6  24  24.2  25.2  26.1  26.6  27.1  

Temperatura 

mínima (°C) 22.6  22.8  22.7  22.3  21.6  20.7  20  19.8  20.7  21.5  22.1  22.5  

Temperatura 

máxima (°C) 31.7  31.6  31.3  30.7  29.7  28.6  28.1  28.6  29.7  30.8  31.2  31.7  

 

Chuva (mm) 63  99  179  223  201  231  207  98  57  22  23  29  

Fonte: EMPARN (2017) 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

A umidade relativa do ar é de 74 % e o tempo de insolação de cerca de 2 

700 horas anuais. 

Com relação ao universo de estudo analisado, percebe-se uma alta 

temperatura ao longo da Rua Baia dos Golfinhos, devido a sua aridez, alta 

densidade construtiva e pouca quantidade de vegetações. 

Já no terreno da intervenção, a temperatura é favorecida pela maior 

proximidade da praia e pela grande quantidade de árvores existentes, que 

sombreiam grande parte do lote por quase todo o dia. 

Figura 41: Vista do Terreno 

 

Fonte: Própria (2017) 
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3.3.3 A terra: análise do solo 

 

 

As praias contornam todo o Município de Tibau do Sul e estão presentes no 

limite do mar e dos tabuleiros costeiros.  

O solo predominante na região é a areia quartzosa distrófica, cuja fertilidade 

é baixa e a drenagem é excessiva. Essa característica deve ser considerada 

como fundamental durante a escolha da cobertura vegetal, em um projeto 

paisagístico, uma vez que muitas espécies podem não sobreviver em um habitat 

com esses atributos. 

 

Figura 42: Vista Praia de Amor 

 

Fonte: Própria (2017) 

 

 

3.3.4 A água: análise dos recursos hídricos 

 

O município de Tibau do Sul possui 44,28% do seu território situado na bacia 

hidrográfica do rio Catu, 36,6% na bacia do rio Jacu e 19,12% na faixa litorânea 

leste de escoamento difuso.  
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Seus principais rios são o Catu e o Piau, e sua principal lagoa é a Lagoa das 

Guaraíras, localizada entre Tibau do Sul e o município de Senador Georgino 

Avelino. 

O serviço de abastecimento de água do município é feito pela CAERN - 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. Em 2010, o município 

possuía 98,61% de seus domicílios com água canalizada, 99,04% com 

eletricidade e 87,61% possuíam coleta de lixo.  

A vasta quantidade de água que compõe o lugar, num conjunto formado por 

praias, lagoas e rios, são uma das características mais marcantes da região e 

um dos motivos pelos quais a Praia de Pipa é um destino tão procurado pelo 

turismo e por quem deseja empreender com serviços relacionados a esse fim. A 

beleza provém desse da combinação dos visuais de lagoa e mar e da mistura de 

águas doce e salgada, com temperaturas convidativas ao banho, que encanta a 

visitantes e aos morados locais. 

 

Figura 43: Mapa Esquemático da Costa Litorânea de Tibau do Sul 

 

 

Fonte: http://www.queroviajarmais.com/o-que-fazer-praia-pipa-natal/ 

 

 

http://www.queroviajarmais.com/o-que-fazer-praia-pipa-natal/
http://www.queroviajarmais.com/wp-content/uploads/2013/10/mapa-praias-pipa.jpg
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3.3.5 As plantas: análise da flora 

 

 

A cobertura vegetal do município é formada por uma floresta 

subcaducifólia, com árvores verdes, número grande de folhas largas, troncos 

delgados e com o solo recoberto por húmus; manguezal, um ecossistema 

costeiro, de transição entre os ambientes terrestre e marinho; e os tabuleiros 

litorâneos, predominante em áreas modificadas pelo homem e que cobre os 

tabuleiros costeiros. (IDEMA/RN, 2014). 

Tibau do Sul, junto com Arez, Nísia Floresta, São José de Mipibu e 

Senador Georgino Avelino, abriga a Área de Proteção Ambiental 

Bonfim/Guaraíra, com mais de 32 mil hectares de extensão e criada em 22 de 

março de 1999, por meio do decreto estadual n° 14369. 

A vegetação tem um importante significado na imagem do lugar, além de 

definir o espaço, organizar, compor e ser também um condicionante de conforto. 

Segundo dados do IBGE (2010) as vias públicas do município de Tibau do Sul 

apresentam 32,6% arborização, o que retrata um número bastante pequeno 

tendo em vista a grande importância de se inseri a vegetação nos lotes e vias 

privadas e públicos, como modo de proporcionar um maior conforto térmico do 

ambiente. 

 

Figura 44: Percentual de Arborização das Vias Públicas de Tibau do Sul 

 

Fonte: IBGE (2017) 
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Com relação à gleba onde está localizado o terreno do estudo de projeto 

desenvolvido, o entorno mostra-se composto por várias árvores nativas, uma vez 

que possui grande faixa de terra ainda não construída 

. 

Figura 45: Localização do Terreno onde está Implantado o Projeto Arquitetônico Desenvolvido  

 

 
 

Fonte: Google Earth (2017) 

 

Os elementos paisagísticos são estratégia bioclimática que interferem 

diretamente nas dinâmicas da ventilação e iluminação natural; elas propiciam 

melhor desempenho térmico e visual ao projeto.  

O lote destinado ao projeto apresenta árvores que foram inseridas pelos 

proprietários do terreno, entre elas algumas fruteiras, em sua maioria de médio 

porte. Com base nos estudos climatológicos do item 4.2 deste estudo, foi 

constatada a necessidade de manter grande maioria dessas árvores existentes, 

Praia do Amor 
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e inserir, na fachada oeste do lote, árvores com copas altas, de forma a propiciar 

sombreamento daquela lateral da habitação. 

A vegetação também pode ser usada para incrementar outras variáveis de 

qualidade ambiental, como redirecionar corredores de ventos, trazer 

permeabilidade à luz difusa para uso da luz natural, proporcionar segurança ou 

privacidade, dentre outros. (LEGEN, 2008 apud BRITO, 2016). 

O controle da incidência de radiação solar numa edificação, principalmente 

nos horários mais quentes do dia, pode ser minimizado por componentes da 

própria edificação, como pérgulas, venezianas, brises e outros protetores 

solares, ou mesmo por meio da vegetação. 

Outro aspecto relevante é a utilização da menor taxa de ocupação possível, 

deixando grande parte do solo permeável.  

 

 

3.3.6 A topografia: análise do relevo 

 

 

Segundo dados do IDEMA/RN – Instituto de Desenvolvimento Sustentável 

e Meio Ambiente, o relevo de Tibau do Sul é formado por um grande tabuleiro 

costeiro e pelas planícies costeiras, que se estendem por todo o litoral. A Altitude 

média do município, com relação ao nível do mar, é de 38m (EMBRAPA/ 2011). 

Quanto à parcela do terreno escolhida para acomodar o projeto 

desenvolvido, apresenta-se praticamente plano, com um pequeno declive de 

aproximadamente 1m, no vértice nordeste do lote. 

A figura 46 apresenta a maquete topográfica do local; nela é possível 

perceber que a gleba maior, onde está inserido o terreno de estudo, possui em 

sua totalidade de área uma diferença de nível de 8 cotas, o que representa 8 

metros de desnível. 
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Figura 46: Maquete Volumétrica das Curvas de Nível do Terreno 

 
 

Fonte: Própria (2017) 

 

O recorte menor escolhido para o estudo, na figura representado pelo 

quadrilátero em vermelho, apresenta um desnível bem pequeno, que não será 

considerado como condicionante projetual, uma vez que a proposta visa 

primordialmente uma tipologia que possa ser desenvolvida em qualquer uma 

outra parcela deste ou de outro terreno. 

 

3.4 Reguladores normativos e legais 

Os aspectos legais vigentes que servem como norteadores de uma 

concepção arquitetônica são, basicamente, o Plano Diretor e Código de Obras 

do Município da cidade em que ele está inserido. 

O projeto encontra-se implantado em um terreno localizado na Praia de 

Pipa, que é parte do município de Tibau do Sul. A gleba situa-se em uma Zona 

de Expansão Urbana, na área considerada como Zona Adensável (ZAD).  

De acordo com o Plano Diretor do Município de Tibau do Sul (2008) as 

exigências para a habitação unifamiliar a ser projetada são:  

LOTE DO 

ESTUDO 

GLEBA DE 

10.026,31m2 
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Tabela 06: ìndices para Construção de Habitações com Uso Unifamiliar, no 

Município de Tibau do Sul. 

Prescrições  Índices  

Área do lote mínimo (m²): 300,00 

Área do lote ideal (m²): 450m2 

Testada mínima do lote (m): 12,00 

Coeficiente de aproveitamento: 0,7 

Recuo frontal mínimo (m):  3,00 

Recuos laterais e fundos (m):  2,00 

Ocupação máxima (%):  40 

Permeabilização mínima (%): 40 

Gabarito máximo (m):  7,50 

Estacionamento de automóvel:  1 vaga a partir de 80,00m2 

 

Fonte: Plano Diretor de Tibau do Sul (2008). 

 

Segundo o artigo 82 do Plano Diretor o coeficiente de aproveitamento 

básico3, também denominado de índice de utilização, Para todo o município de 

Tibau do Sul o índice é de 0,7; em se tratando de um lote de 450m2, que é o 

tamanho do lote de nosso estudo e também o considerado pelo Plano Diretor 

como “lote ideal”, a área máxima que a habitação pode chegar é de 315,00m2. 

Já o artigo 86, que trata de altura de gabarito, aponta para a altura das 

caixas d’águas, que não podem ultrapassar o limite de 6,00m2; além disso, 

devem garantir, ainda, uma pressão mínima de 10,00m de coluna d’água no 

ponto mais desfavorável do terreno, não sendo permitida a cobertura em sua 

laje. Essa informação é bastante pertinente uma vez que no projeto desenvolvido 

o abastecimento da unidade será feito através de um castelo d’água, construído 

em estrutura externa à edificação.  

Quanto aos recuos, o artigo 87 estabelece os valores apontados no 

quadro acima, e complementa que nos lotes de esquina, como é o caso do lote 

                                            

 

3 É um número que multiplicado pela área do lote, indica a quantidade máxima de metros quadrados que 

podem ser construídos, ele é, portanto, um limitador das construções e ampliações. Para chegar a esse 
resultado, é necessário somar as áreas de todos os pavimentos, considerando todos os usos. 
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trabalhado, em que uma das testadas não seja utilizada como fachada de acesso 

principal do empreendimento, poderá ser aprovado o recuo mínimo de 2,00m 

para o logradouro público. Esse ponto também favorece a implantação da 

edificação evolutiva e restringe menos suas ampliações. 

No que diz respeito ao Código de Obras do Município de Tibau do Sul 

(2007), este apresenta os principais parâmetros relativos ao dimensionamento 

interno dos ambientes para uma habitação unifamiliar. 

A figura a seguir, retirada dos anexos do citado Código, mostra os 

dimensionamentos indicados para cada um dos ambientes, considerados como 

habitáveis e não habitáveis. 

 

Figura 47: Áreas e Dimensões para Cômodos, segundo Código de Obras de Tibau do 

Sul (2007). 

 
                                 

                       

Fonte: Código de Obras de Tibau do Sul (2008) 
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O Código de Obras trata ainda, em seu artigo 75, dos muros das divisas 

laterais e de fundos dos lotes, que deverão ter altura máxima de 2,50m e mínima 

de 1,50m referenciada ao nível do terreno natural.  

No artigo 78, fala das escadas, determinando que o piso e o espelho serão 

calculados pela fórmula: p+2e = 0,64m., em que: p= piso; e = espelho; onde os 

espelhos terão altura uniforme, cada lance de escada não deverá exceder a 16 

degraus, e é obrigatório o uso de corrimão e guarda-corpo. 

O artigo 116 remete a salubridade e conforto ambiental, no que diz 

respeito a iluminação, insolação e ventilação. Escabece a proporção de áreas 

mínimas para aberturas de esquadrias externas e elementos vazados, sendo 1/6 

da área do piso para os compartimentos de permanência prolongada e 1/10 da 

área do piso para os de utilidade transitória ou especial.  

 No que tange as normas sobre Prevenção e Combate de Incêndio, o 

Plano Diretor do município de Tibau do Sul versa em seu artigo 76 que toda 

edificação, deve ser executada segundo o que estabelece as normas sobre 

Prevenção e Combate de Incêndio, além das normas da ABNT e legislação 

municipal pertinente, exceto as residenciais unifamiliares. 

Em se tratando de acessibilidade, a norma de acessibilidade ABNT – NBR 

9050 (2015) estabelece para habitações unifamiliares, a exigência de calçadas 

com largura mínima livre de 1,20m e com inclinação máxima de 5%, para que 

não seja necessário o uso de corrimão. Devendo ainda ser aplicado piso tátil de 

alerta onde houver diferenças de nível.  

Sendo uma edificação flexível a residência projetada poderá ser adaptada 

para PNE – Pessoas com Necessidades Especiais, sendo possível a construção 

de banheiro adaptado no pavimento inferior e a instalação de uma plataforma 

vertical na área de pátio central existente entre os blocos. 
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4 O PROJETO 

 

4.1 Princípios e estratégias de projeto 

 

 

4.1.1 Conceito e diretrizes do projeto 

 

 

Como uma onda no mar ...  

 O conceito utilizado para esse projeto provém das ondas do mar, do 

movimento de vai e vem das marés que, a cada nova ida e vinda, se 

configurando de um modo e com uma intensidade diferente. 

 Segundo Maciel (2003) o arquiteto deve pensar o conceito como uma 

forma de compreender, interpretar e transformar os dados pré-existentes do 

problema arquitetônico, que se constituem em fundamentos para seu trabalho: 

o lugar, o programa e a construção. O autor afirma que a ideia de conceito deve 

participar como elemento indutor do processo de projeto.  

Desta forma, esse estudo visa projetar uma habitação que possibilite 

várias configurações espaciais, por meio de reformas e adaptações já previstas.  

Será criado um modelo de casa que possua características comuns à atual 

produção arquitetônica do universo de estudo, e que atenda a variados perfis de 

grupos domésticos que encontramos na sociedade atual. 

O projeto tem como objeto um modelo de habitação unifamiliar de médio 

porte, caracterizado pela arquitetura evolutiva, que faz uso da racionalização em 

seus processos construtivos, e de elementos que compõe a paisagem local, 

como forma de promover uma construção planejada, com poucos desperdícios, 

com viabilidade orçamentária e sustentável.  

Através da análise do entorno imediato do terreno, buscou-se verificar a 

produção arquitetônica, os materiais disponíveis e técnicas utilizadas, bem como 

as práticas e os anseios dos novos e antigos moradores locais. 
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A proposta tem pretensão de contemplar, entre outros aspectos, 

diferenciadas opções de reformas, desenvolvidas a partir de uma planta nuclear, 

com programa mínimo, devendo evolui e modificar-se, fazendo uso de módulos 

e adequações espaciais de ambientes. É a premissa da chamada arquitetura 

evolutiva; com uma concepção de projeto que visa adequar-se a diversos 

formatos de grupos familiares e ainda ajustar-se às diferentes necessidades que 

esse morador venha a carecer durante os ciclos de sua vida. 

A implantação e as estratégias projetuais foram estabelecidas com base 

nos critérios enumerados pelas análises dos condicionantes projetuais 

apresentados no capítulo 3 desse estudo, que, entre outros, avaliou que o melhor 

posicionamento do bloco construtivo deveria ser voltado para o sentido Norte-

Sul, favorecendo o sombreamento das grandes aberturas e reduzindo o ganho 

de calor.  

 

Figura 48: Algumas Estratégias Bioclimáticas 

 

Fonte: Própria (2017) 

 

Também foram considerados o uso de elementos vazados, grandes 

aberturas, o sombreamento das fachadas por meio de volumetrias e a utilização 
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do paisagismo como mecanismo capaz de viabilizar a ventilação e amenizar a 

sensação térmica dos ambientes internos.   

 

4.1.2 Programa de Necessidades  

 

 

 O primeiro passo no processo de projeto na arquitetura é a formulação do 

programa de necessidades, ou, nas palavras de SILVA (1991 apud 

FERNANDEZ, 2006, p. 02): “O enunciado dos requisitos (necessidades, 

aspirações e expectativas) a serem satisfeitos pela obra a ser construída”. 

A importância da programação arquitetônica no processo de projeto de 

arquitetura reside no fato de ela auxiliar o projetista a considerar a complexidade 

envolvida na concepção de edifícios, dividindo o contexto de um projeto 

arquitetônico em partes, procurando nelas os seus elementos principais 

(MOREIRA e KOWALTOWSKI, 2009 apud FERNANDES, 2014). 

 As alterações sociais produzem mudanças nas necessidades individuais 

e familiares. Tramontano (1993) enfatiza conceitos de flexibilidade e 

adaptabilidade quando discute mudanças tanto no processo de projeto como no 

programa de necessidades do espaço doméstico. Para o autor, uma das 

principais razões das modificações feitas pelos usuários das habitações é a 

inadequação do desenho interno às necessidades originadas em novas 

composições familiares. 

 Uma habitação deve oferecer a capacidade de uma rápida transformação 

face às necessidades dos seus habitantes, proporcionando uma configuração 

variável e sugerindo um sistema aberto à modificação.  

 A habitação flexível é composta por elementos fixos, como paredes 

técnicas, estrutura, e por elementos variáveis ou temporários, como divisórias de 

separação de ambientes e mobiliário.  

 A compartimentação do espaço interno com funções definidas, que 

pressupões a noção de “cômodos”, data dos séculos 16 e 17, constituindo, 

portanto, um momento relativamente curto na história da habitação, reforçada 

pelo Movimento Moderno já no século 20. (TRAMONTANO, 1993) Sendo assim, 
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é possível adaptar cômodos a usos variados, sem a necessidade de que sejam 

realizadas reformas, utilizando-se apenas de mobiliários e painéis deslizáveis.  

 

Figura 49: Ambientes Residenciais e seus Usos 

 

Fonte: SANTIAGO, Marcelo Palhares (2002) 

 

 A construção adaptável é apresentada como um produto de fácil mudança 

pela ação humana, fornecendo ao morador a oportunidade de influenciar na sua 

habitação de acordo com o uso dado a cada espaço. O programa de 

necessidades deve, portanto, identificar e prevê as possíveis atividades que 

podem ser desempenhadas em cada cômodo da residência a ser projetada. 

A busca por uma arquitetura flexível que consiga algumas alternativas 
capazes de melhorar a relação entre os usuários e a edificação, 
respondendo as necessidades e demandas dos diferentes usuários, 
tornou-se uma meta para alguns arquitetos contemporâneos que 
estudam novas soluções de utilização desprogramada do espaço 
(JORGE, 2012, p.24). 
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 Para esse estudo, o Programa de Necessidades baseia-se em 5 tipologias 

de grupos domésticos, que foram definidas com base nas várias tipologias 

apresentadas no item 1. 4.   

São elas:  

 

QUADRO 11 - Grupos Familiares Considerados para os Estudos de Projeto 

 

Tipos de Famílias:  Característica  

       

Família de casal com filhos:  

Casal homo ou heterossexual, com filhos. 

 

Pessoa solteira com filho:  

Homem ou mulher com filho. 

  

 

 

Casal sem filhos:  

Casal jovem ou idoso, homo ou heterossexual 

            

Pessoa vivendo só:  

Homem ou mulher solteiro, divorciado ou viúvo, habitando 

sozinho a moradia. 

        

Grupo de pessoas:  

Homens e/ ou mulheres coabitando uma única residência. 

Fonte: Própria (2018) 

 

Para essas 5 tipologias de grupos familiares foram avaliadas possíveis 

necessidades e atividades que poderiam ser desenvolvidas em cada um dos 

ambientes que compõe um programa de necessidades tido como padrão de uma 

residência, considerando as atividades comuns do dia a dia.  

Essas combinações de usos variados e ambientes resultou em formatos 

de projetos residenciais diferentes. Assim, a ideia é desenvolver modelos que 

possam adaptar-se às necessidades atuais e futuras de variados tipos de 
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moradores, ampliando-se ou adequando-se a novos usos, que surgem no 

decorrer da vida dos proprietários e do ciclo de vida da construção.  

 

QUADRO 12 - Indicador de Programa de Necessidades e Usos 

Programa de Necessidades 
Ambientes/ usos 

Indicação de grupo familiar Tipologia de 
Habitação 

-Sala: receber, repousar, estocar, comer, trabalhar, estudar, 
brincar.  
-Cozinha: preparar alimentos, estocar, receber, comer. 
-Suíte Casal: dormir, estocar, trabalhar, comer. 
-Quartos Filhos: dormir, estocar, trabalhar, comer, receber. 
-Banheiro: limpar, estocar. 
-Área Externa: receber, repousar, brincar. 

         
Família de casal com filhos 

TIPO A 
 

-Sala: receber, repousar, estocar, comer, trabalhar, estudar, 
brincar.  
-Cozinha: preparar alimentos, estocar, receber, comer. 
-Quartos: dormir, estocar, trabalhar, comer, receber. 
-Banheiro: limpar, estocar. 
-Área Externa: receber, repousar, brincar.  

Pessoa solteira com filho 

TIPO B 
 

-Sala: receber, repousar, estocar, comer, trabalhar.  
-Cozinha: preparar alimentos, estocar, receber, comer. 
-Suíte: dormir, estocar, trabalhar, comer. 
-Banheiro: limpar, estocar. 
-Área Externa: receber, repousar. 

 
 
 
 
 
         Casal sem filhos  

TIPO C 
 

-Sala: receber, repousar, estocar, comer, trabalhar.  
-Cozinha: preparar alimentos, estocar, receber, comer. 
-Quarto: dormir, estocar, trabalhar, comer, receber. 
-Banheiro: limpar, estocar. 
-Área Externa: receber, repousar. 

 

 
Pessoa vivendo só 

TIPO D 
 

-Sala: receber, repousar, estocar, comer, trabalhar, estudar. 
-Cozinha: preparar alimentos, estocar, receber, comer. 
-Quartos: dormir, estocar, estudar, comer, receber. 
-Banheiro: limpar, estocar. 
-Área Externa: receber, repousar. 

 

 
Grupo de pessoas 

TIPO E 
 

Fonte: Própria (2017) 

 

 É antevisto, ainda, com base nos princípios estabelecidos nesse estudo, 

que o modelo de projeto não perca, ao longo de suas ampliações e adequações, 

a sua essência inicial sustentável, seguindo as premissas de conforto térmico, 

funcionalidade e racionalização. Estas, deverão ser consideradas, desde as 

possíveis novas implantações; os acessos e circulações, que decorrem das 

ampliações que apresentam pavimento superior e inserção de usos comerciais; 

as prováveis sobrecargas estruturais a serem recebidas com as reformas; o 
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dimensionamento dos ambientes, que deve seguir as orientações do Código de 

Obras do município de Tibau do Sul, quanto à área mínimo estabelecida para 

cada ambientes (conforme item 3.4 desse estudo) e a manutenção da 

continuidade estrutural, no que tange a modulação, a estética, a funcional e 

principalmente o conforto térmico dos espaços internos. 

  Será, portanto, proposto um modelo de planta nuclear que através de 

ajustes simplificados adquira variadas outras conotações, de acordo com a 

necessidade de cada morador.  

  

 

4.2 Concepção do Projeto 

 

 

4.2.1 Especulações projetuais  

 

 

A realização de um projeto de arquitetura, como qualquer outro trabalho, 

tem premissas que lhe são próprias: há um programa a ser atendido, há um lugar 

em que se implantará o edifício, e há um modo de construir a ser determinado. 

Esse conjunto de premissas é elaborado graficamente em um desenho que 

opera como mediador entre a ideia do projeto e sua realização concreta. 

(MACIEL, 2003). O objetivo do projeto deve ser encontrar uma resposta coesa a 

toda uma série de questões, de atividades e funções do espaço, ou de 

motivações pessoais que influenciam e determinam as tomadas de decisão. 

 A identificação do rebatimento das referências no projeto, apesar de em 

alguns momentos parecer explícito, geralmente não aconteceram de forma 

consciente durante a fase de concepção.  

 No desenvolvimento do projeto aqui estudado, observa-se a influência do 

repertório de projeto referenciado, tanto na organização espacial quanto na 

linguagem arquitetônica utilizada. Dentre os estudos apresentados, a concepção 

arquitetônica do 3º. Caso, o “The Sustentable Home”, foi o ponta pé inicial para 
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a definição do partido arquitetônico. O formato de planta modular, a composição 

dos blocos, a opção variada de plantas baixas e o uso de grandes aberturas e 

pátio central, foram elementos que, desde o princípio, buscou-se inserir nos 

croquis e apareceram marcadamente no resultado final do projeto desenvolvido. 

 Também as estratégias apontadas pela NBR 15.220-3 (ABNT, 2005), as 

análises realizadas por meio da carta solar, do equipamento Heliodon, dos 

programas de simulação Climate Consultant 5.5 e Flow Design, e a apreciação 

da paisagem local, através de suas características físicas e do levantamento 

fotográfico, foram geradores de soluções projetuais que visaram garantir bem-

estar e boa ambiência.  

 Entre os vários critérios, foram considerados e merecem destaque as 

seguintes recomendações: 1) Proposta de plantas baixas estreitas, com 

aberturas em lados opostos, para proporcionar o cruzamento dos ventos; 2) Uso 

dos beirais e de áreas intermediárias (terraços e circulações) para promover 

sombreamento; 3) Aplicação de grandes aberturas, com esquadrias e elementos 

vazados, para priorizar entrada de iluminação e ventilação natural nos 

ambientes, e promover integração dos espaços internos e externos; 4) Tirar 

partido do paisagismo, que tem papel importante, podendo ser empregado para 

desviar o vento para as aberturas da edificação, e para proteger as paredes mais 

atingidas pelo sol; 5) Garantir uma maior permeabilidade possível ao terreno; 

6) Fazer uso de pé-direito direito alto e de pátios; 7) Empregar mecanismos de 

sombreamento – brise-soleil, pergolados, cobogós, beirais e etc - para proteger 

as aberturas, tanto externas quanto internas; 8) Orientar as áreas úmidas e de 

pouca ocupação para o sentido oeste, de modo a amortecer o calor excessivo 

que possa atingir os outros ambientes; 9) Especificar cores claras para as 

fachadas externas da edificação de modo a reduzir o ganho térmico; 10) Utilizar 

vedações pesadas, com bastante massa térmica (espessas e densas), em locais 

com grande amplitude de temperaturas durante o dia. Em resumo, o projeto 

buscará minimizar os fluxos de calor, utilizando-se de soluções básicas como a 

ventilação cruzada, o sombreamento das fachadas, a geometria, a orientação 

adequada da edificação e o uso de materiais leves. 
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Ressalta-se, ainda, a ideia de integração do edifício com o clima e com o 

sítio, compatibilizando-se fatores essenciais da sustentabilidade, de modo a 

melhor inserir-se no habitat local.  

Com base no princípio da racionalidade construtiva (modulação, 

flexibilização e adaptabilidade) e numa linguagem arquitetônica contemporânea, 

as soluções utilizadas buscarão o equilíbrio entre as necessidades funcionais e 

estéticas dos usuários, assim como pretenderam otimizar os custos da obra, de 

modo que o projeto e as decorrentes ampliações e adequações fossem viáveis. 

A escolha pelo sistema estrutural Steell Frame deu como forma de 

responder a esses princípios, ao passo que possibilita promover maior 

versatilidade nas desejadas adequações do projeto. Apesar de ser um sistema 

novo e pouco comum na região do universo de estudo, sua escolha decorre de 

suas características sustentáveis e de sua rapidez na execução; além disso, as 

propriedades de construção seca adequam-se perfeitamente à tipologia do 

projeto que se deseja desenvolver – a habitação evolutiva. Com o Steel Frame 

pretende-se eliminar os principais problemas encontrados pelos sistemas 

construtivos tradicionais, no momento de se reformar uma edificação, que são a 

sujeira, o grande consumo de água, a enorme quantidade de entulho produzido, 

a falta de precisão com os detalhes e principalmente a falta de um planejamento 

orçamentário -  o LSF possibilita ter-se total controle de gastos já na fase inicial 

do projeto. 

 

 

4.2.2 Partido Arquitetônico 

 

 

 O partido arquitetônico adotado é resultado do conjunto de fatores 

identificados nas pesquisas fundamentais realizadas ao longo do processo 

projetual desenvolvido, tais como referencial teórico-conceitual, projetos 

correlatos, condicionantes projetuais. 

Nos estudos iniciais desenvolvidos, os princípios de racionalização foram 

incorporados para o cumprimento do objetivo principal deste trabalho, que 
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buscou desenvolver uma habitação adaptável. O partido do projeto em 

desenvolvimento apresenta-se marcado por um modelo de planta que prioriza a 

modulação e a flexibilidade, podendo ser ampliada ou adaptada a diversas 

situações, sem, no entanto, perder suas caraterísticas iniciais de modelagem e 

de conforto ambiental. 

O processo parte de diversos estudos de diferentes composições de plantas, 

de modo que cada uma delas possa responder às necessidades de cada 

determinado grupo doméstico, em fases distintas de seu ciclo de vida.  

 

A concepção de uma obra arquitetônica implica pensar em um plano 
de estrutura, pois toda construção requer um material e uma técnica 
que a caracteriza. Assim sendo, a arquitetura e a estrutura devem se 
desenvolver no mesmo momento de projeto. (PINTO, p.03, 2015). 

 

 

Para atender aos distintos perfis familiar existentes na sociedade 

contemporânea, definiu-se que as casas deveriam ter tamanhos e quantidades 

de ambientes diferentes. 

A partir do zoneamento da planta denominada nuclear, foram criadas 

diversas outras combinações de arranjos, sempre com base nos tamanhos de 

módulos definidos pelo sistema estrutural escolhido, o Steel Frame. Foram feitos 

vários estudos com acréscimos e adequações de módulos, gerando vários 

formatos de plantas distintas, mas de certo modo similares, pois partem de 

formatos e tamanhos de módulos estabelecidos como padrões, que se repetem 

em cada um dos modelos projetados.  

Os estudos de flexibilidade desenvolvidos utilizaram estratégias de 

arranjos espaciais, e crescimento e divisão de volumes. Os arranjos foram 

obtidos com a expansão do pavimento térreo, através a construção de um novo 

módulo para acomodar a cozinha e área de serviços, em alguns casos, e em 

outros, com a ampliação de salas e cozinhas e inclusão de uns novos cômodos. 
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Figura 50: Quadro de Estudos de Ampliações da Planta Núcleo 

 

Tipologia de 
Habitação 

Ampliações e Adaptações previstas  

LEGENDA: ÁREA SOCIAL – ÁREA ÍNTIMA – ÁREA MOLHADA – ÁREA EXTERNA – USO COMERCIAL 

TIPO A 
 

 

Pvt. Térreo 

TIPO B1 
 

 
Pvt. Térreo 

TIPO B2 
 

 

  
Pvt. Térreo 

TIPO C 
 

Pvt. Térreo 

TIPO D 
 

Pvt. Térreo               Pvt. Superior 

TIPO E 
 

Pvt. Térreo 
 

  Pvt. Superior 
 

 
 
 
 
 
 

TIPO F 
 

 

 Pvt. Térreo 
 

 Pvt. Superior 

 
 
 
 

TIPO G 
 

 Pvt. Térreo 
 

 Pvt. Superior 
 

Fonte: Própria (2017) 
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O tipo de casa denominado A, ao sofrer ampliação de 1 módulo horizontal, 

passa a dispor de um novo espaço, que pode ser utilizado como quarto ou 

escritório ou sala, fazendo uso apenas de mecanismos de adaptação 

(mobiliários, divisórias), originando assim, a tipologia B, que possui opção, 

inclusive de circulação externa, independente da circulação doméstica 

residencial.   

Esse novo módulo, quando multiplicado horizontalmente e/ou 

verticalmente, dá origem a uma outra tipologia, o tipo de planta C, que propicia 

ainda um novo uso à edificação, por abranger a opção de comércio ou 

hospedagem ao modelo inicialmente residencial.  

 Quando expandida verticalmente, a tipologia A e B faz uso da laje de 

cobertura que possuía uso de solariun ou área externa para convívio, para 

acomodar até 3 dormitórios, com possibilidade de suíte, e varanda. Essas novas 

conotações originam os tipos D, E, F e G de planta. 

O estudo de flexibilidade possibilita várias outras combinações:  

Figura 51: Quadro de combinações de possíveis ampliações da Planta Núcleo de acordo com 

cada fase de vida de cada grupo doméstico 

 

Fonte: Própria (2017) 
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 . No quadro da figura 51 apresentamos arranjos variados das 7 

combinações vista anteriormente, sendo ajustadas a momentos variados do ciclo 

de vida dos 5 grupos estudados. Considerando as diferentes necessidades 

provenientes de cada um dos grupos domésticos, em momentos diversos, e 

criando inúmeras possíveis adaptações para a planta núcleo 

Todas essas combinações irão agora originar propostas projetuais a partir 

de um processo de projeto, produzido em todas as suas fases com base nos 

parâmetros estruturais e climatológicos já citados neste estudo, e deverão 

evoluir a anteprojetos que irão traduzir todo o referencial aqui já exposto.  

 

 

4.2.3 Processo de desenho 

 

 

 O processo projetual foi permeado de ações que foram registradas por 

meio de croquis, plantas baixas, cortes e volumetrias esquemáticas na tentativa 

de registrar as principais ideias e fundamentar decisões.  

 A concepção dos estudos partiu do desenvolvimento de esboços de 

implantação e de zoneamento dos ambientes, em seguida avaliadas quanto à 

qualidade espacial e desempenho ambiental, através dos procedimentos do 

capítulo 3. 

 A etapa inicial deu-se através do estudo de implantação de um volume 

arbitrário, dentro do terreno, considerando os condicionantes ambientais.  

A composição desenvolvida buscou utilizar o mínimo do terreno e integrar-

se ao máximo ao entorno, garantindo a existência de áreas permeáveis e 

mantendo as árvores já existentes no local. Foi priorizado o aproveitamento da 

ventilação e iluminação natural, e a adoção de técnicas e sistemas que propiciam 

o uso eficiente de água e energia. 
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Figura 52: Proposta de Implantação/ Zoneamento no Terreno 

 

 

Fonte: Própria (2017) 

 

 Em seguida, com uso de blocos retangulares, foi-se definindo modelos de 

plantas baixas baseadas no programa de necessidades proposto, buscando criar 

soluções evolutivas para uma proposta de planta núcleo, de acordo com as 

caraterísticas de cada um dos grupos domésticos.  

Já nesta fase, foram considerados os elementos presentes nos estudos de 

precedentes projetuais e apontados no quadro resumo de análise (item 2.4). 
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  Figura 53: Estudos de Modelos de Zoneamento de Planta 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria (2017) 

  

 Esse mesmo estudo foi refeito utilizando-se formas retangulares 

desenhadas no programa gráfico Auto Cad, onde partiu-se da mesma premissa 

de quadrantes modulados e proporcionais, agrupados em zoneamentos 

MODELO 01 MODELO 02 MODELO 03 

MODELO 01 

(Evolução) 

 

MODELO 04 

Térreo Superior Superior Térreo Térreo c/ pátio 

Térreo 

Superior 

Térreo Superior 
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diferentes, buscando otimizar zoneamentos e acessos, considerando já os 

condicionantes ambientais de insolação e ventilação. 

Figura 54: Estudos de Zoneamentos e Flexibilidade da Planta Núcleo 

 

Fonte: Própria (2017) 

  

Em seguida, foram elaborados croquis para definição do partido 

arquitetônico. Esses esboços basearam-se nos zoneamentos da planta baixa 

apresentado acima e em algumas características de acabamento e materiais de 

envoltórias presentes nos estudos de referência projetual apresentados no item 

3 deste trabalho. 

Os esboços das habitações começaram a tomar conotação de projeto, 

sendo elaborados com detalhes mais específicos que definiam previamente 

circulações, materiais e usos, através dos leiautes 

Em todas as propostas buscou-se aplicar as recomendações bioclimáticas 

e um zoneamento que proporcionasse a integração espacial, seguindo também 

o programa de necessidades e pré-dimensionamento dos ambientes definidos 

no item 4.1.2. 
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Figura 55: Croquis de Estudos de Zoneamento da Planta Baixa 

 

 

 

              

 

Fonte: Própria (2017) 

Estudos Iniciais 

Evoluções 
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 Os croquis evoluíram então para desenhados desenvolvidos com uso do 

programa gráfico AutoCad, com dimensões já reais e com as orientações mais 

adequadas com relação às definições de radiação solar e ventos dominantes. A 

partir desta fase iniciou-se as análises bioclimáticas apresentadas no item 3.2. 

 

Figura 56: Estudos de Planta Baixa em Programa Auto Cad 

                                   

 

 

 

Fonte: Própria (2017) 
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 Em seguida, foi aplicada uma quadricula de 0,40 x 0,40, que é a 

modulação definida pelo sistema estrutura Steel Frame escolhido, para 

edificações que possuam sobrecarga de laje de piso ou pavimento superior.  

Esse processo deve ser feito sempre que for utilizado um sistema estrutural 

que tenha como princípio a modulação, como forma de ajustar as medidas e as 

aberturas de projeto, uma vez que as paredes, circulações, esquadrias e 

instalações elétricas e hidrossanitárias tem que ajustar-se ao lançamento 

estrutural. Como foi visto no item 1,3, o sistema estrutura Steel Frame só 

funciona com perfeição se os projetos complementares forem já desenvolvidos 

em conjunto com o arquitetônico.   

 

Figura 57: Planta Nuclear com Lançamento Estrutural em Steel Frame 
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VISTA FACHADA NORDESTE  

 

 
 

 
 

VISTA FACHADA SUDOESTE

Fonte: Própria (2018) 

 

 

As adequações e ampliações de projetos deverão acontecer de modo que 

não causem grandes transtornos aos moradores, podendo ocorrer de forma 

simples, rápida e previsível. 

 Para os fechamentos externos optou-se pelo uso do OSB e para os 

painéis de fechamentos internos foi escolhido gesso acartonado. A ideia é ainda 

que os moradores possam modificar os espaços internos da moradia com 

facilidade, através de divisórias e do próprio mobiliário, com mudanças apenas 

no lay out. 

A etapa seguinte contemplou já estudos volumétricos de fachadas. Os 

croquis aparecem com algumas definidas de cores e materiais de acabamento 

de fachadas e piso. O princípio adotado para a definição das escolhas foi a busca 

por opções que além de promover uma boa plasticidade, proporcionasse 

também um bom desempenho térmico para os ambientes internos. A ideia é 

fazer uso de materiais duráveis e com o mínimo de impactos, seguindo o estilo 

das produções atuais que vem sendo desenvolvidas na região, e priorizando 

componentes que sejam recicláveis ou reaproveitáveis. 

 Além disso buscou-se em todo o processo de concepção, proporcionar 

interação harmônica da paisagem externa com o interior da edificação.  
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Figura 58: Croquis de Estudo de Volumetrias de Fachadas 

 

  1os. Estudos: 

  Linhas retas, baseadas nas referências projetuais 

 

 

  Últimos Estudos: 

  Baseados na análise do local: uso de materiais regionais 

    

 

Fonte: Própria (2017) 

 

4.2.4 Viabilidade orçamentária 

 

 

Uma obra é uma atividade eminentemente econômica e, como tal, o 

aspecto custo reveste- se de especial importância. A preocupação com custos 

deve começar ainda antes do início da obra, na   fase   de   orçamentação. 

(BRAGA et al, 2013). 

 

. 
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Práticas de ações voltadas à economia e otimização da construção, desde 

a fase de projeto, até a execução, são muito oportunas. O projeto tem papel 

crucial como indutor da racionalização da construção, pois, a escolha dos 

materiais e decisões quanto à arquitetura tem influência direta no consumo de 

materiais.  

O custo tem um impacto significante não só no processo de projeto, mas 

também na solução arquitetônica apresentada. Em sua pesquisa, Oliva (2015) 

apresenta o Target Value Design (TVD), como um modelo de abordagem que 

pode direcionar o processo de projeto pelo custo e pelas percepções de valor do 

cliente ou usuário final; o resultado do estudo apresentou uma restrição de custo 

que cominou, no entanto, em uma aparente simplificação do modelo 

arquitetônico desenvolvido; segundo os autores, isso ocorre porque faz-se 

necessário mudanças no processo de projeto, sendo preciso considerar o custo 

como parâmetro de entrada no processo, em vez de ser uma mera consequência 

do mesmo. (OLIVA et all, 2015, p. 05). Orçamento não se confunde com 

orçamentação. Aquele é o produto; este, o processo de determinação. (Mattos, 

2006 apud BRAGA et al, p. 290, 2013). 

 
 

4.2.4.1 Análises da viabilidade financeira do projeto 

 

 

O capítulo 1.3 já apresentou o sistema estrutural Steel Frame como sendo 

um modelo construtivo indicado ao projeto fruto desse estudo, por responder aos 

princípios de racionalização que regem o objetivo desse projeto. Aqui, vamos 

averiguar sua viabilidade financeira através de uma análise mais prática de sua 

utilização, baseando-se em estudos práticos que remetem a aceitação e a forma 

de utiliza-lo. 

Como um sistema relativamente novo no país, não apresenta ainda 

serviços e insumos bem definidos, assim, o principal questionamento é referente 

a sua viabilidade financeira. Neste trabalho, vamos apresentar a análise de 

Coelho (2014), que comparou custos relacionados a utilização do Sistema 

Estrutural Steel Frame e um sistema estrutural convencional de concreto armado 
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e alvenaria de blocos cerâmicos; com seus números, avaliarmos a proposta 

projetada.  

Coelho (2014) baseou-se na execução de uma residência unifamiliar, 

situada na cidade de Brasília/ DF.  A autora usou um banco de dados fornecidos 

pela empresa Zárya Arquitetura e Engenharia. 

Segundo a construtora Zárya Arquitetura e Engenharia (COELHO, 2014), 

para a execução de residências unifamiliares em LSF localizadas no DF, 

considerando BDI de 25% e leis sociais de 110%, tem-se os seguintes custos 

por metro quadrado de área construída: 

 

Tabela 07: Custo de Construção em LSF, da Empresa Zárya Arquitetura e Engenharia 

TIPO DE EDIFICAÇÃO            VALOR DE CONSTRUÇÃO POR M²  

PADRÃO POPULAR                                R$ 1.250,00  

PADRÃO MÉDIO                               R$ 1.600,00  

PADRÃO ALTO                                   R$ 1.900,00  

Fonte: COELHO (2014). 

 

Coelho (2014), comparou os valores da tabela acima com os valores do 

CUB/m² do DF, fornecido pelo SINDUSCON para o mês de março de 2014, para 

obras em concreto armado e alvenaria de blocos cerâmicos. Vale ressaltar que 

nos valores do SINDUSCON não estão inclusos BDI, fundações, impostos e 

taxas.  

Tabela 08: CUB/M² do DF 

TIPO DE EDIFICAÇÃO            VALOR DE CONSTRUÇÃO POR M²  VALOR DE CONSTRUÇÃO POR M² 
(com BDI de 25%) 

PADRÃO POPULAR                                R$ 1.068,99 R$ 1.336,24 

PADRÃO MÉDIO                               R$ 1.278,15 R$ 1.636,03 

PADRÃO ALTO                                   R$ 1.526,51 R$ 1.953,93 

Fonte: SINDUSCON - DF e COELHO (2014) 

 

Esses resultados permitem ter uma visão panorâmica da viabilidade 

financeira do uso do Steel Frame como sistema estrutural de uma edificação 

unifamiliar.  De acordo com a análise apresentada por Coelho (2014), é possível 

afirmar que é viável o uso desse sistema construtivo no Brasil, não considerando 

diretamente as questões relativas a distância entre a obra e o fornecedor, a 

escassez de mão de obra especializada na região etc.  
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No caso da tipologia de projeto que aqui estamos estudando, um formato de 

habitação evolutiva, diversos outros parâmetros, que foram já levantados no 

capítulo 1.3, tem peso de decisão maior que apenas considerar-se o custo final 

da obra em si. Trata-se de um projeto com princípios de racionalização, em que 

a questão financeira se apresenta inserida de modo a viabilizar a execução do 

processo, mas que, principalmente, busca uma solução que não gere 

desperdícios, que seja de rápida execução, que não traga transtornos aos 

moradores e que se molde a diversos formatos de plantas. 

Sendo assim, para efeito de avaliação, realizamos um comparativo similar 

ao que foi apresentado por Coelho (2014), verificando o custo construtivo 

estimado pelo CUB/RN para a unidade residencial nuclear projetada, se 

executada em sistema estrutural convencional de concreto armado e alvenaria 

de blocos cerâmicos, considerando um BDI de 25%, e fazendo um paralelo com 

o valor proporcional do uso do sistema Steel Frame levantado pela construtora 

Zárya Arquitetura e Engenharia. 

Como o valor encontrado pela construtora diz respeito a realidade da cidade 

de Brasília/ DF, uma forma encontrada pra se ter um parâmetro comparativo 

para o estado do Rio Grande do Norte foi partir da proporção de valores entre 

CUB e Planilha LSF apresentada pela construtora.  

Assim, o percentual encontrado foi de -6,88%, ou seja, o valor de custo por 

m2 que iremos considerar para o cálculo do custo da construção em LSF no RN 

deverá ser diminuído de 6,88% do valor do CUB apresentado pelo SINDUSCON 

para esse mesmo estado. 

 

Tabela 09: Comparativo de Valores de m2 de Construção para o RN 

 Valor por m2 Valor da construção por m2 
(Para o tipo de planta nuclear – 

54,25m2)  

CUB/ RN  
(Em março de 2018, para residência unifamiliar 
com sistema estrutural convencional de concreto 
armado e alvenaria de blocos cerâmicos, em 
padrão normal,) + BDI de 25% 

1.427,15 77.422,88 

LSF  
(Considerando diminuição de 6,88% sobre o 
valor do CUB para março de 2018, em padrão 
normal) 

1.328,96 72.096,08 

Fonte: Própria (2018) 
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O custo é um fator indispensável e deve sempre ser bem balanceadas 

nas decisões, para que a obra não tenha sua execução inviabilizada. A definição 

de custo de obra por m2 é uma maneira genérica e pouco precisa, devido ao fato 

de cada projeto ter características peculiares, que influem diretamente no custo 

total da obra; o CUB não considerando vários itens, tais como fundações, 

impostos, remuneração do construtor e remuneração do incorporados, etc, mas 

apresenta valores aproximados e que deve ser verificados durante a fase de 

projeto, de modo a não tornar a execução inviável. (COELHO, 2014). 

Em uma primeira avaliação, é comum adotar as áreas construídas para 

determinar o custo de um edifício, esquecendo que os custos não são apenas 

proporcionais às áreas dos pisos, mas também dependem das quantidades de 

paredes, materiais e revestimentos usados internamente e na envoltória do 

edifício. Assim, a compacidade e a disposição dos elementos de construção 

influenciam diretamente os custos de construção. (MASCARO, 1995) 

 

 

4.2.4.2 Cálculo do Índice de Compacidade 

 

 

 O custo configura como um dos limites importantes a ser considerado em 

uma obra, porém não é apenas a redução de área do projeto que garante a sua 

diminuição, como normalmente se imagina e se prática; essa prática, muitas 

vezes carreta em prejuízos funcionais aos usuários. 

 Através do cálculo do índice de compacidade é possível avaliar quanto 

um projeto pode estar próximo do perímetro econômico determinado por suas 

paredes externas. 

Segundo Rosso (1978), a compacidade de um projeto pode ser 

expressada pela relação percentual que se estabelece entre o perímetro de um 

círculo de igual área de projeção do pavimento tipo e o perímetro de suas 

paredes externas (incluídas as varandas): “É a capacidade que as formas têm 

de envolver uma maior quantidade de conteúdo com menor quantidade de 

matéria continente” (ROCHA, 2014, p. 3). O autor enfatiza que “compacto não 
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significa pequeno”, onde, em arquitetura, é a possibilidade da geometria de 

abranger mais área construída em proporção à quantia de envoltório externo 

(fachada). 

A compacidade do projeto está fortemente relacionada com a economia 

de planos verticais (perímetro externo), elementos que representam os maiores 

custos da edificação. 

O índice de compacidade foi definido na década de 70, pelo Building 

Performance Research Unit, da universidade escocesa de Strathclyde, e pode 

ser calculado através da seguinte formula:  

IC = (2 x √ 3,14 x Pc  / Pp) x 100 

Onde,   

IC   = índice de compacidade;  

Pc = área do círculo com perímetro equivalente;  

Pp = perímetro das paredes exteriores do projeto.  

 

O resultado é avaliado com base nos seguintes parâmetros;   

Ótimo acima de 75 

Bom de 60 a 75 

Desaconselhável abaixo de 60 

 

 

Vale salientar que quanto mais próximo do valor máximo do índice, no 

círculo que é 100, menores seriam os custos de construção, sendo que o índice 

da geometria do quadrado é 88,6, “tal valor dificilmente é atingido pelo tipo 

arquitetônico dos projetos típicos” (ROSSO, 1978). Conclui-se, portanto, que 

paredes curvas custam 30% a mais que paredes retas, devido à dificuldade de 

execução. 

 Para o projeto fruto desse estudo, iremos calcular o índice de 

compacidade da tipologia de projeto A, denominada planta nuclear. O cálculo do 

perímetro da planta baixa foi 37,43m e o a área do círculo com perímetro 

equivalente 93,66 m2. O cálculo encontrará, portanto, o seguinte resultado:  
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IC = (2 x √ 3,14 x Pc / Pp) x 100 

IC= (2 x √ 3,14 x 93,66 / 37,43) x 100 

IC= (2 x 17,14/ 37,43) x 100 

IC= 91,63 

 

 Assim, temos que a proposta de projeto aqui estudada apresenta um 

parâmetro considerado com ótimo, sendo, portanto, um formato de planta 

economicamente viável e de bom custo construtivo. 

A compacidade na arquitetura é vista frequentemente como algo que é 

produzido em duas dimensões, onde as formas geométricas e o ambiente 

construído são analisados em planta baixa. No entanto, é relevante analisar a 

qualidade dos espaços e a compacidade espacial, pois os equipamentos e 

móveis são tridimensionais e, pois, necessitam de espaço adequado para seu 

uso e manuseio. 

 

 

4.2.5 Apresentação da proposta  

 

 

O produto final desse trabalho consiste no anteprojeto de uma tipologia 

habitacional unifamiliar nuclear, e na apresentação dos demais 7 modelos de 

soluções personalizadas que visão atender aos 5 grupos familiares selecionados 

como público alvo. 

  As escolhas e definições que compõe cada solução de projeto proposta 

são embasadas nos referenciais analisados e nos condicionantes climatológicos 

averiguados e simulados (apresentados nos capítulos anteriores). 

 O projeto idealizado possui como desígnio harmonizar as soluções 

técnicas de projeto aos elementos estudados em todo o processo, ou seja, para 

cada ampliação ou adaptação proposta houve a preocupação de seguir alguns 

requisitos estabelecidos como primordiais: a) desenvolver uma tipologia de 

projeto que perdure por um longo período de tempo, ampliando, assim, a vida 

útil da construção; b) promover a integração entre os ambientes, o espaço 
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construído e o meio em que ele está inserido; c) implementar o conceito de 

racionalização, por meio dos princípios da modulação, da flexibilidade e do custo 

financeiro da obra; d) escolher um sistema estrutural que possua padronização 

e garanta uma obra mais rápida, limpa e com baixa geração de resíduos e e) 

proporcionar, em todas as implantações, um baixa taxa de ocupação da 

construção no lote, com elevadas taxas de permeabilidade. 

 A planta foi definida com vista à flexibilidade dos ambientes; para isso, 

fez-se uso da coordenação modular que moldou o projeto por meio do 

espaçamento estrutural determinado pelos normativos que regem o sistema 

estrutural escolhido, o Steel Frame. Tal sistema tem seu uso justificado 

vantagens já citadas, entre elas destaca-se o fato de tratar-se de uma construção 

limpa, rápida e sem desperdícios.  

 

Figura 59: Imagem da Planta Baixa do PROJETO TIPO A 

 

VISTA SUPERIOR DE PLANTA BAIXA 

 

Fonte: própria (2018) 
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Uma das prioridades do partido arquitetônico foi de promover o máximo 

de áreas permeáveis, mantendo a vegetação de médio e grande porte existente 

e liberando os espaços circundantes à edificação para ampliações futuras e usos 

diversos.  A implantação baseou-se nos estudos climatológicas apresentados e 

nos regramentos estabelecidos pelo Plano Diretor de Tibau do Sul, fazendo uso 

do tamanho de lote definido pelo normativo como ideal, com 450,00m2. Na figura 

a seguir é possível visualizar a grande faixa de área permeável não edificada 

que se apresenta disponível desde a implantação definida para a planta nuclear 

até a implantação do modelo de planta tipo C, que é a que apresenta maior área 

construída.   

Figura 60: Plantas de Locação dos PROJETOS TIPO A e C 

 

 

 

      

 

 

Fonte: Própria (2017) 

 

 A implantação possibilita à área externa espaços para convívio, plantio de 

jardins, hortas, pátio e passeios. Caso o morador queira um local para abrigar 

seu automóvel, o projeto propõe que seja utilizada a parcela sul do lote, sendo 

construída numa estrutura adjacente à edificação. Essa construção, que também 

é passível de abrigar um outro uso, pode ser erguida tanto no sistema estrutural 
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Steel Frame, quanto em madeira, numa composição mais integrada ao entorno, 

onde existem diversas árvores. 

 O projeto parte de um ajuntamento de volumes retangulares, dispostos de 

forma a permitir conexão entre os cômodos, apresentando o mínimo de área de 

corredores. A intenção de integrar os ambientes internos com o meio externo foi 

também uma das premissas consideradas. 

 

Figura 61: Imagem da Planta Baixa do projeto TIPO A 

 

 

                                                            Escala gráfica em metros 

Fonte: Própria (2018) 

 

 O modelo projetado para a planta nuclear – tipo A, foi idealizado de modo 

a promover as adaptações necessárias aos demais tipos de plantas que derivam 

de sua configuração espacial, facilitando, assim, a personificação da edificação. 

São 54,25m2 de área construída, compartimentado em um vão central que 
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acomoda sala, cozinha e copa, compartilhados aos espaços de convívio 

externos, e um módulo anexo para quarto e banheiros. 

 

Figura 62: Imagens Internas do PROJETO TIPO A 

 

VISTA DE AMBIENTES INTERNOS DE SALA, COZINHA E VARANDA 

Fonte: Própria (2018) 

  A adaptação ao local e ao clima foram pontos centrais do projeto, de 

modo a aproveitar o máximo de iluminação natural e garantir a entrada e saída 

de ventos. Para isso, a edificação é dotada de grandes rasgos de esquadrias, 

pátio interno e paredes erguidas em elementos vazados. 

Para as portas e janelas foi adotado um modelo com aberturas do tipo 

venezianas móveis (tabicão), sendo executadas em madeira maciça da região. 

Já para os elementos vazados, a especificação prevê uso do modelo de cobogó 

desenvolvido pela profa. Dra. Bianca Nunes, da UFRN, que possui um design 
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exclusivo e garante uma parede segura, rígida e ventilada; ou um outro material 

similar, com mesma função. 

Figura 63: Imagens das Fachadas Externas do Projeto TIPO A 

 

Vista Fachada SO 

 

Vista Fachada NE 

Fonte: Própria (2018) 
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 O uso de rasgos proporcionados por venezianas e cobogós cria um jogo 

de cheios e vazios nas fachadas e garante segurança, ao mesmo tempo que 

maximiza a entrada de luz e a integração do ambiente de sala, quarto e cozinha 

à área externa de jardim. Essa função também compete ao pátio interno, que 

conecta os módulos da área social aos da área íntima, através de um jardim que 

faz a ligação das visuais externas ao contexto interno da edificação. Esse espaço 

é destinado, ainda, à inclusão de uma plataforma vertical, que possibilita ao 

morador portador de necessidades especiais, acessar livremente o pavimento 

superior da residência, quando verticalizada. 

Com relação aos fechamentos de paredes, a estrutura externa apresenta-

se em placas cimentícias e a interna em dry-wall; sendo assim, o fabricante 

estabelece que os revestimentos utilizados não precisam seguir nenhuma regra 

específica, dando ao morador a liberdade de escolha de acordo com seu gosto 

e orçamento. A ressalva é apenas para que seja seguida a medida modular 

prevista em projeto, de modo que nas reformas futuras, a escolha dos materiais 

de acabamento não gere desperdício decorrentes de cortes e trinchos. 

Nas fachadas, a recomendação é o uso de materiais que sigam a 

linguagem dos verificados no levantamento fotográfico realizado no entorno, e 

apresentado no capítulo 3.3, e que respondam com exatidão às simulações e 

análises climatológicas expostas no capítulo 3.2. O tipo de pedra que compõe 

os detalhes do volume das fachadas, deve ser de temperatura fria, e a tinta 

utilizada nas demais paredes em tom claro, de modo a absorver menos calor, e 

garantir que não seja necessário o uso de equipamentos de climatização.  

Nos peitoris, decks, mãos francesas e demais componentes em madeira, 

a indicação é de que seja utilizada uma madeira maciça, de árvore encontrada 

na região. As pérgolas verticais presentes na fachada Noroeste também são em 

madeira e tem a função de caramanchão, sendo entrelaçadas por vegetação e 

criando uma barreira que protege aquele parede da incidência solar.  

A escada apresenta-se em modelo misto, com estrutura em Steel Frame 

e degraus em réguas de madeira. Na casa tipo A ela aparece como elemento de 

ligação entre a área externa da residência e o solarium; em um outro momento, 

quando a edificação tiver que ser verticalizada, a mesma será relocada para a 
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parte interna da residência, conectando os ambientes do pavimento térreo aos 

ambientes do pavimento superior. 

 

Figura 64: imagem da fachada posterior do projeto TIPO A 

 

 

COMPONENTES EM MADEIRA: PEITORIL, PÉRGOLAS, MÃO FRANDESA E ESCADA 

Fonte: Própria (2018) 

 

 Para a cobertura deverá ser utilizada telha cerâmica de cor clara e laje 

impermeabilizada no espaço previsto para o solariun. O beiral é bastante amplo, 

para garantir sombreamento das paredes que se situam nas fachadas que 

recebem a incidência do sol da tarde (fachadas noroeste e sudoeste).  

 A laje do solariun pode ser utilizada tanto como área de convívio em piso 

elevado, quanto como um teto jardim, podendo, ainda, ser implementado um 

sistema de captação de águas pluviais, já que, como vimos no item 3.3, o índice 

de precipitação pluviométrico é bastante considerável entre os meses de maio a 

julho. É recomendado também o uso de placas de energia solar; a energia 
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absorvida poderá auxiliar no acendimento de luzes e equipamentos eletrônicos. 

Externamente, a iluminação deve fazer uso de lâmpadas com carregamento 

solar.  

 

Figura 65: Imagem 3D da Vista Superior do Projeto TIPO A 

 

IMAGEM DE VISTA DE COBERTURA 

Fonte: Própria (2018) 

 

Vista da rua do amor, uma via de fluxo intenso do local, a casa é bastante 

privativa, apresentando parede cega, sem janelas, na fachada que liga a 

residência a rua, e sendo visualmente protegida por uma barreira de árvores de 

médio e grande porte que foram preservadas e garantem ainda sombreamento 

àquela fachada. A área de convívio foi locada na face posterior da residência, 

sendo de uso e os acessos restritos ao morador inclusive nos tipos de 

ampliações que prevê a inserção de usos comerciais.  
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Figura 66: Imagem 3D da fachada oeste do Projeto TIPO A 

 

                                                        VISTA FACHADA OESTE  

Fonte: Própria (2018) 

As demais tipologias de projeto seguem as mesmas especificações e 

orientações previstas para a residência tipo A, apresentando mudanças apenas 

no que se refere aos ambientes e funções que cada um deles desempenha, 

dentro do contexto e das necessidades do grupo familiar que irá residir. 

 Como forma de responder à inquietação profissional apresentada na 

introdução, que busca caminhos para a personalização de projetos, para que 

estes sejam, em momentos futuros, modificados e adequados a novos usos, de 

acordo com o perfil do grupo familiar que nele habita; e para que qualquer um 

desses novos formatos e tipos de plantas tenham já previsão técnica, espacial, 

funcional e orçamentária, de modo que o morador possa, previamente, ter uma 

expectativa das possibilidades físicas de adequações de sua residência e do 

desembolso financeiro aproximado que ele terá que dispender, foi elaborado um 

quadro resumo comparativo, onde são enumerando as características técnicas 
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de cada um dos tipos residenciais criados, incluindo características técnicas e a 

previsão de custos envolvidos em cada uma das etapas de ampliações.  

 

Tabela 10: Comparativo de Tipologias Construtivas quanto a Características Técnicas e Custo 

da Obra com Base no m2 (base CUB_março/2018) 

 
 
Tipologias 

 
 
Área 

 
 
Público 
esperado                  

 
 
Ambientes 

Valor 
construtivo 
(R$) para 
uso de 
estrutura 
Steef Frame  
(por m2) 

Tipo A 

 

 
 

54,25m2 

 
 
Famílias com 
Uniões livres  
                                                               
Pessoas 
vivendo sós 

 
 
Sala, 
cozinha, 
banheiro, 
quarto e 
área de 
convívio 
externa. 

 
 

72.096,08 

Tipo B 
 

 

 
 

75,28m2 

 
 
Famílias com 
Uniões livres,  
                                                               
Pessoas 
vivendo sós  
 
Coabitação 
sem vínculos 
conjugal. 

 
Sala, 
cozinha, 
banheiro, 2 
quartos e 
área de 
convívio 
externa. 

 
 

100.044,10 

Tipo C 
 

 

 
 

133,22m2 

 
 
Pessoas 
vivendo sós  
 
Coabitação 
sem vínculos 
conjugal. 

 
Sala, 
cozinha, 
banheiro, 
quarto, 
área de 
convívio 
externa e 3 
unidades 
hoteleiras 
ou 
comerciais 
com 
banheiros 
privativos. 

 
 

177.044,05 
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Tipo D 

 

 
 

105,18m2 

 
 
Família 
Monoparental 

Pavimento 
térreo: 
Sala, 
cozinha, 
lavabo, 
estar 
íntimo, 
área de 
convívio 
externa e 
escada; 
Pavimento 
Superior: 2 
quartos, 
banheiro e 
hall de 
circulação. 

 
 

139.780,01 

Tipo E 

 

 
 

136,94m2 

 
 
Nova família 
nuclear,  
          
Famílias com 
Uniões livres 
e 
           
Coabitação 
sem vínculos 
conjugal. 

Pavimento 
térreo: 
Sala, 
cozinha, 
lavabo, 
estar 
íntimo, 
área de 
convívio 
externa e 
escada; 
Pavimento 
Superior: 3 
quartos, 2 
banheiros, 
hall de 
circulação 
e varanda. 

 
 

181.987,78 

Tipo F 

 
 

 
 

136,94m2 

 
 
Nova família 
nuclear,  
           
Famílias com 
Uniões livres  
           
Coabitação 
sem vínculos 
conjugal. 

Pavimento 
térreo: 
Sala, 
cozinha, 
banheiro, 
quarto, 
área de 
serviço, 
área de 
convívio 
externa e 
escada; 
Pavimento 
Superior: 3 
quartos, 2 
banheiros, 
hall de 
circulação 
e varanda. 

 
 

181.987,78 
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Tipo G 

 

 
 

136,94m2 

 
 
Nova família 
nuclear  
           
Família 
Monoparental. 

Pavimento 
térreo: 
Sala, 
cozinha, 
lavabo, 
comércio, 
área de 
serviço, 
área de 
convívio 
externa e 
escada; 
Pavimento 
Superior: 3 
quartos, 2 
banheiros, 
hall de 
circulação 
e varanda. 

 
 

181.987,78 

Fonte: Própria (2017) 

 

Pensa-se que por meio desse ajuntamento de informações, dados e 

cálculos, é possível ao arquiteto que se propõem a desenvolver um projeto de 

arquitetura evolutiva, transmitir, de forma simples e objetiva, ao seu cliente, os 

possíveis formatos já previstos para a residência projetada e uma estimada 

previsão de desembolso necessária à cada determinada reforma, permitindo que 

a construção perdure por um longo período de tempo, e responda de forma 

racionalizada aos anseios e necessidades dos moradores que nela habitam. 

 A atualidade em que se vive é marcada por saltos tecnológicos que se 

refletem no viver das pessoas, que constantemente se transformam e se 

redefinem; a habitação deve, também, acompanhar essas constantes e velozes 

transformações. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A procura por modelos construtivos flexíveis de habitação tem sido uma 

constante nos estudos e pesquisas ligados à área de projeto e construção civil.  

Verifica-se que a sociedade é cada vez mais caracterizada por 

diversidades, quer seja de grupos familiares, quer seja de costumes, não 

podendo, assim, existir uma padronização das habitações e havendo cada vez 

mais necessidade de que elas se adequem facilmente a uma realidade que pode 

ter sido gerada por uma mudança que nem sempre é definitiva, pelo contrário, 

em sua maioria é transitória ou temporária.  

A opção pelo uso da tipologia de projeto denominada Arquitetura 

Evolutiva, aqui exposta, aparece como um instrumento capaz de responder às 

novas circunstâncias de uma sociedade em constante mudança, através de 

ferramentas que possibilitam adaptação ao projeto, adequando-o às diversas 

tipologias de grupos familiares existentes. Além disso, ela se mostra em sintonia 

com o contexto sustentável em que vivemos, onde se deve projetar com 

racionalidade, pensando no prolongamento da vida útil da edificação e nos 

condicionantes ambientais que devem ser considerados para que ela responda 

positivamente ao conforto e ao bem-estar do usuário que irá habita-la, em todos 

os seus formatos e em todos os ciclos de vida. 

Com base no referencial teórico e no repertório de projeto apresentados 

neste estudo, algumas soluções arquitetônicas foram consideradas durante a 

elaboração do projeto aqui exposto, uma vez que colaboram para que a 

habitação se apresente confortável e adaptável.  

Os princípios de flexibilidade, adaptabilidade e modulação aparecem a 

todo momento nas estratégias definidas desde o princípio da concepção, até os 

modelos de croquis e esboços que iniciaram o processo projetual; também a 

opção pelo sistema estrutural Steel Frame, que é um sistema de construção 

seca, rápida e sustentável, que responde com exatidão ao objetivo principal 

desse estudo que é a criação de um modelo de habitação que possa configurar-
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se de variadas formas e adaptar-se a diversos tipos de moradores em fases 

diferentes de sua vida. 

A análise dos condicionantes bioclimáticos mostrou-se também como 

essencial às soluções de projeto, desde sua fase inicial, garantindo uma melhor 

identificação do edifício com o lugar, considerando o conforto térmico dos 

indivíduos e uma habitação mais fresca para aguentar os momentos de 

desconforto térmico.  

Estratégias como uso de grandes aberturas, que proporcionam 

iluminação, ventilação natural e movimento de ar; de sombreamentos obtidos 

por meio de beirais, varandas e pela própria vegetação; de uma grande 

permeabilidade do solo, do uso de elementos vazados, da orientação das 

fachadas para o sentido Norte-Sul e das áreas úmidas e de pouca ocupação 

para o sentido oeste, amortecendo assim o calor excessivo e principalmente de 

uma criteriosa integração do edifício com o clima e com o contexto local, 

compatibilizaram fatores funcionais, econômicos e também sustentáveis, de 

modo a  melhor inserir-se no habitat local e viabilizar o processo construtivo. 

 

Trabalhemos no sentido de uma arquitetura livre e espontânea, que 
seja uma clara expressão de nossa cultura e revele uma sensível 
apropriação de nosso espaço; trabalhemos no sentido de uma 
arquitetura sombreada, aberta, continua vigorosa, acolhedora e 
envolvente, que, ao nos colocar em harmonia com o ambiente tropical, 
nos incite a nele viver integralmente. (HOLANDA, 1976) 

 

 

Uma das pretensões desejadas com esse trabalho é de alertar para a 

importância de encarar as mudanças e necessidades decorrentes do ciclo de 

vida de cada determinado grupo familiar, como um fator intrínseco ao projeto 

arquitetônico. Neste contexto, a flexibilidade deve ser considerada no ato da 

concepção projetual, por possuir características potencializadoras da arquitetura 

e capazes de produzir soluções adequadas às exigências, atuais e futuras dos 

seus moradores  

Ao arquiteto, como projetista, cabe pensar na sua responsabilidade dentro 

desse contexto e fazer uso das mais diversas ferramentas que surgem a todo 
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momento no mercado, para projetar modelos racionais de edificações que 

respondam às demandas e necessidades dos clientes e do meio ambiente. Seu 

papel é buscar caminhos que proporcionem melhor qualidade para a habitação 

e maior satisfação para os moradores e demais envolvidos na concepção da 

edificação.  

 

O que se espera do projeto é ao invés de oferecer um novo ‘estilo’ para 
a sociedade, atender a mudanças já ocorridas no comportamento 
social, ao mesmo tempo em que deixa margem para alterações 
advindas de futuras transformações. (SANTIAGO, 2002) 

 

 

A proposta aqui apresentada é apenas o início de uma trajetória que 

busca soluções arquitetônicas que permitam definir formas de adequação de 

uma habitação às necessidades de diversificados grupos de famílias, podendo 

contribuir com futuros trabalhos que tratem da arquitetura evolutiva, dos 

princípios de flexibilidade e adaptabilidade de um projeto de arquitetura e do ciclo 

de vida de uma residência.  

O trabalho também pretende, dessa forma, prover informações para 

outras pesquisas futuras ligadas a novos tipos de grupos familiares e suas 

características regionais e à adaptação dos mobiliários dos ambientes diante das 

necessidades e preferências de casa família, o que rebate à personalização do 

espaço interno e externo de uma residência e refere-se ao comportamento pós-

compra, ou seja, o processo de satisfação residencial.  
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