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RESUMO 

 

Em um mundo constantemente alterado pelas formas de produção e com recorrentes 

pesquisas que apontam a necessidade da humanidade se preocupar com a preservação 

das reservas de matérias primas em geral, os olhos modernos se voltam cotidianamente 

para o desenvolvimento sustentável. A necessidade de habitar faz com que a 

importância da construção civil para o mundo seja uma certeza, assim como seu 

impacto. Tanto positivamente por seu uso em soluções para problemas atuais, como 

negativamente, devido seu impacto ambiental. Cabem aos engenheiros modernos a 

preocupação sustentável e o desafio de equilibrar essa balança. Assim sendo, esse 

trabalho propõe uma leitura a respeito da importância de buscar uma solução para um 

problema do mundo moderno, o déficit habitacional, e de forma sustentável. Buscando 

uma definição de desenvolvimento e construção sustentável, analisando a forma como 

se projetar com tal objetivo e propondo um projeto para programas habitacionais do 

Estado de São Paulo, onde o problema do déficit habitacional é preocupante. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade. Construção Sustentável. Programa 

Habitacional. 
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ABSTRACT 

 

In a world constantly altered by the forms of production and recurrent studies that 

indicate the need for humanity to worry about the preservation of feedstock’s reserves 

in general, modern eyes turn daily to sustainable development. The need to live makes 

the importance of construction to the world is a certainty, and its impact. Positively by 

its use in solutions for current problems and negatively, due to its environmental impact. 

It is the responsibility of engineers modern sustainable concern and the challenge of 

balancing this scale. Therefore, this work proposes a reading of the importance of 

seeking a solution to a problem of the modern world, the housing shortage, and 

sustainably. Seeking a definition of sustainable development and sustainable 

construction, analyzing how to design for that purpose and proposing a project for 

housing programs of the State of São Paulo, where the problem of the housing deficit is 

worrying. 

 

KEYWORDS: Sustainability. Sustainable construction. Housing Program. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O homem mal se entende como animal inteligente, não tem conhecimento de 

forma de linguagem, sua comunicação é rudimentar e sua compreensão do mundo é 

muito pequena. A história ainda nem se consolidou, e o meio ao seu entorno é muito 

agressivo. Seu instinto é sobreviver e este o leva a um de seus primeiros desejos: 

habitar. 

Foi no contexto acima que se iniciou a humanidade. Como o ser humano sempre 

buscou saciar suas necessidades básicas, a vontade de vencer as dificuldades que o meio 

ambiente trazia o acompanhou no decorrer da evolução. Sendo assim, ele ansiou por 

formas de minimizar as perdas que o entorno o causava, seja pelos agressivos abalos 

climáticos, pela escassez de alimentos local ou pelos ataques de animais.  

O conhecimento do fogo, um dos mais importantes para a história da humanidade, 

permitiu o avanço da habitação, e os interiores das grutas passaram de mistério a lar. 

Durante o decorrer do aprendizado do que era possível fazer com o fogo, o homem 

entendeu que era possível cozinhar o barro e assim surgiram aglomerados circulares de 

habitações feitas deste material. Depois do fogo, um segundo avanço tecnológico fez 

com que essas primitivas sociedades se consolidassem definitivamente como 

sedentárias: a agricultura e, a partir daí, o homem se fixou em terrenos férteis e lhe deu 

condições de formular novos tipos de abrigos, mais robustos e estáveis. Com o passar 

do tempo surgiu a utilização de alvenarias rudimentares. 

Com tudo isso é fácil compreender o elo que existe entre a evolução do homem e 

o avanço da sua forma de habitar o meio. Esta sempre foi uma forma da humanidade 

vencer dificuldades impostas por ele e, de certa forma, se assegurar como mais forte e 

dominadora. Desde então, as necessidades humanas nunca regrediram, assim como a 

exigência ao nível de resistência das construções. Os materiais até então empregados, 

em sua maioria, da forma que foram retirados da natureza, começaram a passar por 

processos de transformação mais robustos. Isto implicou em maior consumo energético 

retirado do meio ambiente e uma enorme dificuldade, por parte deste, em absorver os 

produtos gerados quando do fim da vida útil das construções. 

Assim como qualquer outra manifestação da atividade humana, a forma de 

construir era influenciada pelo momento e o lugar onde era praticada. Diferentes 
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culturas trouxeram diferentes tecnologias e arquiteturas para as habitações e construções 

de outras finalidades. O clima sempre se manteve como um condicionante, e assim, 

vencer a necessidade de se abrigar foi se tornando algo próprio da cultura de cada povo. 

Mas não só a imposição cultural foi importante. As eras históricas sempre lapidaram as 

construções, e revoluções tecnológicas continuaram a trazer mudanças para tais; dentre 

elas a Revolução Industrial. 

A criação da máquina a vapor não teve uma influência inicial diretamente 

observável nas construções, mas inaugurou uma etapa que mudaria por completo a 

cultura do planeta como um todo. A substituição da manufatura pela indústria trouxe 

novos horizontes para as produções que se aceleraram a um ritmo jamais visto pela 

humanidade, aumentou a demanda por espaços para as implantações industriais, reduziu 

cronogramas de execução e introduziu tecnologias aos materiais utilizados. Além disso, 

a forma de ocupar os espaços ao entorno das fábricas exigiu novas formas de construir. 

Foi no contexto histórico posterior à Revolução Industrial, porém, que se iniciou 

um diálogo pertinente até os dias de hoje: o impacto ambiental promovido pela 

atividade humana. Com o advento da indústria e a aceleração de seu ritmo promovido 

pela inserção das máquinas, ficou claro para o mundo que o ser humano poderia 

interferir diretamente na manutenção dos bens naturais do planeta. A eliminação de 

gases pelas chaminés das fábricas, que o faziam sem cuidado algum, poluía o ar das 

cidades; o uso indiscriminado de carvão mineral, fonte de energia dessa fase, acabava 

por devastar as áreas de mineração; a descarga de dejetos industriais nas mananciais de 

rios afetava a potabilidade da água; entre outros exemplos. 

Logicamente a indústria da construção civil não passa ilesa por esse diálogo, pois 

seu impacto ambiental é completamente destacável, como por exemplo: a água é um dos 

materiais mais utilizados durante a construção; o cimento, principal componente do 

concreto, é um produto mineral e sua produção gera ameaças típicas da mineração, 

como devastação da área minerada, contaminação das reservas aquíferas próximas, etc. 

Além da obtenção direta de inúmeros materiais provenientes do petróleo, o descarte 

exacerbado de entulho e muitos outros exemplos que poderiam ser citados. 

Indubitavelmente, a construção civil é uma das mais importantes manifestações 

humanas. Este breve relato histórico permite demonstrar o peso cultural que uma 

habitação possui. Vencer as intempéries ambientais foi o símbolo da vitória do ser 

humano sob a natureza. Construir foi para a evolução da nossa sociedade uma das 

formas mais naturais de demonstração de poder, e assim se manifestou nas construções 



14 
 

de tamanhos colossais, como os castelos, fortalezas, as pirâmides e muralhas. Mas 

vencer a natureza não quer dizer andar em direção oposta a suas necessidades. A 

indústria da construção civil tem consciência de que a natureza é a fonte de inúmeros 

materiais importantíssimos para a sua própria existência e manutenção. O uso 

indiscriminado de tais acarretará no comprometimento de sua atividade no futuro. E 

como é possível imaginar a nossa sociedade sem os benefícios que os avanços da 

construção civil moderna trouxeram? 

Exatamente por isso que existe uma necessidade de um novo pensamento para a 

indústria da construção civil: uma visão sustentável para os processos de construção, 

eliminando práticas ultrapassadas e de alto impacto ambiental, valorizando técnicas que 

mantenham a sustentabilidade da produção e projetando formas de garantir a 

manutenção de reservas de matérias primas importantíssimas para a construção, como a 

água, o solo, e outros. 

Mais do que um pensamento sustentável nas esferas ambientais, há a necessidade 

do incentivo de práticas sustentáveis para com as faces sociais e econômicas afetadas 

pela atividade da construção civil. Este é um dos objetivos das técnicas promovidas pela 

produção deste trabalho.  

Diante deste panorama, técnicas mais sustentáveis e facilmente aplicadas no 

cenário de construção do estado de São Paulo foram agrupadas em um projeto de 

habitação popular, no qual se busca a redução do impacto ambiental de um produto 

muito importante para a população: a residência familiar, com a finalidade de promover 

uma análise das possibilidades sustentáveis para as metodologias construtivas atuais.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

Diante de toda a realidade dos desafios a serem seguidos pela indústria da 

construção civil no âmbito do desenvolvimento sustentável, conceito que guia os 

planejamentos das nações nos dias de hoje, e das definições de construção sustentável, 

surgiu como objetivo desse trabalho a criação de um projeto de uma residência para um 

programa de habitação popular no Estado de São Paulo. 

Motivado sobretudo pela necessidade da engenharia civil propor soluções para 

problemas urbanos modernos, como o Déficit Habitacional.  
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O Déficit Habitacional do Estado de São Paulo é muito relevante. Os dados mais 

recentes apresentados pela Fundação João Pinheiro em parceria com o Ministério das 

Cidades, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (PNUD) foram processados em 2015 e são 

relativos ao ano de 2012. Apresenta-se na Tabela 1 os dados apresentados para a região 

sudeste, onde se evidencia que o estado de São Paulo é líder nos números de déficit 

habitacional na região, tanto em números absolutos quanto em relativos. 

A proposta de desenvolvimento sustentável também considera a necessidades de 

projetos que tenham por objetivo a preocupação social. Aqui se trabalha os programas 

habitacionais que comprovadamente são uma necessidade do Estado diante do problema 

de déficit habitacional. 

 

Tabela 1 – Déficit Habitacional dos Estados do Sudeste 
DÉFICIT HABITACIONAL DOS ESTADOS DO SUDESTE 

ESTADO TOTAL DE 
FAMÍLIAS 

PORCENTAGEM 
FAMILIAS 

Minas Gerais 482.949 7,3  

   RM Belo Horizonte 136.641 8,2  

Espírito Santo 77.033 6,2  

Rio de Janeiro 397.357 7,1  

   RM Rio de Janeiro 291.682 7,0  

São Paulo 1.151.263 8,0  

   RM
1
 São Paulo 582.129 8,4  

Fonte: Dados básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), v.32, 2012. 

Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI) 

 

 

  

                                                           
1
 RM representa os dados para as regiões metropolitanas das capitais dos estados 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

  

Propor uma construção que possa ser definida como sustentável e adaptar o 

projeto para um programa habitacional. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i) Definir o conceito de construção sustentável a fim de orientar os demais 

objetivos do trabalho; 

ii) Estabelecer uma diretriz arquitetônica embasada na análise da natureza; 

iii) Propor técnicas e materiais que colaborem com o objetivo geral do 

trabalho; 

iv) Elaborar um resumo construtivo com uso de memorial descritivo para a 

exposição do projeto definido; 

v) Avaliar a sustentabilidade alcançada pelo projeto. 
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3 METODOLOGIA 

  

A concepção do trabalho se deu a partir de uma pesquisa para se definir 

corretamente a definição de desenvolvimento sustentável. Em seguida, fez-se o mesmo 

para construção sustentável. Somente a partir daí foi possível elaborar as diretrizes que 

iriam ser seguidas para todas as definições do projeto elaborado. 

O projeto propriamente se iniciou através da utilização de uma comparação com a 

natureza, proposta pela bibliografia consultada em Edwards (2005), para a criação 

arquitetônica que atendesse às necessidades sustentáveis apresentadas pelo objetivo 

deste trabalho. 

Tendo já criado o projeto arquitetônico, a pesquisa continuou com o foco voltado 

para a definição do método construtivo para a estrutura e dos sistemas utilizados, 

fazendo uso de publicações de estudo da área e de livros especialistas. Nesta etapa, 

algumas alterações tiveram que ser propostas ao projeto arquitetônico inicial para que 

houvesse respeito às premissas de execução das tecnologias escolhidas. 

A última etapa de pesquisas teve por objetivo as definições de acabamento e de 

diferenciais tecnológicos com potencial aplicabilidade ao projeto. 

Os resultados foram reunidos em um projeto arquitetônico contendo a planta 

baixa e dois cortes de elevação e um memorial descritivo. Para avaliar a capacidade 

sustentável do projeto foi utilizada uma planilha de auto avaliação. Os dados reunidos 

serviram como base para a discussão dos dados obtidos e a consequente conclusão do 

trabalho. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

A temática do desenvolvimento sustentável obteve visibilidade por volta da 

segunda metade do século XX e, com os avanços das discussões que englobam o 

assunto, obteve-se uma lapidação de sua definição. 

Em 1987, o Relatório Brundtland, foi elaborado pelo World Comission on 

Environment and Development e definiu Desenvolvimento Sustentável como o 

“Desenvolvimento que satisfaz as necessidades atuais sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras para satisfazerem as suas próprias necessidades” (EDWARDS, 

2005; MATEUS, 2004; GOMES, 2014; BOZZ, 2011). 

O foco dessa definição foi importante para a época como uma tentativa de 

incentivo global para o rumo que o desenvolvimento tomava. Era cada vez mais 

evidente o comprometimento das reservas de fontes de energia não reaproveitáveis, 

como o petróleo e o gás natural. Assim como era preocupante a inexistência de sérias 

políticas de controle de descarte de resíduos (SAZEDJ, 2012).  

Passou a ser claro que a capacidade da Terra em assimilar o impacto causado pela 

atividade humana estava ficando sobrecarregada, e que se os níveis de produção fossem 

mantidos, as gerações futuras não teriam acesso aos recursos disponíveis no mundo 

atual. 

Segundo Sazedj (2012), a partir da definição de 1987 foi possível entender que 

não era necessário a paralização das atividades produtivas. Os esforços deveriam se 

concentrar no equilíbrio entre os níveis de desenvolvimento e a quantidade existente de 

recursos naturais. 

 Para Edwards (2005) a definição proposta por Gro Harlem Brundtland foi, talvez, 

o maior imperativo para o desenvolvimento global do século XXI, uma vez que incluiu 

conceitos até então desconsiderados. A equidade de gerações e futuridade foram 

determinantes para se estabelecer proposições a respeito de desenvolvimento 

sustentável, abrangendo o lado ambiental, econômico e social do assunto. Pela primeira 

vez desde a revolução industrial havia uma alteração da forma de pensar em escala 

global, e pela primeira vez, também, se adicionava aos planejamentos do mundo todo, 

uma preocupação com o equilíbrio social e o cuidado com reservas energéticas para a 

manutenção da produção de gerações futuras (MATEUS, 2004). 
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Outro momento importante para o tema se deu em 1992, quando a Organização 

das Nações Unidas (ONU) realizou a Conferência Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Humano, na cidade do Rio de Janeiro, onde foi escrita a “Agenda 21”. Os 170 países 

presentes se comprometeram a implantar as recomendações de tais na busca pelo 

Desenvolvimento Sustentável (EDWARDS, 2005). 

Os conceitos descritos na Agenda 21 propunham uma reavaliação no que se 

entende por desenvolvimento sustentável, implementando ainda mais o lado social na 

temática. A partir de então, percebe-se que a aplicação de desenvolvimento sustentável 

não se restringe a proteção ambiental, de acordo com Mateus (2004, p. 9): 

 
O desenvolvimento sustentável é, pois, um conceito muito mais lato do que a 
proteção do ambiente. Implica a preocupação pelas gerações futuras e a 
manutenção ou melhoria da salubridade e integridade do ambiente a 
longoprazo. Implica as preocupações com a qualidade de vida – e não só o 
crescimento econômico – a equidade entre pessoas no presente – incluindo a 
prevenção da pobreza – a equidade entre as gerações – as gerações do futuro 
merecem um ambiente pelo menos tão bom como aquele que usufruímos 
atualmente, se não melhor – e preocupações com problemáticas sociais, 
sanitárias e éticas do bem-estar humano. 

 

Pode-se dizer que o âmbito de atuação do desenvolvimento sustentável não se 

restringe a face ambiental; na realidade, ele apresenta três dimensões: a econômica, em 

que se busca a eficiência econômica dos sistemas produtivos; a social, a fim de se 

alcançar a justiça social e a ambiental, onde através da prudência ecológica a sociedade 

equilibrará os recursos utilizados no presente e disponíveis para o futuro (MATEUS, 

2004). 

 

4.2 CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

A indústria da construção civil sempre foi marcada pelo impacto ambiental, visto 

a necessidade de consumo constante de recursos naturais e os altos índices de resíduos. 

Além do mais, a interferência do setor na economia e em questões sociais também são 

suas profundas características. Assim, o desenvolvimento sustentável se tornou uma 

preocupação constante também para a indústria da construção civil. Com os avanços das 

discussões sobre o assunto, nasceu o interesse pela construção sustentável (GOMES, 

2014; BOZZ, 2011). 
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O conceito de construção sustentável atuou como reformador do sistema proposto 

para os métodos construtivos aplicados até o final dos anos 80, os quais buscam a 

competitividade comercial através do equilíbrio custo – qualidade – tempo. 

O aspecto tradicional implica em estratégias de negócios onde a qualidade deve 

atender o esperado em projeto, com otimização de sistemas para se reduzir tempo, o que 

agiliza a recuperação dos investimentos e equilibra a balança financeira da obra.  

A definição de construção sustentável por Kibert (1994) defende como prioritária 

a necessidade da análise da construção tradicional e compará-la com os novos critérios 

propostos nas discussões de desenvolvimento sustentável. Dessa forma, a 

competitividade não pode ficar restrita ao antigo tripé custo, qualidade e tempo. É 

necessária a integração das questões socioeconômicas e ambientais. A diferença é 

esquematizada na Figura 1. 

 

Figura 1 – Comparação das Metodologias (a) Tradicional; (b) Construção Sustentável 

 
 Fonte: (MATEUS, 2004) 

 

Diante de uma análise do conceito de desenvolvimento sustentável proposto pela 

Comissão Brundtland, nasceu outra definição de construção sustentável expressada pela 

Associação para a Informação e Pesquisa sobre as Instalações dos Edifícios (Building 

Services Research and Information Association – BSRIA), onde se afirma que a 

construção sustentável é a criação e gestão de edifícios saudáveis, baseados em 

princípios ecológicos e com uso eficiente de recursos (EDWARDS, 2005). 
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4.2.1 Pilares da Construção Sustentável 

Desta forma é possível, de acordo com Mateus (2004), citar os pilares da 

construção sustentável: 

 Economizar energia e água – A concepção dos edifícios deve assegurar uma 

gestão eficiente dos consumos energéticos e de água. Provavelmente o maior 

impacto ambiental dos edifícios é o uso contínuo de energia. Este ponto está 

relacionado com muitos aspectos, que vão desde a minimização dos consumos 

energéticos durante a fase de construção, até à redução dos consumos energéticos 

durante a fase de utilização através da utilização de fontes de energia renováveis, 

minimização dos consumos durante as estações de arrefecimento (Verão) e 

aquecimento (Inverno) e a otimização da iluminação e ventilação natural. O 

consumo de água nos edifícios está diretamente relacionado com a produção de 

águas residuais, pelo que importa assegurar uma gestão adequada deste bem 

precioso e cada vez mais escasso, através da introdução, por exemplo, de 

autoclismos com sistemas de descarga diferenciados, torneiras monocomando, 

torneiras com temporizador e de descarga automática, entre outros. 

 Assegurar a salubridade dos edifícios – Garantindo o conforto ambiental no seu 

interior, através da introdução e maximização da iluminação e ventilação natural, 

onde for possível. Evitar os compartimentos que não possuam aberturas diretas 

para o exterior do edifício. 

 Maximizar a durabilidade dos edifícios – Atualmente projeta-se para a 

resistência e não para a durabilidade. Com pequenos investimentos nas fases de 

concepção e construção é possível ampliar bastante o ciclo de vida dos edifícios. 

Para tal, devem ser utilizadas tecnologias construtivas e materiais de construção 

que sejam duráveis, e as construções devem ser flexíveis de modo a permitirem o 

seu ajuste a novas utilizações. Quanto maior for o ciclo de vida de um edifício, 

maior vai ser o período de tempo, durante o qual, os impactos ambientais 

produzidos durante a fase de construção serão amortizados. 

 Planejar a conservação e a manutenção dos edifícios – Atualmente, esquece-se 

que após a construção, um edifício deve ser objeto de alguns investimentos 

periódicos que garantem a sua conservação. Os edifícios possuem uma vida útil 

limitada e seguem um processo de envelhecimento desde a sua construção até à 

sua reabilitação e demolição. Inevitavelmente, com o passar dos anos, os edifícios 
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tendem a deteriorar-se, através das ações físicas, químicas e mecânicas a que estão 

submetidos, chegando a atingir um estado de degradação que não é compatível 

com o conforto e a segurança estrutural previstos durante a fase de projeto, 

podendo mesmo em casos extremos verificar-se a sua ruína total ou parcial. Os 

edifícios comportam uma grande quantidade de recursos naturais e culturais que 

importam ser preservados, fazendo parte integrante da identidade do local onde 

estão implantados. As intervenções de manutenção e reabilitação permitem a 

dilatação do ciclo de vida das construções. 

 Utilizar materiais eco-eficientes – Os materiais eco-eficientes, ou ecológicos são 

todos os materiais que durante o ciclo de vida, desde a fase de extração até à 

devolução ao meio ambiente, possuem um baixo impacto ambiental. São 

considerados materiais eco-eficientes os materiais que cumpram os seguintes 

requisitos: 

 Ser durável: Como os consumos energéticos durante a fase de processamento 

dos materiais são elevados, um material que seja durável ou que requeira uma 

menor manutenção, contribui geralmente para a poupança energética. Materiais 

mais duráveis também contribuem para a diminuição dos problemas relacionados 

com a produção de resíduos sólidos; 

 Exigir poucas operações de manutenção: Sempre que possível, deve-se escolher 

materiais que exijam poucas operações de manutenção (tintas, materiais 

impermeabilizantes, etc.), ou aqueles cuja manutenção implique um baixo 

impacto ambiental; 

 Incorporar baixa energia primária (PEC – Primary Energy Consumption): A 

energia primária dos materiais resulta do somatório da energia consumida durante 

a extração das matérias-primas, seu transporte para as unidades de processamento 

e no seu processamento. Quanto mais elaborado for o processamento maior será a 

energia primária. Sempre que a durabilidade dos materiais não seja comprometida 

e as reservas de matérias-primas o permitam, devem ser utilizados materiais com 

baixa energia primária, como por exemplo, a madeira; 

 Estar disponível nas proximidades do local de construção: O transporte dos 

materiais de construção implica custos econômicos e ambientais (utilização de 

energia e emissão de gases poluentes). Deve-se preferir a utilização de materiais 

produzidos na região; 
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 Ser elaborado a partir de matérias recicladas e/ou que possuam grandes 

potencialidades para virem a ser recicladas ou reutilizadas: Os materiais de 

construção realizados a partir de matérias recicladas participam na mitigação dos 

problemas relacionados com os resíduos sólidos, diminuição dos consumos 

energéticos na fase de transformação, e contribuem para a preservação dos 

recursos naturais; 

 Apresentar baixa massa de construção – Quanto menor for a massa total do 

edifício, menor será a quantidade de recursos naturais incorporada. Uma das 

soluções que pode substancialmente contribuir para uma construção mais racional 

será a introdução de tecnologias construtivas que permitam reduzir o peso das 

construções. Esta redução pode ser conseguida através da utilização de uma 

solução construtiva leve na envolvente vertical dos edifícios, com elevado 

desempenho térmico e acústico e da utilização pontual, no seu interior, de 

materiais de elevada massa, que desempenhem conjuntamente funções estruturais 

e de armazenamento térmico.  

 Minimizar a produção de resíduos – Os resíduos da construção provêm das mais 

diversas fontes: produção dos materiais, perdas durante o seu armazenamento, 

transporte, construção, manutenção e demolição. É na fase de construção que se 

produzem uma grande parte dos resíduos provenientes da indústria da construção. 

Durante as fases de transporte e construção poder-se-á diminuir a produção de 

resíduos através de um correto acondicionamento e armazenagem dos materiais de 

construção. A diminuição da produção de resíduos na fase de construção pode ser 

conseguida através da maximização da utilização de sistemas pré-fabricados, que 

só pode ser conseguida através da utilização dimensões padrão na fase de 

concepção. 

 Ser econômica – Uma construção só pode ser sustentável se depois de integrados 

os princípios enunciados nos pontos anteriores, se consiga compatibilizar o seu 

custo com os interesses do usuário. A construção sustentável não pode competir 

com a construção tradicional se o seu custo for substancialmente superior. A 

análise econômica de um sistema de construção deve ser efetuada durante as 

diversas fases do seu ciclo de vida: construção, utilização, manutenção e 

reabilitação, e demolição. O aumento da produtividade durante a fase de 

construção, através da utilização de sistemas construtivos simples, padronizados e 
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que exijam uma menor carga de mão de obra, é um aspecto a considerar com vista 

à racionalização econômica desta fase. Por outro lado, a diminuição do período de 

construção, constitui um fator econômico importante, pois permite maior rapidez 

no retorno do investimento inicial. Durante a fase de utilização, devem ser 

considerados os benefícios econômicos resultantes da melhor racionalização 

energética, de consumo de água, e na maior durabilidade dos materiais, com a 

consequente redução dos custos de manutenção. A análise económica de um 

sistema construtivo não fica completa se não for considerado o valor residual das 

construções, isto é, o valor no final da sua vida útil, que depende da possibilidade 

dos seus materiais e componentes virem a ser reutilizados ou reciclados. Salienta-

se que o conceito de construção econômica não é sinónimo de construção barata. 

 Garantir condições dignas de higiene e segurança nos trabalhos de construção – 

Deve-se realizar uma escolha criteriosa dos materiais, produtos, sistemas 

construtivos e processos de construção, de modo a melhorar as condições de 

trabalho dos trabalhadores e a potenciar a diminuição dos riscos de acidente, em 

cada uma das fases do ciclo de vida de uma construção. 

Aqui se faz necessário também, tendo em vista a incorporação das características 

socioeconômicas à definição de desenvolvimento sustentável, a adição de um pilar 

essencial à construção sustentável feito pelo autor ao modelo proposto por Mateus 

(2014) e citado anteriormente: 

 Incorporar a sociedade envolvida com o processo construtivo – Como citado 

anteriormente a respeito da localidade dos materiais a serem utilizados, a 

proximidade de produção da matéria prima é fator importante para a 

movimentação da economia local ao redor da construção. Assim como a 

economia local pode ser alavancada por uma construção sustentável, a 

preocupação social também deve ser fator para o seu planejamento. É muito 

comum a presença de cooperativas que favoreçam os pequenos produtores de 

certa matéria prima. A escolha por esse tipo de fornecedores acaba por envolver 

uma maior parcela da sociedade do entorno da obra. Além do mais, é importante 

que não se despreze o peso do setor da indústria da construção civil na 

empregabilidade de um país. A simples substituição tecnológica não deve ser 

aplicada sem uma análise do impacto que o fato causaria para o desemprego local. 

Isto resulta no fato que uma construção sustentável também deve ser preocupar 

em um equilíbrio entre custo planejado e o número de famílias alcançadas com a 
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contratação de mão de obra para a execução do projeto. Quando possível, deve-se 

priorizar métodos construtivos que não substituam a mão de obra já preparada 

para o emprego.  
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5 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

5.1 DEFINIÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO 

5.1.1 Estudos Iniciais 

Diante das alterações no direcionamento do desenvolvimento sustentável que 

surgiram na definição do termo apresentado pela Comissão Brundtland, surgiu também 

a definição da releitura da Arquitetura Sustentável. Atualmente, a mais conceituada é a 

que foi apresentada pelo escritório do arquiteto britânico, Norman Foster, o “Norman 

Foster + Partners”, que dita como arquitetura sustentável àquela que cria edificações 

eficientes do ponto de vista energético, saudáveis, confortáveis, de uso flexível e 

projetadas para terem uma longa vida útil. 

 

Figura 2: Edificio Swiss Re 

 
Fonte: da Web (somfy-architecture.com) 

 

Nesta realidade dos estudos arquitetônicos que guiam a criação do projeto foi 

importante buscar algumas diretrizes de sustentabilidade, de uma forma geral, a 

natureza se constitui por si própria como uma. Inúmeros projetos utilizam a natureza 

como modelo. Atualmente se consideram inúmeras formas de retirar os ensinamentos 

possíveis da natureza, Edwards (2005) ressalta quatro dessas formas. 

Aprender com a natureza é a primeira delas, onde se aplicam os padrões 

naturais em uma aplicação direta, como por exemplo, a comparação do conceito de 

cidade com o de habitat. Usar os modelos naturais é uma segunda forma, na qual a 

experimentação, com um enfoque técnico e laboratorial, das propriedades naturais 
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conduz a tomadas de decisões do projeto arquitetônico. A Figura 2 apresenta o 

conceituado “Swiss Re”, de Norman Foster em Londres, onde os estudos dos 

comportamentos naturais guiaram um edifício que se utilizou dos padrões e formas 

naturais na economia de energia. 

 

No entanto, ainda é possível usar a natureza de forma explícita. Aqui a inserção 

natural é total com sua utilização de prazer tátil, visual e auditivo. Há o uso da natureza 

como um bem de consumo e aplicam-se teorias arquitetônicas a respeito da ligação 

entre humanos e habitação como uma entidade viva, assim como as ligações entre fauna 

e flora em florestas. Por fim, há a possibilidade de utilizar a natureza como um 

quantificador ecológico. De onde surgiram os selos de certificação ambiental, uma 

quantificação que trouxe indicadores para orientar a criação de projetos sustentáveis. No 

Brasil, destaca-se a construção do Eldorado Business Tower de 2009, localizado na 

Marginal Pinheiros em São Paulo, da construtora GAFISA S/A, apresentado na Figura 

3. O empreendimento foi o primeiro da América Latina a obter o selo LEED® C&S – 

Platinum, o mais alto nível da certificação. 

 

Figura 3: Eldorado Business Tower 

 
Fonte: da web (ecodesenvolvimento.org) 

 

Uma das inspirações para as primeiras decisões do projeto arquitetônico foi o 

trabalho desenvolvido pelo escritório nova-iorquino “Ignatov Architects” na cidade de 

Varna na Bulgária em 2010. O trabalho de Ignatov busca aprender com a natureza e a 

explicita em sua execução. O elemento natural em questão é a árvore. Curiosamente, 

esta não aparece diretamente no projeto principal, mas serve de inspiração para o 

funcionamento do sistema projetado. A captação de água pelas raízes e a troca gasosa 

efetuada pela copa serviram como base de projeto para o “Large Home Tree”, como 

mostra a Figura 4. 
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Figura 4: Large Home Tree 

 
Fonte: da web (greendiary.com) 

 

O estudo do comportamento natural foi extremamente importante para a execução 

de Ignatov e serviu de inspiração para este trabalho. O comportamento biológico a ser 

seguido pela residência aqui projetada é o mesmo: o funcionamento de uma árvore. 

Sendo assim, as premissas iniciais assumidas para o projeto foram definidas 

como: uma orientação dos eixos de construção a partir de um núcleo central responsável 

pela iluminação, sendo incluído no projeto um jardim de inverno, assim como o caule 

orienta o crescimento da copa em direção da luz solar; a necessidade de captação de 

água que envolve o ambiente onde a árvore está plantada, assimilada pela inserção de 

um sistema de captação de água da chuva a ser reservada em cisterna escavada; um 

projeto que tenha fácil adaptação para diversas orientações de luz solar em terrenos 

diferentes de um mesmo loteamento assim como as árvores se orientam a crescer em 

direção para a melhor captação solar; e as trocas gasosas da copa foram base para a 

definição da necessidade de características inseridas ao projeto que facilitem a 

ventilação e o equilíbrio térmico. 

A função de se explicitar a natureza, porém, que foi também utilizada por Ignatov, 

foi minimizada neste projeto por considerar a dificuldade em executar algo como a 

utilização de grama no interior dos ambientes, elemento encontrado na Large Home 

Tree, como pode ser visto na Figura 5. O desenvolvimento sustentável exige a 

contextualização social dos projetos, e isso serviu de base para inúmeras tomadas de 

decisões que serão vistas no decorrer deste trabalho.  
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Figura 5: Interior da Large Home Tree 

 
Fonte: da web (greendiary.com) 

 

A aplicação de tecnologias mais sustentáveis e, ao mesmo tempo acessíveis ao 

mercado de São Paulo, dificultou o explicitar da natureza de forma tão impactante, 

ficando essa função reservada para a inserção de plantas no jardim de inverno e o 

plantio do paisagismo do terreno. Observa-se, no entanto, que esta já é uma atitude de 

efeito na cultura construtiva que nos acompanha, visto que poucas residências no Brasil 

ainda possuem um espaço verde.  

Aliando as premissas arquitetônicas adotadas às necessidades de uma habitação 

popular, se enumera as características necessárias para a exequibilidade de um programa 

habitacional que a use como produto principal, como por exemplo, um projeto padrão 

para a facilidade do processo construtivo em larga escala. Muitas vezes, os bairros 

construídos nestes programas são formados por milhares de residências com um único 

projeto simples, gerando um fluxo de produção que facilita as técnicas sustentáveis de 

redução de resíduos, reaproveitamento de materiais, aplicação de técnicas que 

incorporem a sociedade envolvida na construção e a readaptação da habitação no 

decorrer do tempo de uso. 

Somando todas as características acima apresentadas, os primeiros esboços foram 

feitos e chegou-se ao produto apresentado abaixo nas Figuras 6 e 7. 
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Figura 6: Perspectiva Inicial 

 
Fonte: Autor (2016). 

 

Figura 7: Planta Baixa  

 
Fonte: Autor (2016) 

 

5.1.2 Proporções 

 

Uma das primeiras preocupações na criação do projeto foi alinhar uma planta que 

tivesse fácil adaptação em diversos terrenos devido à necessidade do aproveitamento da 

luz solar. O uso passivo do aproveitamento solar é uma interessante economia de 
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energia devido à diminuição da necessidade de sistemas de controle de temperatura. 

Sendo assim, o estudo conduziu a uma planta que fosse o mais padrão possível para o 

aproveitamento da mesma, qualquer que fosse o direcionamento da frente do terreno.  

Ao mesmo tempo, foi sempre considerado a influência da utilização de um eixo 

central que serviria como direcionamento das proporções da casa. A simetria quase que 

absoluta do projeto é fruto do alinhamento das duas necessidades, e a projeção da planta 

apresenta quase que uma proporção de 1:1 na relação comprimento largura da planta 

base. Entende-se por planta base a apresentada na Figura 7, sem a inserção da garagem, 

e da área de serviço. Tais elementos são adicionados no momento de especificação do 

direcionamento da frente do terreno utilizado como base de estudo. 

O formato quadrado da planta possibilita a rotação sem perda de aproveitamento 

da visada nobre para o aproveitamento solar, compreendido, no hemisfério sul, como a 

faixa que abrange do nordeste ao noroeste geográfico. Visto a diferença da trajetória 

solar entre o verão e inverno, como se observa na Figura 8. 

Os “leques” representam a trajetória aparente do sol ao longo do dia, no solstício 

de verão e no de inverno, em São Paulo. Ao meio dia do verão, o sol se posiciona 

praticamente a noventa graus do plano horizontal, e no mesmo horário do inverno, o 

ângulo é de aproximadamente a metade disso, assim a luz e o calor podem penetrar 

pelas janelas - algo importantíssimo para a estação. 

 

Figura 8: Trajetória solar 

 
Fonte: da web (44arquitetura.com.br) Adaptada pelo autor 

 

Ficou definida como orientação base para o projeto a entrada do terreno voltada 

para o Sul. Sendo assim, a alocação da planta base, apresentada na Figura 7, posiciona 

os dormitórios voltados para o norte, o que evita a incidência direta no verão e a 
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iluminação constante no inverno. Quando a situação de direcionamento não for esta, as 

proporções do projeto facilitam a rotação para a implantação, e o que se altera é 

alocação da garagem e da área de serviço. Desta forma, a aplicabilidade do projeto para 

um possível loteamento de programa habitacional não fica comprometida. 

 

5.1.3 Simetria 

 

Não por acaso a simetria foi aplicada quase que por completo no esboço inicial do 

projeto arquitetônico; a divisão da casa entre dois ambientes no eixo longitudinal cria 

uma separação entre área comum e privada da residência. Característica comum da 

habitação brasileira e respeitada nesse projeto por entender as necessidades 

diferenciadas de cada uma dessas áreas. Isso possibilitou a utilização de inúmeros 

recursos que implementam ainda mais as características sustentáveis do projeto. 

A distribuição simétrica permitiu a divisão do telhado em duas águas, o ganho 

energético com ventilação natural e, pensando na execução das técnicas construtivas, a 

divisão simétrica possibilita uma maior facilidade na marcação de medidas de obra, o 

que reduz erros no decorrer do processo de construção e evita possíveis retrabalhos e o 

consequente desperdício de matéria prima e mão de obra. 

Além do mais, a simetria do projeto também contribui, em conjunto com a 

proporção de medidas, para a aplicabilidade do produto em um programa habitacional, 

visto que o posicionamento dos quartos em direção ao norte, não exige um reestudo da 

outra fachada, sabendo sempre que a área comum ficará direcionada para a direção 

oposta, sul. 

 

5.1.4 Telhado 

 

A definição do projeto do telhado buscou atender principalmente as premissas de 

economia de energia, visto que, na comparação com o comportamento biológico da 

árvore, o telhado ocupa a posição de copa, elemento da formação das árvores e 

responsável pelas trocas gasosas com a atmosfera e com a transformação de energia 

solar em energia química, necessária para a manutenção de vida da planta.  
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Apoiada na distribuição simétrica das medidas adotadas para a planta baixa, o 

projeto se inspirou em um recurso utilizado em inúmeras culturas pelo mundo, para o 

aproveitamento de ventilação natural: as torres de ventilação. Os muçulmanos as usam 

há milhares de anos devido ao intenso calor do Oriente Médio, o que implica na 

necessidade de artefatos de aproveitamento da ventilação natural. A Figura 9 

exemplifica o funcionamento das mesmas, que se apoia no simples conceito físico de 

que o ar quente sobe e quando se desloca para o exterior ao sair pelas torres, dá espaço 

para a entrada de ar frio proveniente das entradas baixas. A troca de calor no ambiente 

se dá por convecção e cria um fluxo de ar que contribui para a eliminação do calor 

interno e o equilíbrio térmico do interior da habitação. 

 

Figura 9: Torres de Ventilação Árabes 

 
Fonte: da web (muslimheritage.com) 

 

A partir do conceito apresentado, o telhado projetado para a residência é composto 

de duas águas que se desencontram em altura. A diferença entre as cotas da água que 

cobre a área comum e da que cobre os quartos, permitiu a instalação de janelas para 

atuarem como torres de vento no interior da casa, como mostra a Figura 10. 

A utilização desse sistema implica que o lado das áreas comuns terá um pé direito 

mais alto e não será coberto por forro. O material de composição do telhado será 

detalhado posteriormente, em seção dedicada às definições de materiais. 
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O formato aplicado também favorece a captação de águas pluviais, a inclinação 

facilita o escoamento da mesma para o sistema de captação instalado nos beirais do 

telhado e conduzido para as cisternas.  

 

Figura 10: Janelas para ventilação 

 
Fonte: do autor 

 

5.1.5 Cozinha Americana 

 

No momento de definição da disposição dos ambientes, as premissas a serem 

respeitadas conduziram à divisão entre área comum e privada da residência, como já foi 

exposto anteriormente. Essa escolha trouxe mais uma possibilidade que contribuiu para 

os ideais de economia de matéria e aproveitamento de espaço do projeto - o uso de 

cozinha americana. 

O emprego da cozinha americana reduz a utilização de uma parede, o que traz 

economia de material de alvenaria, aumenta o aproveitamento energético, pois se utiliza 

das correntes de ventilação proporcionada pela torre de ventilação criada em toda a área 

comum, e permite um ganho social. 

O ganho social aqui tratado reflete o comportamento da família paulista. 

Atualmente, observa-se cada vez mais o pouco tempo aproveitável em conjunto entre os 

integrantes das famílias. Este praticamente se restringe ao período noturno, aonde pais 
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já chegaram do trabalho e os filhos da escola. Do mais, tendo que se preocupar com o 

aproveitamento de espaço, criar um layout que permita a instalação de uma mesa de 

jantar era menos viável do que unir o espaço entre sala e cozinha. A Figura 7 mostra a 

projeção da alvenaria para a base do balcão de madeira empregado no projeto. 

 

5.1.6 Jardim De Inverno 

 

Dentre todas as alterações que este trabalho propôs aos comuns projetos 

empregados em programas habitacionais, a mais impactante delas talvez seja a 

utilização de um jardim de inverno. A sua importância foi vital para a condução da 

criação do projeto aqui apresentado. 

Como exposto anteriormente quanto às funções da natureza na inspiração 

arquitetônica, e da influência do trabalho de Ignatov neste projeto, a de maior 

dificuldade em aplicação entre elas é a de explicitar a própria natureza. O emprego de 

um jardim de inverno permitiu um pouco disso. 

Houve o tempo em que as casas paulistas possuíam espaços verdes. Os palacetes 

típicos da cidade paulistana representava o que havia de mais moderno para as 

habitações do estado. Seus projetos eram sempre cercados de áreas verdes invejáveis, e 

a natureza ficava explícita, contribuindo para a salubridade destes.  

A industrialização frenética do estado vivida durante os anos 60 e 70, 

transformaram São Paulo na potência econômica nacional que é hoje, mas também 

contribuiu para as transformações do mercado residencial. A especulação imobiliária 

fez aumentar os preços por metragem, o que alavancou a verticalização das cidades e o 

abandono dos espaços dedicados para o contato com a natureza.  

Programas habitacionais costumam representar as indicações culturais vigentes no 

modo de construir; se baseiam nas necessidades apresentadas por seus programas 

diretores, e com isso, os projetos atuais não são acompanhados por “espaços verdes”. 

Por sua vez, este projeto apresenta a preocupação da inserção da natureza, seja por 

seus motivos de ganho em salubridade da habitação, como da ação educacional com a 

convivência próxima de exemplares vegetais. 

Além disso, ainda no estudo comparativo com o desenvolvimento de uma árvore, 

houve a preocupação de um elemento que atuasse como o caule. Eixo por onde todos os 

sistemas de crescimento da árvore se irradiam, e elemento com a importância de 



36 
 

conduzir o crescimento direcionado pela luz solar. Assim, se aproveita do emprego do 

jardim de inverno com um fechamento em vidro que permite a entrada solar e a 

possibilidade de abertura para ventilação natural.  

 

5.1.7 Dimensões 

 

Quanto ao dimensionamento das áreas dos cômodos e visando atender a extensão 

do Estado de São Paulo, o trabalho atendeu as determinações previstas pelo Decreto N. 

12.342, de 27 de setembro de 1978 a respeito das condições sanitárias necessárias para a 

habitação residencial. 

Em seu Título II, no Capítulo I – Dimensões mínimas dos compartimentos, o 

decreto propõe as dimensões mínimas para as residências paulistas quando legislações 

locais específicas não previrem tais valores.  

A tabela 2 relaciona as dimensões do projeto com as mínimas exigidas pelo 

decreto. 

 

Tabela 2 – Dimensões do Projeto 

Dimensões do Projeto 

Cômodo  Área Projetada (m²) Área Mínima (m²)  

Dormitórios 9.7 8.0 

Sala 23.6 8.0 

Cozinha 7.6 4.0 

Banheiro (com chuveiro) 4.8 2.0 

Fonte: Decreto N. 12.342 (1978) 

 

Atenta-se ao fato da dimensão do jardim de inverno ser aceito perante o decreto, 

visto que sua utilização não tem a intenção de ser fonte única de ventilação e iluminação 

para nenhum dos cômodos. Caso fosse, deveria ter dimensão mínima de 2.00m com 

área mínima de 6.00m². Não é o caso, pois as janelas do projeto, com 1.60 por 1.20 (m) 

já cobrem a determinação de área de ventilação de no mínimo 1/5 da área do piso de 

todos os cômodos. 
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Além disso, o projeto tem 64m² de área total, o valor atendeu a exigência das 

portaria do Ministério das Cidades para o Programa Minha Casa, Minha Vida, que 

direciona os programas habitacionais em todo território nacional, e que estimula como 

36m² a área mínima para casas populares térreas. 

 

5.2 DEFINIÇÕES DO PROJETO ESTRUTURAL 

 

A definição do tipo de estrutura a ser utilizado difere da explanação das definições 

arquitetônicas, pois a partir de agora, o trabalho lida com materiais de construção civil. 

Portanto, incorporam-se aqui as preocupações relativas a todo o ciclo de vida do 

material considerando sua extração, processamento, transporte, uso e eliminação. 

Os tópicos que se seguem são a justificativa, tendo em vista essas preocupações 

somadas aos pilares já apresentados, do desenvolvimento sustentável para a escolha da 

alvenaria estrutural com módulos cerâmicos, tijolos. 

 

5.2.1 Análise Do Ciclo De Vida (Acv) 

 

Uma habitação causa seu impacto ambiental no local onde foi construída; isso é 

muito claro para a indústria da construção civil. Porém, a preocupação maior na 

avaliação deste impacto é olhar para todo o ciclo de vida útil da habitação. 

Entende-se por ACV a identificação do fluxo de materiais, energia e resíduos 

gerados pelas edificações ao longo de toda sua vida útil, de forma que os impactos 

ambientais possam ser determinados antecipadamente. Aqui se englobam a extração dos 

materiais e seu uso, o reuso, a reciclagem ou a eliminação.  

Esta análise foi importante neste trabalho devido aos três princípios apontados por 

Edwards (2005) como os mais importantes dela derivados, em somatória ao conceito de 

energia incorporada: 

O primeiro deles é a utilização de fontes locais de abastecimento de materiais 

pesados. Pedra, areia, brita, tijolos e cimento devem ser obtidos de proximidades do 

local da obra. Este princípio torna-se válido pela preocupação com a fase de transporte 

destes materiais, ressaltado pela necessidade de utilização de sistemas rodoviários no 

estado de São Paulo, que é o principal meio de transporte aqui implementado. A Tabela 

3 apresenta a comparação do impacto dos modais de transporte. Com ela é possível 
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observar a discrepância do impacto causado pelo modal rodoviário e, 

consequentemente, o aumento de preocupação com o transporte dos materiais pesados. 

Fica registrado por esse trabalho que um possível programa de habitação que viesse 

aplicar este projeto em um plano de larga escala, poderia fazer uso da implantação de 

uma central produtora de tijolos no próprio canteiro condominial. Isso praticamente 

anularia custos e impacto com transporte.  

Além dos danos ambientais, este princípio gera emprego para a população local, e 

a produção de tijolos é uma parcela importante da mão de obra do estado de São Paulo, 

principalmente no interior. 

 

Tabela 3 – Emissão e Consumo de Energia de meios de transporte 
Emissão e Consumo de Energia de meios de transporte 

Emissão e Energia Marítimo Ferroviário  Rodoviário 

Emissão de CO2 (g CO2/ 
ton.km) 18 23 89 

Energia (kJ/ton.km) 274 200 402 

Fonte: SAZEDJ, 2012, p. 51. 

 

O segundo princípio diz respeito aos materiais leves, e a ACV destes materiais 

indica o contrário ao que apresentado anteriormente; para estes as fontes de 

abastecimento devem ser globais. Para os materiais leves, Edwards (2005) afirma que a 

energia incorporada na fabricação é maior que no transporte; para o alumínio, por 

exemplo, no qual a proporção de energia consumida por unidade de peso é quase cinco 

por um. 

Por sua vez, o terceiro e último princípio ressalta o potencial de reciclagem. Pois a 

ACV não desconsidera a energia incorporada no final da vida útil da edificação - na 

demolição. Aqui deve haver uma preocupação com a possibilidade de reutilizar 

materiais oriundos dessa fase e garantir a facilidade de descarte dos mesmos na ausência 

de opção de reuso. 

 

 

 

 

 

 



39 
 

5.2.2 Comparação entre Alvenaria Estrutural e Concreto Armado 

5.2.2.1 Comparação Inicial 

 

Inicialmente, a comparação entre os dois modelos estruturais teve como foco a 

exequibilidade da obra. O método construtivo que engloba a utilização do concreto 

armado como modelo para a estrutura já é muito bem conhecido no estado de São 

Paulo, assim como no Brasil todo. Houve, portanto, a preocupação de se considerar 

dados importantes a respeito da introdução da alvenaria estrutural. Ramalho (2003), em 

seu livro “Projeto de Edifícios de Alvenaria Estrutural”, inicia a comparação com a 

seguinte reflexão a respeito do custo da adoção do método e das considerações que 

devem ser feitas: 

 
Nos casos usuais, o acréscimo de custo para a produção da alvenaria 
estrutural com folga a economia que se obtém com a retirada dos pilares e 
vigas. Entretanto, é necessário que se atente para alguns detalhes importantes 
para que a situação não se inverta, passando a ser a alvenaria um processo 
mais oneroso para a produção da estrutura. 
Esses detalhes dizem respeito a determinadas características da edificação 
que se pretende construir, pois não é correto se considerar que um sistema 
construtivo seja considerado adequado a qualquer edifício. 
 

Ainda a respeito da comparação, Ramalho (2003) propõe três principais 

características a serem levadas em conta: a altura da edificação, o arranjo arquitetônico 

e o tipo de uso. 

No caso da altura, a alvenaria estrutural, diante das normas atuais brasileiras, é 

adequada para até 16 pavimentos. Tanto pela exigência de um esquema de 

grauteamento generalizado (processo de preenchimento dos blocos com uma 

argamasssa especial de maior liquidez e alta resistência, chamada de graute), como pelo 

aumento das ações horizontais que acarretaria em um aumento de armadura e a 

consequente inviabilidade econômica do projeto. Porém, o projeto aqui utilizado é 

referente a uma casa de único pavimento. Assim, quanto à altura, a alvenaria estrutural é 

aceita. 

Quanto ao arranjo arquitetônico, Ramalho (2003) defende que este deve seguir um 

padrão usual. O critério utilizado para se definir tal característica é a densidade de 

paredes estruturais por m² de pavimento, e o valor aceito é de 0,5 a 0,7 m/m². Para isso, 

o projeto partiu de um esboço considerando as paredes a serem estruturais apresentadas 

em vermelho na Figura 11. 
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Para a disposição das paredes estruturais serem as externas da residência, 

observada na Figura 11, são 28.20m de paredes estruturais nos 50m² de construção, o 

que resulta numa razão de 0,57m de parede estruturais por m² de pavimento, valor 

aceito na comparação anteriormente apresentado. 

Estudou-se também a situação de todas as paredes internas serem estruturais, o 

que aumentaria em 9.50m a metragem, elevando a razão para 0,76m de parede estrutural 

por m² de pavimento. Isto inviabiliza economicamente sua adoção como método 

estrutural. 

 

Figura 11 – Destaque das paredes estruturais 

 
Fonte:  Autor (2016) 

 

Sendo assim, a alteração proposta para o projeto inicial quanto a esse quesito foi 

tomada como forma de prevenir a viabilidade do projeto estrutural, caso se ateste a 

necessidade de utilizar todas as paredes como elementos estruturais. A alteração das 

medidas do projeto arquitetônico não fere o que havia sido proposto anteriormente, pois 

amplia a simetria do projeto, trazendo a razão entre as medidas dos eixos para o valor 

exato de 1. O projeto passa ter 8.00 por 8.00 [m] e a largura do banheiro é ampliada 

para 2.00m. A razão obtida agora é de 0,68 m de parede estrutural por m² de pavimento. 

Isto traz a viabilidade e garante a alternativa da alvenaria estrutural, independente da 

necessidade de todas as paredes assumirem o comportamento de estruturais. 

A última característica importante a ser ressaltada é o tipo de uso, onde o mais 

adequado é o residencial, visto que comerciais e obras de alto padrão exigem o uso de 
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vãos muito maiores, o que inviabiliza a utilização do método. Sendo o projeto para um 

programa habitacional de residências de baixo padrão, a adoção da alvenaria estrutural 

também é aprovada neste quesito. 

 

5.2.2.2 Comparação Ambiental 

 

Entre os dois métodos estruturais, uma das comparações ambientais mais válidas é 

a energia absorvida no processo de fabricação de suas principais matérias primas, o que 

também implementa a ACV descrita anteriormente. Para o caso da alvenaria estrutural, 

o material estudado é o tijolo cerâmico, e para o concreto armado, foram recolhidos 

dados a respeito da produção do cimento de forma isolada, e do próprio concreto, além 

da fabricação do aço. Os dados recolhidos estão apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Energia Incorporada em diversos materiais 

Energia Incorporada em diversos materiais 

 Tijolo Cimento  Concreto Aço 

Energia 
Incorporada 

(MJ/kg) 
1.02 3.59 0.81 24.60 

Fonte: Sazedj (2012) (adaptado pelo autor) 

 

Os dados apresentados na Tabela 4 refletem que se for observado unicamente o 

elemento de maior uso em cada uma das alternativas aqui comparadas, a estrutura 

convencional poderia ter certa vantagem, visto que a energia necessária para a produção 

de um kg de concreto é 20% menor que a do tijolo, porém a fabricação do concreto 

carrega consigo a energia que fora utilizada para a produção do cimento, o que aumenta 

consideravelmente a energia incorporada ao método convencional. O aço, maior energia 

incorporada na tabela é utilizada em ambos, porém segundo Sazedj (2012), a aplicação 

da alvenaria estrutural reduz em 26,6% o uso do material. 

Outra importante comparação a ser feita quando se analisa o impacto ambiental da 

produção dos mesmos materiais anteriormente apresentados, é a emissão de CO2, o gás 

dióxido de carbono, no ato de produção. Muitos pesquisadores criaram ligações entre o 

aumento de concentração destes gases na atmosfera e os indicadores de mudanças 

climáticas, devido seu efeito como gás atuante no efeito estufa, que se trata de uma das 

maiores interferências humanas, segundo a teoria do aquecimento global defendida por 
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inúmeros cientistas. Este trabalho não entra nos pormenores das defesas da teoria 

“aquecimentista”, mas expõe os dados referentes à emissão de CO2 por ser um latente 

indicador de impacto ambiental no mundo atual. Os dados recolhidos estão 

apresentados na Tabela 5. 

Mais uma vez a mesma comparação pode ser feita, e novamente a produção de 

cimento possui uma menor emissão de dióxido de carbono produzida, o que favorece a 

escolha da alvenaria estrutural. 

 

Tabela 5: Emissão de CO2 na produção de diversos materiais 

Emissão de CO2 na produção de diversos materiais 

 Tijolo Cimento  Concreto Aço 

Produção de CO2 
(kg CO2/kg) 0,100 0,676 0,100 1,710 

Fonte: Sazedj (2012) (adaptado pelo autor) 

 

Além do mais, Mateus (2004) apontou como um dos pilares da construção 

sustentável a redução da massa de construção, como já fora visto no item 2.2.1 deste 

trabalho, já que de uma forma geral, quando se reduz a massa, consequentemente se 

reduz todos os gastos empregados na construção. A densidade da alvenaria cerâmica é 

de 700kg/m³ contra os 2400kg/m³ do concreto armado. Este dado por si só colabora 

com a escolha da alvenaria estrutural, pois torna visível a redução da massa da 

construção, que fica em torno de 12,7% segundo Sazedj (2012), já considerando todos 

os outros elementos necessários para a exequibilidade de ambos os métodos. 

Outro importante fator para a escolha da alvenaria estrutural é a diminuição da 

necessidade de fôrmas no processo de execução das obras; estas ficam praticamente 

restritas às lajes, que são lisas, as mais baratas e de grande reaproveitamento. 

Imaginando o projeto em larga escala para o programa habitacional, esta é uma 

importante característica para sua exequibilidade. 

Quando se trata das fôrmas, é importante ressaltar o impacto da obra quanto à 

geração de resíduos, principalmente de madeira - um dos materiais mais descartados - 

além do impacto gerado, visto que nem sempre a proveniência da madeira utilizada é 

conhecida, o que pode estar contribuindo para o desmatamento de áreas florestais. 

Ainda se tratando de resíduos, fica importante a ressalva de que a alvenaria 

estrutural diminui a geração dos mesmos quando provenientes do retrabalho. Visto que, 

na estrutura convencional de concreto armado, as paredes possuem somente alvenaria 
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de vedação, é comum que o fluxo de produção das obras primeiramente feche todos os 

espaços e depois são quebrados os caminhos para os sistemas elétricos e hidráulicos.Isto 

é feito sem um estudo prévio de utilização de módulos de alvenaria específica para a 

passagem de eletrodutos e tubulações hidráulicas, o que causa uma geração de resíduos 

desnecessária. A alvenaria estrutural, por sua vez, não permite a abertura dos mesmos 

caminhos, o que obriga o estudo de um sistema que não cause retrabalho de execução e, 

consequentemente, a redução dos resíduos gerados. 

 

5.2.3 Conclusões a Respeito da Alvenaria Estrutural 

 

Visto o que foi apresentado nos dois itens anteriores, este trabalho manteve a 

escolha pela utilização da alvenaria estrutural como método estrutural para o projeto. 

O projeto inicial se provou compatível com a utilização da alvenaria estrutural 

quanto às características essenciais, necessitando apenas de uma alteração em suas 

medidas como forma de prevenção para as necessidades do projeto estrutural, e quando 

comparado ambientalmente com o método mais comum de estrutura, o concreto 

armado, o método se provou mais eficaz. 

A análise do ciclo de vida, além de reforçar a escolha, trouxe à tona uma 

determinação que colabora com outro pilar do desenvolvimento sustentável, o social, já 

que se tratando de um material pesado, é interessante que se use fontes de produção 

local, o que fomenta a economia e garante a empregabilidade. 

Outra importante consideração quanto à definição da alvenaria estrutural para o 

projeto, é que o método é interessante para a exequibilidade de um programa 

habitacional em larga escala, pois aumenta o fluxo de produção, visto que não há 

necessidade de espera do tempo de cura do concreto. Equipes poderiam avançar em 

menores tempos para a execução de novas etapas da construção para as unidades da fila 

do fluxo de produção. 

Por fim, se conclui a escolha pela alvenaria estrutural usando as considerações de 

Sazedj (2012) que afirma, de modo geral, que a alvenaria estrutural é 13,6% mais barata 

e possibilita uma redução de até 17% no consumo de energia, quando comparada com a 

estrutura convencional. Além do que, à medida que a metragem construída aumenta, a 

emissão de CO2 por m² de construção diminui, o que é muito importante para a 
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exequibilidade de um bairro todo atendido por um programa habitacional que se utilize 

deste projeto. 

 

5.3 DEFINIÇÕES DE ACABAMENTOS 

 

As últimas definições do projeto são referentes às suas etapas finais, com as 

instalações dos seus sistemas para funcionamento e os revestimentos utilizados de 

forma geral, se incluíram aqui algumas observações de materiais utilizados em 

esquadrias, por exemplo. 

Neste tópico permaneceram todas as preocupações apresentadas anteriormente, 

como a definição dos princípios de uma construção sustentável, a visão integrada de 

todos os pilares do desenvolvimento sustentável, a análise do ciclo de vida dos 

materiais, a economia de recursos hídricos e energéticos e a exequibilidade do projeto. 

 

5.3.1 Sistemas  

 

Quando das instalações dos sistemas necessários para o funcionamento diário da 

habitação residencial, este trabalho se atentou a sistemas que fossem realmente 

aplicáveis à realidade atual da construção paulista. Visto que, como foi dito 

anteriormente, a preocupação social do desenvolvimento sustentável implica na 

resolução direta do problema habitacional brasileiro. Este problema não pode esperar 

por soluções futuristas, ele é um problema atual, e exige soluções sustentáveis que 

sejam tomadas no presente, com a devida exequibilidade do serviço. Muitas vezes, os 

projetos sustentáveis apresentados em feiras de tecnologia da construção civil fere este 

conceito. É como se a possibilidade de ser mais sustentável fosse uma preocupação do 

futuro e uma realidade somente para esse tempo. Isso por si só, não deixa de ser um 

compromisso do desenvolvimento sustentável, pois é importante que hajam pesquisas 

em tecnologias para tempos que virão, mas os projetos atuais não podem deixar de 

analisar soluções encontradas ao mercado que podem ser mais sustentáveis do que 

outras. 

 

5.3.1.1 Aproveitamento Pluvial 

 



45 
 

Quando foi apresentada a consideração inicial à cerca das definições 

arquitetônicas, as funções da natureza no processo criativo do projeto foram mostradas. 

A influência do comportamento de uma árvore foi novamente utilizada nesse momento. 

Assim como o caule serviu de aprendizado para a inserção de um jardim de inverno, e 

as trocas gasosas da copa foram incorporados ao telhado, agora foi a vez da raiz ser o 

elemento de estudo. 

Todas as árvores utilizam das suas raízes para absorção hídrica, e de seus sais 

minerais necessários ao crescimento. A comparação biótica da habitação cria uma 

ligação importantíssima para o aproveitamento hídrico. Assim como muita água cai das 

chuvas nas florestas tropicais, vegetação típica do estado de São Paulo, também 

acontece nas áreas urbanas sob as habitações. Nas florestas, essa água se infiltra no solo, 

e as raízes a captam para a utilização própria. Já nas cidades atuais, quase que 

absolutamente toda a água corre para galerias pluviais e não são aproveitadas 

diretamente pelas famílias que poderiam fazer uso desse recurso. Por sua vez, este 

trabalho se preocupou em adicionar um sistema de captação de águas pluviais, tirando 

do chão a água armazenada pelo sistema da residência. 

Quando se fala em aproveitamento pluvial, é de conhecimento os inúmeros 

sistemas que podem ser encontrados no mundo. Países desenvolvidos como EUA, 

Japão, Alemanha e França são donos de sistema de alta tecnologia para captação e 

manutenção da qualidade da água armazenada, já países subdesenvolvidos usam 

métodos mais rudimentares - países da África e Oriente Médio, muito afetados pela falta 

dos recursos hídricos, possuem tradição de soluções populares para o aproveitamento de 

águas pluviais. 

No entanto, independente do sistema adotado como produto de estudo, todos 

possuem em comum três elementos imprescindíveis: área de captação, as calhas de 

condução e o reservatório. 

Para este projeto, foi definido que o uso da água reservada seria para fins não 

potáveis, o que elimina a necessidade de sistemas de tratamento para potabilidade das 

reservas, que na maioria das vezes possui uma aplicação muito cara. Assim, evitam-se 

implicações de manutenção mais constante do reservatório, podendo ser do tipo de 

cisterna enterrada. Exige, por sua vez, um bombeamento simples para que a água possa 

ser utilizada nas limpezas pesadas do quintal e do carro da família, por exemplo, na 

irrigação da vegetação paisagística e na descarga do banheiro. A Figura 12 exemplifica 

o sistema a ser instalado na propriedade. 
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O dimensionamento de um sistema de captação de água como esse é orientado 

pelas normas ABNT NBR 10.844 e a ABNT NBR 5626. Os principais critérios a serem 

considerados são a demanda diária de água na propriedade, o índice médio de chuva por 

região em cada período do ano e o tempo necessário para armazenagem. 

A área de captação da água inicialmente proposto foi exclusivamente o telhado, 

cuja arquitetura de duas águas facilita, por sua simplicidade, a instalação da interface 

entre captação e condução - este representado pelas calhas instaladas nos beirais que se 

ligam com as prumadas condutoras até a cisterna, que também devem ser 

dimensionados de acordo com as normas anteriormente citadas. 

 

Figura 12 – Sistema para Cisterna Enterrada. 

 
Fonte: da web (cliquearquitetura.com.br) (adaptada pelo autor) 

 

 Com o decorrer da pesquisa de materiais sustentáveis que poderiam ser 

implementadas no projeto aqui apresentado, foi encontrada uma segunda possibilidade 

para captação hídrica. A utilização de pisograma, apresentado nas Figuras 13 e 14, para 

a execução de um pavimento permeável.  

O uso de pavimentos permeáveis se mostra inicialmente interessante para a 

eliminação do rápido e indesejado acúmulo de volumes de água na superfície do piso. 

Sua aplicação em larga escala em um condomínio de programa habitacional colabora 

para a prevenção de enchentes, redução de ilhas de calor e manutenção de aquíferos.  

Além disso, a utilização do pavimento permeável pode servir como área de 

captação da água de chuva. Novamente se assemelhando ao funcionamento da árvore, a 

área do solo mais próxima do entorno da raíz serve como uma bolsa drenante de água. 
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Plantas que exigem uma maior captação de água ampliam suas raízes ou em 

comprimento, para buscar águas mais profundas, ou em área, para ampliarem o espaço 

de captação. Esta segunda possibilidade serve como inspiração para o trabalho. 

 

Figura 13 – Pisograma Instalado 

 
Fonte: canoasgardencenter.com.br 

 

Nas áreas de acesso de veículo até a garagem, de lazer nos quintais dos terrenos e 

circulação de pedestres, poder-se-ia instalar o sistema de pavimento drenante, tendo 

como camada superficial a utilização dos blocos para pisograma, como mostra a Figura 

15. Os blocos são feitos de concreto, apresentam proximidade de captação no estado de 

São Paulo, podem ser produzidos em um canteiro para o programa habitacional e não 

dificultam a captação de água devido à percolação. Uma vez que sua constituição 

porosa permite a absorção de até 95% do volume de água, com uma velocidade de 

percolação de 0,2 a 0,9 m/s (BONAFÉ, 2015) 
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Figura 14 – Bloco Drenante para Pisograma 

  
Fonte: da web (mvintertravados.com.br) 
 
 
 
Figura 15 – Pavimento drenante com pisograma 

 
Fonte: pavimentar.blogspot.com.br 

 

5.3.1.2 Distribuição Hidráulica 

 

Nos métodos construtivos habituais, os fluxos de produção de construtoras podem 

não eliminar o retrabalho para a instalação hidráulica, proporcionado pela necessidade 

de “rasgar” a alvenaria já levantada para a passagem das tubulações.  

Do ponto de vista ambiental é negativo pela geração de resíduos desnecessária. 

Do ponto de vista econômico também é negativo, uma vez que se deve acabar pagando 

o retrabalho de fechar a alvenaria já levantada. E soma-se a tudo isso, a especificidade 

deste projeto, que utiliza a alvenaria estrutural que não permite tais aberturas.  

A solução de mercado mais acessível economicamente e que já é conhecida pela 

mão de obra, o que não implicaria em um impacto social negativo, é a utilização de 

sistemas de Polietileno Reticulado, mais conhecido como PEX. 
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O Polietileno Reticulado é originado do Polietileno, é um polímero termoplástico 

que consiste em longas cadeias de monômeros de eteno, definição da International 

Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). A reticulação é o processo que o 

transforma de Polietileno de Alta Densidade em PEX, eliminando o hidrogênio da 

molécula, fazendo com que as ligações somente por carbono gerem suas principais 

qualidades: flexibilidade, alta resistência e memória térmica. (REVISTA TECHNE, 

2010). 

Para a demanda da construção brasileira, e especialmente a que se torna necessária 

para este projeto, os kits de PEX utilizáveis  são os apresentados na Figura 16. Os 

chicotes, responsáveis pela distribuição direta, como na cozinha e área de serviço, os 

chassis de esgotos e kits chuveiros, aplicados nos banheiros. 

 

Figura 16 – (a) Kit Chicote, (b) Kit Esgoto, (c)Kit Chuveiro 

 
Fonte: BRANDÃO, 2010 (adaptado pelo autor). 

 

Os sistemas de implantação dos kits PEX podem ser de dois tipos: por derivação e 

por manifold. Por derivação é muito parecido com os convencionais, utilizando 

cotovelos, ramais, sub-ramais. Economiza tubulações, barateia a aplicação, mas perde 

em redução de materiais de conexões. O que é justamente, uma das principais vantagens 

sustentáveis, pois reduz as perdas de cargas, o que aumenta a eficiência do sistema e 

amplia sua vida útil, já que reduz a manutenção das conexões, e praticamente, anula a 

necessidade de utilização de colas para fixação de conexões. Materiais de colagem são 

sempre mais agressivos ao meio ambiente do que os próprios sistemas de distribuição. 

Para se fazer uso de todas essa vantagens, o sistema aplicado é o de distribuição via 

manifold, na qual os chicotes partem desse equipamento de distribuição central e correm 

pelos seus ramais, sem emendas, em um sistema comparável aos tradicionais elétricos. 

O manifold, representado na Figura 17, funciona como um quadro de disjuntores 

(BRANDÃO, 2010). 
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A escolha desse sistema só exige uma alteração arquitetônica: a necessidade de 

introdução de um shaft de distribuição para a cozinha e um para a instalação do kit 

chuveiro no banheiro, como mostra a Figura 18, sinalizando em vermelho a instalação 

dos shafts. 

 

Figura 17 – Manifold para Água Fria e Quente 

 
Fonte: da web  (pexuniverse.com) 

 

Figura 18 – Shafts para Distribuição Hidráulica 

 
Fonte: do autor. 
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Brandão (2010) apresentou um estudo de caso que demonstra as características de 

aplicação do sistema PEX. A qualidade industrial comprovada da produção que sistema 

que contempla o que fora apresentado nesse trabalho, no item 3.3.1. A análise de custo 

de vida proposto por Edwards (2005) mostra que materiais leves devem ser fornecidos 

por grandes fornecedores, caso do PEX. A industrialização da produção desse sistema é 

benéfica por todas as qualidades anteriormente citadas.  

Deve-se ressaltar do estudo de caso de Brandão (2010), o aumento de 17% de 

custo em relação aos sistemas tradicionais, com uso de PVC, já considerando todos os 

materiais e mão de obra. Porém, é reconhecível a diminuição das patologias e redução 

de retrabalhos, assim como a economia de material e eficácia de produção. Tudo isso se 

caracteriza como um ganho para o desenvolvimento sustentável e se torna argumento 

positivo para a escolha do sistema PEX como definitivo para a distribuição hidráulica 

deste projeto. 

 

5.3.1.3 Distribuição Elétrica 

 

Para a distribuição elétrica, as preocupações foram praticamente as mesmas para a 

hidráulica. Eliminação do retrabalho e impossibilidade de se abrir a alvenaria estrutural. 

Existem alguns blocos próprios para a distribuição elétrica na execução do método 

estrutural aqui empregado. O sistema adotado, porém, possui outros importantes 

benefícios: os eletrodutos aparentes de aço galvanizado. 

A adaptabilidade do sistema exposto é muito maior do que embutida, uma vez que 

permite fácil reavaliação do layout inicialmente proposto. Esta é uma importante 

característica de uma construção sustentável. Assim como a fácil manutenção, quando 

necessária. Sistemas elétricos costumam exigir tais cuidados em larga escala devido à 

evolução da demanda elétrica proporcionado pelo desenvolvimento de novos 

equipamentos domésticos.  

A fácil manutenção também é positiva para a perspectiva de implantação de 

sistemas energéticos mais eficazes que podem surgir nos próximos anos. Atualmente, 

este projeto não considerou nenhum sistema altamente aplicável, mas considera a 

possibilidade de surgimento nos próximos anos, devida à constante pesquisa no assunto. 

A opção de PVC é encontrada no mercado, porém, há pontos negativos atrelados 

a ela. Inicialmente é a menor resistência mecânica, uma vez que ficam expostos, essa é 
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uma importante característica a ser considerada. O perigo de fogo para instalações 

elétricas é latente e a tubulação de aço galvanizado é auto extinguível. Por último, a 

Tabela 6 mostra a energia incorporada na produção do PVC e do aço galvanizado, 

mostrando o quanto PVC impacta mais que o aço galvanizado. 

 

Tabela 6 – Energia Incorporada ao Aço e PVC 

Energia Incorporada ao Aço e PVC 

 Aço Galvanizado PVC  

Energia  
(MJ/kg) 33,80 80,00 

Fonte: GRAF & TAVARES (2010) (adaptado pelo autor). 

 

A facilidade de uso dos eletrodutos aparentes é ampliada devido aos inúmeros 

componentes prontos para utilização no sistema, com interruptores, tomadas, curvas, 

conexões, reduções, e outros. A Figura 19 mostra um ambiente com a utilização de 

eletrodutos aparentes  de aço galvanizado. 

 

Figura 19 -  Utilização de Eletrodutos Expostos 

 
Fonte: da web (maxidutos.com). 
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5.3.2 Revestimentos 

 

Para o revestimento das paredes, deve-se lembrar que o método construtivo 

favorece a aplicação de opções mais simples. A alvenaria estrutural aplicada neste 

projeto faz uso de unidades cerâmicas, os tijolos. O uso de tijolos aparentes é 

largamente aplicado na arquitetura do estado de São Paulo, o que anula a utilização de 

argamassas de emboço, resultando em redução de resíduos e aumento da eficácia da 

linha de produção de um canteiro. 

A necessidade de pintura das fachadas não se deve somente a questões 

decorativas, mas também para a sua conservação. Ela reduz a ação de agentes insalubres 

como água, névoa, maresias, fungos, entre outros; auxilia no combate à umidade 

excessiva nas paredes e, além disso, a escolha de cor favorece um aproveitamento 

energético importante. 

A Tabela 7 demonstra a absortividade em função do tom de cor.  

Tendo como base então, as absortividades, as características térmicas do estado de 

São Paulo e o projeto arquitetônico já apresentado, foram criadas três áreas distintas.  

 

Tabela 7 – Absortividades 

Absortividades 

 Escuras Médias 
(tijolos)  

Claras 

Absortividade (α) 0,7 a 0,9 0,5 a 0,7 0,2 a 0,5 

Fonte: GOULART (2009) 

 

A área externa deve receber pintura diretamente sob o tijolo, isto é, fazer uso do 

tijolo aparente com cores claras. Uma vez que a baixa absortividade é favorável para 

regiões de temperaturas elevadas, como o estado de São Paulo localizado em faixa 

tropical. 

A arquitetura do projeto garante que área interna, de uso comum, receba menos 

sol no inverno em relação à área de uso privativo que deve ser privilegiada. Para 

complementar a eficiência energética desta, a pintura escolhida acompanha os tons 

naturais do tijolo, com absortividade média, assim, a tinta garantirá a proteção esperada 

sem comprometer o benefício energético do tom do material. Desta forma, no inverno, a 
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energia solar irá render uma fonte térmica mais aproveitada pela absortividade das 

paredes. 

A metade da residência, de uso privativo, por sua vez, exige um maior 

aproveitamento luminoso para atividades pessoais de trabalho e lazer. Essa 

especificidade não exige somente uma escolha luminosa, mas um cuidado com a 

reflexão dos raios luminosos. A superfície irregular do tijolo aparente comprometeria a 

eficácia luminosa, além de dificultar a limpeza, e o fato de que o ambiente para se 

dormir exige uma condição salubre ainda maior. Por isso, para essa área, a pintura não 

pode ser diretamente sob o tijolo, exigindo argamassa de emboço. 

Evidentemente, a escolha de revestimentos para áreas que serão pintadas não fica 

somente nos tons de cores, mas também para os tipos de tintas que podem ser aplicadas. 

A melhor opção acessível do mercado para atender as necessidades da linha de 

desenvolvimento deste trabalho é a tinta natural. 

Tintas naturais são feitas a base de água, com resina natural e a pigmentação 

proveniente de terra e cal. Este componente é naturalmente fungicida e biodegradável. 

Diferente de outras tintas, estas não tem odor, são mais duráveis, não utilizam metais 

pesados e, por ser mais natural, exige processo de fabricação sem auxilio de meios 

físicos e com baixo uso de energia. Tornam-se mais saudáveis para os ocupantes e 

permitem a parede “respirar”. Isto é, permite a troca de vapor entre o ambiente interno e 

externo, o que reduz risco de umidades (MATEUS, 2012).  

 

Figura 20 – Tinta Natural  

 
Fonte: da web (ecocasa.com.br). 

 

O mercado já apresenta opções de tintas naturais, como uma empresa localizada 

na cidade de Limeira, no interior de São Paulo, de tecnologias ambientais. Sua tinta é a 
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base de terra crua e emulsão aquosa. A empresa garante a utilização de jazidas 

certificadas com potencial de extração por longa data. A Figura 20 mostra uma parede 

externa pintada com a tinta da marca. 

Outro importante benefício deste material é a redução do impacto dos resíduos 

típicos das tintas. Por ser natural, se torna biodegradável. Não anula a produção destes, 

mas diminui consideravelmente seu impacto. 

Quanto à argamassa de emboço necessária para as áreas internas de uso privativo, 

a melhor opção sustentável é a utilização daquelas a base de cal, cujas características 

positivas já foram apresentadas anteriormente, uma vez que esse material é componente 

da tinta natural também. Elas são interessantes em uma linha de produção construtiva 

por sua alta aplicabilidade para o sistema completo, para rebocos exteriores, interiores e 

assentamentos. Possui, além de tudo, ausência de fissuração por retração, assim se torna 

desnecessária a utilização de massas para acabamento da superfície. 

Uma importante característica sustentável das argamassas a base de cal é o fato de 

que seu endurecimento é feito à custa da absorção de CO2, cuja concentração deve ser 

reduzida na atmosfera. 

Para o banheiro, exige-se a utilização de um revestimento com preocupação de 

estanqueidade, por se tratar de uma área molhada. O vapor e umidade comprometem a 

integridade das paredes se desprotegidas, o que se torna impactante, por reduzir a vida 

útil desse importante cômodo da habitação.  

O mercado ainda não oferece opções de substituições tão acessíveis para uma 

linha de produção, o que compromete o investimento de uma inovação ante o uso das 

cerâmicas tradicionais. A preocupação para a sustentabilidade do processo torna-se a 

adaptação do projeto arquitetônico para uma paginação que evite recorte de peças, a fim 

de diminuir resíduos. A execução de um programa habitacional baseado neste projeto 

deve assegurar a proximidade da fonte fornecedora, isto é, localizada no estado de São 

Paulo, e cuja produção respeite os enunciados do Guia Técnico Ambiental da Indústria 

de Cerâmica Branca e de Revestimento (2006), organizado pela CETESB – Companhia 

de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Governo do Estado de São Paulo. 

O mesmo se aplica para o piso de todo o projeto. O clima brasileiro, e 

especificamente o paulista, não exige uma previsão de aquecimento para conforto 

térmico no piso, devido às reduzidas temperaturas rigorosas no inverno, como acontece 

em climas temperados, tropical de altitude e polar. 
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5.3.3 Telhado 

 

A concepção do telhado foi uma das importantes preocupações deste trabalho. 

Primeiramente pela importância de captação pluvial que este exerce no projeto. 

Também devido à metade de uso comum da residência não apresentar forro, o que 

naturalmente cria a preocupação de infiltração de água de chuva. Além de que, este fato 

implica em uma estrutura de treliças mais trabalhado para garantir a salubridade interna 

do edifício. 

Muitas vezes, a escolha do telhado implica em um uso de madeira excessivo. Sua 

exposição exige uso de vernizes e impermeabilizantes, materiais agressivos ao 

ambiente.  

Tendo como base tudo isso, o material utilizado para o projeto deverá ser leve 

para reduzir as cargas aplicadas às estruturas de sustentação, garantir escoamento para 

captação das chuvas, prevenir vazamentos, ter pouca energia incorporada e, se possível, 

ser barato, já que o impacto financeiro da instalação e manutenção do telhado é alto. O 

material encontrado que atende essas características é a telha de fibra vegetal, 

amplamente acessível ao mercado brasileiro atual fornecido por uma empresa francesa 

que atua no Brasil desde 1996, com produção local iniciada dez anos depois. 

A matéria prima para a produção destas telhas é a celulose, provinda da 

reciclagem do papel - material amplamente reutilizado no Brasil. Se torna livre de 

Amianto, são impermeabilizadas de fábrica e protegidas quanto aos raios UV, o que 

amplia sua vida útil. Toda a produção industrial é gerida com uso de indicadores de 

sustentabilidade, o que garante a baixa incorporação de energia na produção e a baixa 

densidade e permite o transporte de grandes cargas com impactos reduzidos. 

Financeiramente, o preço por metro quadrado das telhas de fibra vegetal fica em 

torno de R$25,00/m², enquanto a telha cerâmica é encontrada em valores de 

R$22,00/m². A economia, no entanto, é proveniente na redução das estruturas de 

sustentação e a redução nos custos de manutenção. 

O site da empresa fornece dados apresentados na Tabela 8 a respeito das 

propriedades do material. No endereço eletrônico também é possível conferir a 

inclinação mínima exigida para os tipos de peças fornecidas, sendo: 18° para as de 

comprimento de 2,00m e 27° para as de 0,50m. A Figura 21 indica as medidas para a 

obtenção das inclinações do projeto, sendo 11,5° para o lado menos inclinado e 21,5° 
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para o mais inclinado. Isto implica a necessidade de alteração das alturas do telhado 

para a manutenção dos comprimentos e simetria do projeto. Para o atendimento das 

inclinações exigidas e considerando a possibilidade de usar as telhas maiores para 

ambos os lados, a altura necessária para o lado menos inclinado é de aproximadamente 

1,30m. Para se garantir a diferença entre as água e o consequente funcionamento das 

torres de ventilação, a altura do outro lado também será elevada para 2,00m. 

 

Tabela 8 – Características das Telhas de Fibra Vegetal 

Características das Telhas de Fibra Vegetal 

Peso 70g/m² 

Alongamento até ruptura 30% 

Intervalo de temperatura de trabalho -40°C a 120°C 

Penetração de Umidade 10g/m²/24h 

Resistencia a Chuva >1000mm 

Refletividade 95% 

Fonte:  da web (onduline.com). 

 

Figura 21 – Alturas Inicialmente Propostas 

 
Fonte: Autor (2016). 

 

5.3.4 Diferencias Tecnológicos 

 

Além de todos os diferenciais propostos neste projeto, algumas aplicações 

tecnológicas são importantes para a consolidação deste como uma construção 

sustentável. Muitas são as opções encontradas no mercado paulista atual, e sempre é 

possível implementar opções que tragam benefícios para a sustentabilidade do projeto. 
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Alguns foram destacados devido à facilidade de aplicação na linha de produção de 

programas habitacionais, pela consolidação do produto no mercado, evitando 

dificuldades de manutenção e a eficácia dos benefícios trazidos. 

 

5.3.4.1 Descarga com duplo Acionamento 

 

A água é um elemento importante no cotidiano de uma residência. Inúmeras 

atividades fazem uso dela: limpeza em geral, chuveiro, lavadora de roupas, entre outros. 

Barreto (2008) mostra que na análise do consumo médio diário de uma residência 

comum, 5% da água se destina à descarga. Barreto (2008) também demonstra que já se 

trata de um ganho, a substituição da bacia sanitária com válvula pela de caixa acoplada. 

Aquela possui uma vazão média de 1,57L/s e esta de 0,06L/s. Porém, destaca-se que os 

5% são referentes ao método mais econômico e, por sua expressividade, pode ainda ser 

reduzido. 

O sistema de duplo acionamento da caixa acoplada já é amplamente utilizado no 

mercado brasileiro. A fornecedora pesquisada para este projeto foi uma empresa 

fundada no Estado de São Paulo e com produção na cidade de Jundiaí. Ela tem a 

proximidade ideal para a execução em um projeto deste no estado. 

Esta inovação consiste basicamente na disponibilidade de duas opções no ato da 

descarga: uma com vazão para resíduos sólidos e outra com a metade da vazão anterior 

para resíduos líquidos - 6 e 3L, respectivamente. O site da empresa garante que o 

sistema proporciona 35% de economia média no volume de água utilizado no decorrer 

do mês. A Figura 22 mostra o sistema fora de sua instalação. 

 

Figura 22 – Mecanismo para Duplo Acionamento 

 
Fonte: da web (astra-sa.com.br). 
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5.3.4.2 Misturador Automático  

 

Em muitos dos projetos sustentáveis, uma das primeiras soluções apresentadas é a 

utilização de um sistema de aquecimento solar.  

Na cidade de São Paulo, o vereador Celso Russomano (PP) apresentou em 2006 o 

Projeto de Lei nº 313/06, promulgado pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM) em 26 de 

junho de 2007, transformando-o na Lei nº 14.459, de 3 de julho de 2007, que obriga as 

novas residências da cidade a ter 40% da demanda de água aquecida por aproveitamento 

solar.  

Obviamente o projeto aqui apresentado, se executado na cidade de São Paulo, 

exigiria a introdução de tal sistema. O mesmo ocorreria em outras cidades onde 

ocorresse a mesma especificidade. Porém, sistemas preparados para aquecimento solar 

ainda possuem um alto custo de instalação, o que seria um empecilho para a execução 

do projeto na larga escala dos programas habitacionais. Ademais, sua instalação isolada 

não resolve completamente o problema de gasto energético para aquecimento da água. 

A introdução do uso de PEX via instalação de manifold já torna o sistema de 

distribuição hidráulico da residência, completamente adaptado para um possível uso de 

aquecimento central via aproveitamento solar. Da mesma forma que o telhado possui 

inclinação ideal, e a simetria garante uma fachada sempre direcionada ao Norte, de 

maior aproveitamento energético. 

Aqui se tornou importante a introdução de um equipamento que auxilia sistemas 

aquecidos no aproveitamento hídrico, visto que, muitas vezes, perde-se muita água no 

ato de equilibrar a temperatura através dos misturadores manuais. O fornecedor deste 

material, apresentado na Figura 23, é o mesmo que fornece a tinta natural. 

O equipamento se mostra interessante, pois é instalado na saída primária da 

distribuição e já coloca em sistema, a água aquecida a uma temperatura selecionada pelo 

usuário, sendo que o painel pode ficar à distância para facilidade de acesso. Assim, a 

água já se encontrará na temperatura definida, reduzindo a perda no ato de manuseio 

dos misturadores. 
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Figura 23 – Misturador Automático 

 
Fonte:  da web (ecocasa.com.br). 

 

5.3.4.3 Lâmpadas de LED 

 

A demanda energética de uma residência se divide em inúmeros usos. A 

preocupação com a economia de energia é algo aplicável a todos eles, mas algumas 

soluções têm sido mais eficazes neste objetivo. A iluminação ocupa uma importante 

parcela no uso de energia residencial, e é foco de inúmeras pesquisas para economia 

energética. A Figura 24 mostra um gráfico com a distribuição de uso de energia. 

 

Figura 24 – Gráfico de uso energético 

 
Fonte: BORBA & GASPAR (2010). 
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Por inúmeros motivos, uma solução que deve ser incoporada ao projeto é o uso 

obrigatório de lâmpadas LED.  

O LED, Light Emitting Diode, em português - Diodo Emissor de Luz, foi criado 

na década de 60, mas se tornou promissor para a iluminação em 1990, quando o Dr. 

Shuji Nakamura da Nichia Chemical Corporation inventou uma opção branca. A partir 

de então, viabilizou-se sua utilização, e com a proibição de lâmpadas de baixa eficiência 

energética, o que praticamente aboliu a incandescente, as lâmpadas LED se tornaram 

uma das principais saídas para o mercado brasileiro. 

Como todos os materiais propostos no decorrer deste trabalho, a oferta da 

lâmpada LED passou pela análise do ganho ambiental, da vida útil, do baixo custo de 

manutenção e a diminuta perda de mão de obra para implantação da tecnologia, para 

que não se deixe esquecido o lado socioeconômico do desenvolvimento sustentável.  

Quando se fala em lâmpadas, o indicador mais importante para economia 

energética é a eficiência energética, que é a relação entre fluxo luminoso e potência. 

Representa a quantidade de luz emitida por segundo emitido a cada watt consumido. A 

Tabela 9 mostra a comparação entre tipos de lâmpadas nesse indicador. 

 

Tabela 9 – Eficiência Energética 

Eficiência Energética 

 Incandescente Halógenas Fluorescente LED’s 

Eficiência (lm/W) 12 20 60 80 

Fonte: BLEY (2012) (organizado pelo autor). 

 

Visivelmente, a eficiência das lâmpadas LED já faz dela interessante para a 

utilização e o que colabora ainda mais para esse fato é sua vida útil. Bley (2012) afirma 

que o mais importante para se considerar como vida útil é o tempo necessário para sua 

troca, pois elimina o fato da depreciação de algumas lâmpadas, que com o passar do 

tempo já não emitem o mesmo fluxo. Lâmpadas LED possuem vida útil superior a 

50000 horas, isto é, quase seis anos. As incandescentes comuns, que por muito tempo 

foram a única opção do mercado brasileiro, exigem troca a cada 1000 horas, algo em 

torno de um mês. Principalmente porque LED possuem rápido acionamento e não se 

deterioram com o ciclo de acionamento, e por sua alta resistência mecânica. 

Uma importante característica do LED é a não emissão de Infra Vermelho ou 

Ultra Violeta, garantindo a qualidade da iluminação e não impactando na temperatura 
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do ambiente. Seu impacto ambiental é reduzido por não apresentar composição com 

elementos tóxicos, o que a faz ser considerada lixo comum e permitindo sua reciclagem. 

Quanto seu impacto na introdução na linha de produção é praticamente nulo por 

permitir o retrofit (modernização) das luminárias comuns, pois existem lâmpadas LED 

com o formato exato das anteriormente utilizadas pelo mercado, e de mesmo bocal. A 

Figura 25 exemplifica o dado. 

Sua utilização desde o início do projeto é importante, pois sua alta eficiência 

energética garante uma economia no dimensionamento da fiação do ambiente, e 

consequente redução de bitola dos eletrodutos. Assim, há uma economia ampliada em 

todo o projeto. 

Quanto às questões financeiras, o LED se mostra interessante pela projeção de 

custos durante todo o ciclo de vida do projeto. Além das economias indiretas 

apresentadas, há o menor custo com manutenção e redução das contas de luz. A Figura 

26 mostra um gráfico expondo os custos de uso de variados tipos de lâmpada durante 

um ano. 

 

Figura 25 – Possibilidade de Retrofit das lampadas 

 
Fonte: BLEY (2012). 

 

Figura 26 – Despesa Anual de lampadas 

 
Fonte: da web (gazetadopovo.com.br). 
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6 RESULTADOS 

 

Tendo em vista tudo que foi apresentado no desenvolvimento do projeto, algumas 

alterações foram feitas em relação ao projeto arquitetônico inicialmente proposto e o 

resultado do trabalho foi a organização de todas as definições de projeto organizadas em 

um memorial descritivo apresentado no APÊNDICE A, que inclui a planta baixa do 

projeto arquitetônico, assim como duas elevações de fachada.  

O memorial descritivo foi estabelecido a partir de todas as descrições de materiais 

e tecnologias apresentadas, refletindo as diretrizes que guiaram suas escolhas. 

Deve-se ressaltar como foi destacado anteriormente, que a arquitetura do projeto 

apresenta a simetria que garante a adaptabilidade do projeto para qualquer 

posicionamento do lote a ser construído em relação aos pontos cardeais. Para simplificar 

a representação, a planta padrão foi considerada como em uma situação de frente de 

terreno para o Sul. 

Outra observação quanto aos resultados é a inexistência de discussão quanto à 

fundação, por sua vez, omitida do memorial. Isto se deve ao fato da especificidade 

esperada desse elemento estrutural para cada terreno a ser construído. Este trabalho 

focou em definições que poderiam ser transmitidas para situações genéricas do Estado 

de São Paulo, o que não acontece para a fundação. 

Também específico fica o projeto estrutural. Algumas cargas a serem 

consideradas no processo de dimensionamento são específicas para o local de 

construção, por exemplo, a carga de vento. Assim, para fins deste projeto não se 

executou um projeto estrutural que pudesse ser considerado genérico, para que isto seja 

considerado mediante a situação proposta caso a caso. 
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7 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

7.1 AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 

 

Uma das preocupações desde o começo do trabalho foi a mensuração de quão 

sustentável o projeto teria ficado. Para isso, foi adaptada de Edwards (2005), uma tabela 

de auto avaliação do projeto que permitiu, segundo seis critérios, a avaliação das 

possibilidades sustentáveis que o projeto trouxe. A Tabela 10 contem  as notas da auto 

avaliação que servirão de base para a discussão dos resultados obtidos. 

 

Tabela 10 – Auto Avaliação da Sustentabilidade do Projeto 

Auto Avaliação da Sustentabilidade do Projeto 

Critério de Avaliação Pontuação 

Máxima 

Nota 

Atribuída 

Mérito arquitetônico da organização da 

implantação e da abordagem geral 
15 13 

Mérito específico da estratégia para que o 

projeto alcance um alto grau de 

sustentabilidade 

15 13 

Interpretação das oportunidades para o 

projeto 
15 14 

Estratégia Ambiental para o conjunto 

apresentado 
15 15 

Apropriação de novas tecnologias, visando a 

construção sustentável para o detalhamento 

de projeto (como especificações gerais e 

estrutura). E criatividade de suas aplicações 

20 15 

Qualidade e profundidade na argumentação 

da defesa do projeto 
20 18 

Total 100 88 
Fonte:  EDWARDS (2005) (adaptado pelo autor). 

 

O primeiro critério avaliado foi mérito arquitetônico de toda a abordagem. Este 

trabalho se preocupou desde o começo com a procura, através da proposta arquitetônica, 

da solução para a adaptabilidade do projeto para diversas possibilidades de terreno, que 

é a imposição mais criteriosa de um programa habitacional. Os ganhos obtidos pelo 

estudo arquitetônico do projeto abrangeram possibilidades para a economia energética, 
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através da utilização otimizada da luz solar - este foi o maior sucesso da exposição 

arquitetônica. 

Ainda se tratando deste primeiro critério, a abordagem de comparação entre o 

sistema da residência projetada com o funcionamento de uma árvore foi de suma 

importância para a execução deste trabalho, visto que foi esta característica que 

concebeu as principais diretrizes para as definições de tecnologias e materiais 

implementados - inspiração obtida através da abordagem a respeito da arquitetura 

sustentável.  

O segundo critério foi analisado quanto aos tipos de avaliação apresentado na 

defesa de um ou outro material. Este trabalho buscou uma padronização nos critérios 

apresentados, como por exemplo, a apresentação da energia incorporada ao material, ou 

a Análise do Ciclo de Vida, o que foi visto pelo autor como uma forma de qualificar a 

estratégia na busca pela sustentabilidade do projeto. Como não foi possível esse 

alinhamento integral, a nota máxima não foi obtida. 

Quanto às oportunidades acolhidas pelo projeto, terceiro quesito da auto 

avaliação, destaca-se a preocupação da devida escolha de todos os materiais necessários 

para o processo construtivo, exceto a fase da fundação por motivos anteriormente 

apresentados. Isto realça a preocupação de cumprir com o objetivo da sustentabilidade 

em todas as possibilidades que surgiram no processo de criação do projeto. Dessa 

forma, abriu-se espaço para contribuir com tecnologias que se não instaladas, foram 

previstas para um futuro do projeto. Como o caso da possibilidade trazida pela inserção 

do misturador automático que implementa o próprio uso do aquecimento solar, mesmo 

que não instalado inicialmente, e a integração entre o material escolhido para 

pavimentação do acesso de carros com o aproveitamento de água pluvial.  

A estratégia ambiental obteve nota máxima pela incorporação, já citada, de uma 

metodologia muito bem definida na literatura a respeito da construção sustentável, que 

foi o estudo comparativo entre a casa e a árvore. Esse fator, aliado às diretrizes 

apresentadas para a concretização de uma construção sustentável, permitiu uma 

estratégia ambiental completamente influente a partir da proposta inicial deste trabalho 

e durante toda sua execução. 

A apropriação de novas tecnologias e a criatividade de aplicação diversas destas 

foi colocada em posição não essencial no decorrer deste projeto, visto a abrangência 

adotada para o conceito de desenvolvimento sustentável, que acabou por conter, com 

importância, o caráter social deste. Assim, foi preciso ter a preocupação do cuidado de 
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implantação de tecnologias que não colaborem para a substituição da mão de obra atual, 

e ainda mais, surgiu como necessidade a preferência por sistemas que se apresentassem 

sustentáveis, mesmo que já recorrentemente aplicados na construção civil, caso da 

alvenaria estrutural adotada para a estrutura do projeto. 

Por outro lado, as tecnologias e materiais adotados foram os considerados como 

mais eficazes para o objetivo aqui proposto, e de forma geral, houve a utilização de 

possibilidades que, se não são completamente novas, já possuem certa posição 

confortável no mercado, o que colaborou ainda mais para a real aplicabilidade deste 

projeto. 

Como último critério, a qualidade na argumentação da defesa proposta neste 

trabalho foi a maior preocupação durante a revisão do mesmo, visto ser de suma 

importância que se deixasse exposto a profundidade dos conceitos aqui utilizados, para 

demonstrar a constante preocupação com todos os detalhes da execução do trabalho. 

 

7.2 EXEQUIBILIDADE 

 

A avaliação da exequibilidade do projeto se mostra positiva, visto que a 

simplicidade ditou a orientação da definição de técnicas e materiais. Toda a tecnologia 

implementada no projeto foi acompanhada de explanação mostrando sua inserção no 

mercado do estado de São Paulo, fator que facilita a exequibilidade real do projeto. 

Quanto a análise de custo para tal, mesmo que não feita de forma aprofundada, é 

também positiva. Visto que as tecnologias já são utilizadas em programas habitacionais, 

mas foram organizadas em único projeto pensado de forma sustentável. Quando da 

inserção de alguma tecnologia ainda não comumente empregada na construção paulista, 

a análise de custo foi feita de forma pontual e não impactou a exequibilidade do projeto. 

 

7.3 CONCLUSÃO 

 

O objetivo foi considerado como alcançado. Este trabalho permitiu mostrar que 

não é necessário o uso das tecnologias mais caras e futuristas para a obtenção de um 

produto final que seja considerado como uma construção sustentável. 

Uma análise mais criteriosa permitiu uma arquitetura que facilitasse a adaptação 

do projeto para variados terrenos, problema recorrente dos programas habitacionais 
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tradicionais. Soluções simples como a proporção quadrada e a simetria do projeto foram 

essenciais para o cumprimento desse objetivo. Assim como a simples análise de 

tecnologias há tempos utilizadas por povos espalhados pelo planeta, caso da escolha 

pelas torres de ventilação. 

Outro pilar da construção sustentável foi muito importante para o decorrer deste 

trabalho - a regionalização do projeto. Fica evidente que é importante se definir a 

localidade que se objetiva atender quando se projeta uma construção sustentável, por 

envolver a possibilidade do desenvolvimento regional e uso de materiais locais. Aqui 

foi necessária a análise de aplicabilidade de todas as definições propostas no mercado 

da construção civil paulista.   

O processo de se produzir uma construção sustentável, voltada para um programa 

habitacional, foi conclusivo para o dilema apresentado no inicio deste trabalho, a 

respeito da responsabilidade da engenharia moderna em equilibrar os ganhos sociais que 

bons projetos podem trazer com o impacto ambiental e econômico que a construção 

civil proporciona.   

Este projeto trouxe uma possibilidade de solução para o preocupante problema de 

déficit habitacional do estado de São Paulo. Uma sociedade que se apoia no 

desenvolvimento sustentável como meta evolutiva não pode fechar os olhos para estes 

problemas. 

O engenheiro civil, no ato de seu juramento, afirma que trabalha para o bem do 

Homem, respeita a natureza, e que a partir daquele momento coloca todo o seu 

conhecimento cientifico a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade. Estes 

votos selam o seu compromisso com o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e 

sem desigualdade.  

Este trabalho começou com uma introdução a respeito da importância do ato de 

habitar. Foram as habitações que trouxeram a proteção necessária para o homem se 

lançar a objetivos maiores, e isso permitiu que ele evoluísse. Assim também evoluiu o 

nível das construções e a complexidade da sociedade. A humanidade se deparou com a 

necessidade de se reinventar, de mostrar para ela própria que é possível continuar 

habitando sem que se comprometam as possibilidades do mesmo para as gerações 

futuras. 

Novamente a habitação surge como o centro da discussão em um momento 

icônico para o desenvolvimento humano, e é responsabilidade da engenharia civil 

encontrar soluções para que se concretize uma geração preocupada com o futuro da 
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humanidade. Um dos focos dessa preocupação é o entendimento que não somente os 

grandes e caros projetos irão contribuir para este objetivo, mas também as soluções 

simples que possibilite moradias para todos.  

Realça-se, portanto, nesse momento o cumprimento do objetivo proposto e a 

esperança de futuros trabalhos que implementem ainda mais o projeto aqui apresentado, 

como por exemplo, a execução das propostas para um programa habitacional. 
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APÊNDICE A 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

PROJETO DE RESIDÊNCIA POPULAR: sustentável e com 
método construtivo aplicável ao mercado do estado de São Paulo 

 

1  PREMISSAS INICIAIS 

1.1 DA ESTRUTURA 
A estrutura será realizada em sua totalidade no método de alvenaria estrutural utilizando 

tijolos cerâmicos de seis ou oito furos, de acordo com a demanda de comércio local com 

uso das medidas comerciais padrões de 9, 14 e 19 cm a fim de atender o aproveitamento 

do projeto de elevação de alvenaria. Sendo que o fornecedor deve comprovar que o 

material está de acordo com as especificações na NBR 7171/92. 

O graute para a execução da técnica deverá ser industrial com controle de medida para 

diluição. 

Deve-se atentar ao frisamento ideal para características de acabamento para a área da 

residência de uso comum, visto que esta não terá argamassa de emboço, isto é, a 

alvenaria irá receber a pintura diretamente ao bloco. 

A Laje da área de uso privativo será pré moldada com uso de vigota T, preenchimento com 

uso de EPS, Poliestireno Expandido, conhecido pela popularização da marca Isopor®, cujo 

nome assumiu caráter de nome popular do produto, com opção de lajotas cerâmicas. O 

revestimento interno da laje será com uso de emboço a base de cal, com espessura 

mínima de 2.5cm e máxima de 4.0cm. 

 

2 ACABAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DE USO PRIVATIVO 

2.1 - SALA DE ESTAR 

 Piso: cerâmica 30 x 30 cm, Eliane, Portobello, Cecrisa, Incepa ou similar, 

preferencialmente com composição proveniente de reciclagem; 

 Rodapé: cerâmica 7 x 30 cm, Eliane, Portobello, Cecrisa, Incepa ou similar, 

preferencialmente com composição proveniente de reciclagem; 

 Parede: pintura de tinta natural diretamente sobre o bloco cerâmico; 

 Teto: Treliça de madeira tratada industrialmente, utilizando material de 

fornecedores que atestem replantio de espécie típica do Estado de São Paulo, 

conforme regulamentação da NBR 16143:2013 sobre Preservação de Madeira, 

atendendo normativa para estrutura de madeira NBR 7190:1997. Sem forro ou material 

de recobrimento. 

 

2.1 – DORMITÓRIOS / CIRCULAÇÃO 
 Piso: cerâmica 30 x 30 cm, Eliane, Portobello, Cecrisa, Incepa ou similar, 

preferencialmente com composição proveniente de reciclagem; 

 Rodapé: cerâmica 7 x 30 cm, Eliane, Portobello, Cecrisa, Incepa ou similar, 

preferencialmente com composição proveniente de reciclagem; 

 Parede: pintura de tinta natural sob argamassa a base de cal; 
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 Teto: pintura de tinta natural sob argamassa a base de cal. 

 

2.2 - BANHEIROS 
 Piso e Parede: cerâmica 30 x 30, Eliane, Portobello, Cecrisa, Incepa ou similar, 

preferencialmente com composição proveniente de reciclagem; 
 Teto: pintura de tinta natural sob argamassa a base de cal; 

 Aparelhos: lavatório de louça, bacia de louça com caixa acoplada e sistema de 

duplo acionamento da descarga Astra ou similar; 

2.3 - COZINHA 
 Piso: cerâmica 30 x 30 cm, Eliane, Portobello, Cecrisa, Incepa ou similar, 

preferencialmente com composição proveniente de reciclagem; 

 Rodapé: cerâmica 7 x 30 cm, Eliane, Portobello, Cecrisa, Incepa ou similar 

preferencialmente com composição proveniente de reciclagem; 

 Parede: pintura de tinta natural diretamente sobre o bloco cerâmico; 

 Teto: Treliça de madeira tratada industrialmente, utilizando material de 

fornecedores que atestem replantio de espécie típica do Estado de São Paulo, 

conforme regulamentação da NBR 16143:2013 sobre Preservação de Madeira, 

atendendo normativa para estrutura de madeira NBR 7190:1997. Sem forro ou material 

de recobrimento; 

 Aparelhos: bancada de granito nacional com cuba metálica, tanque de louça; 

 Bancada de cozinha americana em base de alvenaria e tampo de madeira 

utilizando material de fornecedores que atestem replantio de espécie típica do 

Estado de São Paulo, conforme regulamentação da NBR 16143:2013 sobre 

Preservação de Madeira; 

 

2.4 - ESQUADRIAS METÁLICAS 
 Serão em alumínio anodizado ou pintura eletrostática, executados e instalados 

conforme as dimensões e detalhes dos projetos arquitetônicos. 
 

2.5 - ESQUADRIAS DE MADEIRA 
 Portas, batentes e guarnições de kit porta pronta previamente pintados na cor 

branca; 
 

2.6 – VIDROS 
 Serão instalados vidros nos caixilhos de alumínios. As espessuras serão definidas 

conforme os vãos e normas. 
 

2.7 – JARDIM DE INVERNO 
 Será fechado com vidro com espessura conforme norma específica dotada de uma 

porta de vidro para acesso; 
 Cobertura com claraboia de ventilação que permita abertura; 
 Piso cerâmica 30 x 30 cm, Eliane, Portobello, Cecrisa, Incepa ou similar, 

preferencialmente com composição proveniente de reciclagem; 

 
3  REVESTIMENTO EXTERNO 
 
3.1 - FACHADA 

 Acabamentos com pintura de tinta natural sobre tijolo cerâmico; 
3.2 – TELHADO 

 Telhado com uso de telhas de fibra natural, e sistema de recolhimento de água em 
zinco; 
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