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A cidade de Brasília, situada no Planalto Central do Brasil, é caracterizada pelo 
clima Tropical de Altitude, onde são identificadas duas estações nitidamente 
distintas: quente e úmida (outubro a abril) e seca (maio a setembro).
Partindo da premissa da arquitetura bioclimática, de fornecer conforto térmico, 
visual e a redução do consumo energético, através do uso de estratégias 
passivas, procurou-se adaptar e qualificar o layout genuinamente simples, através 
da adaptação da edificação ao clima local, aproveitando as condições de 
insolação, iluminação e ventos. Desta forma, foram empregadas técnicas 
construtivas e elementos sustentáveis, como ventilação cruzada, floreiras, terraço 
verde e iluminação zenital, kit de aquecimento solar, além do uso de elementos 
construtivos aparentes que dão identidade visual ao conjunto. 
A circulação e renovação do ar interno é realizada através da ventilação cruzada, 
com entrada do ar frio pelas janelas baixas e saída do ar quente pelas janelas em 
fita, localizadas no alto das paredes.

Também, as floreiras das fachadas principais, além de conferir qualidade 
estética ao conjunto, podem ser utilizadas como brise vegetal, através da 
instalação de grades, redes de proteção, facilmente instalados, servindo 
de estrutura para o crescimento de plantas, com o objetivo de umedecer o 
ar que entra na edificação, amenizando o problema de baixa umidade dos 
dias muitos secos, que são comuns no DF.

Já o telhado verde é uma solução eficiente que está sendo adotada em 
muitas partes do mundo, principalmente na Europa, como um meio de 
aumentar o conforto térmico no interior da edificação, podendo reduzir a 
temperatura em até 15°C,  dispensando o uso de ar condicionado e, desta 
forma, reduzindo o consumo de energia elétrica, além da redução dos 
gases do efeito estufa,  através da fotossíntese realizada pelas plantas, e 
melhoria do microclima, através da consequente atenuação do efeito das 
ilhas de calor nos centros urbanos. No Brasil, esse sistema construtivo 
ainda é muito tímido, sendo mais utilizado em São Paulo e no Rio Grande 
do Sul.

A proposta arquitetônica ainda prevê o uso de vegetação extensiva no terraço verde, 
contando com 10mm de terra para o plantio de espécies rasteiras locais, adaptadas ao 
clima e que exijam pouca rega e poda, tomando como referência as plantas 
pesquisadas e divulgadas no Projeto Jardins do Cerrado. Também, é possível o 
cultivo de hortaliças, temperos e chás, além de flores e plantas de pequeno porte, 
incentivando a prática da horta domiciliar e contribuindo para a estética da edificação. 
O acesso ao terraço verde é externo, através de escada tipo marinheiro.

O terraço verde exige cuidados especiais na impermeabilização pois, embora aumente a vida 
útil de qualquer membrana, não são todas as que resistem a ação das raízes. A proposta 
prevê a utilização de geomembrana tipo PEAD. 
Inicialmente sobre a laje será aplicada a manta geotêxtil não-tecido de 200g/m², o qual 
funcionará como uma camada de proteção entre o concreto e a geomembrana, evitando o 
contato e um possível dano ao material, com a finalidade de evitar infiltrações da água de 
chuva na estrutura do edifício. A fixação da manta plástica nas paredes laterais de blocos de 
concreto se deu a 25 centímetros da base e foi feita por meio de perfil metálico, utilizando-se 
elementos de fixação acabamento em rufo metálico. Após será executada lastro de brita de 
5cm e novamente manta geotêxtil de 200g/m². Então, será espalhada camada de terra 
vegetal com 10cm de espessura e grama em placa tipo Esmeralda.

Finalizando as estratégias bioclimáticas aplicadas à esta proposta, está o emprego do kit de 
aquecimento solar de baixa pressão, para aquecimento da água do chuveiro da residência. O 
aquecimento da água com luz solar é um dos exemplos de sustentabilidade que estão sendo 
usados pelo Minha Casa Minha Vida em empreendimentos nas áreas urbanas e nas regiões 
rurais, atingindo a população de baixa renda, em residenciais da faixa 1 do programa, destinada 
exclusivamente às famílias com renda de até R$ 1,6 mil.
O Kit vendido pronto no mercado, tem baixo custo, inclui o coletor solar, um reservatório térmico, 
tubulação de interligação entre o reservatório térmico e o coletor e misturadores de água. Foi 
dimensionado para uso e até 6 pessoas, contando com um boiler de 300L. 
As placas solares devem estar voltadas sempre para o norte, posicionadas em ângulo calculado 
a partir da latitude local (15º46’47” no DF) acrescido de 10º, o que se torna simples nesta 
proposta arquitetônica, que prevê o sistema implantado num módulo quadrado que pode ser 
inclinado 

Segundo a Associação Brasileira de Ar Condicionado, Refrigeração, Ventilação e Aquecimento 
(Abrava), a redução pode chegar a 30% no valor da conta de energia elétrica com o uso do 
sistema de aquecimento solar de água do chuveiro. Pesquisa recente feita pela Faculdade de 
Energia Elétrica da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), mostra que o consumo de 
energia do chuveiro elétrico pode chegar a 40% da carga das redes elétricas nos horários de 
pico do consumo – das 18 horas até as 19 horas – nas regiões Sul e Sudeste. Esses chuveiros, 
aponta a Unicamp, estão em 70% dos domicílios no Brasil e seu gasto, durante o ano, 
corresponde a quase 30% do gasto de energia gerada pela Usina de Itaipu.

Estratégias Bioclimáticas
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As instalações elétricas foram propostas a partir do posicionamento dos 
equipamentos elétricos em cada ambiente da casa, seguindo a NBR 5410, que 
estipula as condições adequadas para o funcionamento usual e seguro das 
instalações elétricas de baixa tensão, ou seja, até 1000V em tensão alternada e 
1500V em tensão contínua. 
A fiação elétrica será distribuída pela unidade, protegida em eletrodutos 
corrugados, utilizando os vazados verticais dos blocos para as passagens das 
mangueiras e não sendo permitidos cortes horizontais para a interligação dos 
pontos. As caixas de tomadas e interruptores podem ser previamente fixadas 
nos blocos, que, por sua vez, serão assentadas em posições predeterminadas, 
conforme indicado nas plantas de elevação das paredes, utilizando 
preferencialmente blocos especiais.

Os pontos de iluminação serão embutidos na laje, conforme pontos localizados no projeto elétrico. 
No orçamento os pontos de iluminação incluem o interruptor, luminárias de embutir, tipo plafon, 
para lâmpada fluorescente 100w, fiação e eletrodutos e todas as peças e serviços necessários 
para a instalação de todo o conjunto.

Para o banheiro e lavanderia foi previsto o interruptor com tomada, já nos demais 
cômodos, os interruptores são simples ou duplos. Buscando a flexibilidade dos ambientes, foi 
mantido o mesmo padrão de pontos elétricos possibilitando a alternância do layout, conforme 
especificado na prancha 3, que trata das Possíveis combinações de layout. Junto ao Projeto 
Elétrico foram propostos os pontos para antena de televisão e telefonia, que foram dispostos na 
sala de jantar e sala de estar.

Foi estipulado o Quadro de Distribuição - CD para até 8 disjuntores, sendo 2 disjuntores 
gerais, um para cada pavimento e os demais distribuídos nos seguintes circuitos elétricos: 
iluminação do térreo, iluminação do pavimento superior, tomadas do térreo, tomadas do pavimento 
superior, chuveiro e boiler (para uso alternativo de resistência para aquecimento da água nos dias 
frios).
Foi prevista entrada de energia individual no padrão popular, conforme previsto no Título 15, da 
Norma Técnica de Distribuição, NTD – 6.01, CEB-DF, sendo o custo contabilizado na planilha 
orçamentária. Em casos onde já houver a entrada de energia em boas condições, deverá ser 
retirado este valor da planilha orçamentária, previsto no item 1.2 dos Serviços Iniciais.
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O projeto de instalações hidráulicas foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de água de forma contínua em quantidade suficiente em 
todos os cômodos da casa, mantendo sua qualidade, com pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do sistema de 
tubulações, conforme previsto na NBR 5626/98 - Instalações Prediais de Água Fria. - NBR 7198/93 - Instalações Prediais de Água Quente.
A alimentação de água fria do reservatório é proveniente do ponto existente de rede de água na testada do lote.
A distribuição da rede de água é feita através de um barrilete superior com DN 32mm, derivado em três colunas para água fria (CAF) e um 
para água quente (CAQ), com DN 25mm e 22mm, respectivamente. 
Foi previsto um registro geral para o sistema de água fria para o caso de manutenção, localizado no pavimento superior, no banheiro. Além 
disso, foi previsto um registro geral de gaveta com bitola de 3/4", no início do ramal de alimentação, para suspender a alimentação de água 
para o reservatório, caso seja necessário, conforme estereograma detalhado no projeto hidráulico.
O reservatório de consumo está situado na cobertura, em polietileno, possui capacidade de 1000 litros para atender a demanda calculada.
Os tubos PVC rígido marrom, tanto de água fria quanto água quente, serão direcionados pelos vãos verticais da própria parede, sendo que a 
distribuição horizontal será feita pelas lajes e piso, conforme detalhamento do projeto hidráulico. No banheiro foi previsto uma seção de 
parede não estrutural para a passagem da tubulação da água para o chuveiro (ver detalhamento da Prancha 10).

A geração de água quente se dá através de kit de aquecimento solar composto por coletor 
solar, um reservatório térmico, tubulação de interligação entre o reservatório térmico e o 
coletor e misturadores de água, localizados acima do nível da cobertura, num módulo especial 
destinado apenas para este uso. O abastecimento de água quente deverá ser bem isolado 
termicamente.

Seguindo a NBR 15569, que estabelece os requisitos 
para o sistema de aquecimento solar (SAS), 
considerando aspectos de concepção, 
dimensionamento, arranjo hidráulico, instalação e 
manutenção, onde o fluido de transporte é a água, foi 
previsto o referido sistema, para uso de até 6 pessoas, 
utilizando o boiler de 300L. Foi prevista entrada de 
água, kit cavalete em PVC, padrão popular, sendo o 
custo contabilizado na planilha orçamentária. Em casos 
onde já houver a entrada de água em boas condições, 
deverá ser retirado este valor da planilha orçamentária, 
previsto no item 1.3 dos Serviços Iniciais.

Descrição técnica do produto: Coletor solar de alta eficiência térmica. Acabamento em alumínio perfilado. Possui espuma de 
retenção de calor interna. Serpentina em cobre, sendo o melhor condutor térmico. Aletas em alumínio com pintura super negra 
de absorção de calor. Possui vidro liso de 3mm para proporcionar melhor aquecimento livrando o sistema de chuvas, sujeiras e 
menor perda de calor (coletor Fechado). Garantia esperada de 5 anos. Cada m² placa é capaz de aquecer de 100 a 150 litros de 
água (composição com 2 a 3 placas), que será armazenado no reservatório térmico. O abastecimento do boiler será realizado 
diretamente da rede da coluna de alimentação, uma vez que o reservatório fica abaixo ou, será instalado sistema de 
bombeamento do reservatório até o boiler.
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As instalações de esgoto foram propostas a partir dos pontos de esgoto de cada ambiente da casa, seguindo a NBR 8160/99 -
Instalações Prediais de Esgoto Sanitário. As tubulações serão executadas com tubos e conexões de pvc soldável, interligadas a caixas de 
inspeção em alvenaria, com tampa de concreto removível. Observar os caimentos mínimos constantes no projeto, bem como 
dimensionamento de tubos e conexões. 
A tubulação será distribuída pela unidade utilizando o shaft localizado no banheiro, laje e contrapiso da edificação. Não são permitidos
cortes horizontais para a passagem da tubulação. Os Shafts são espaços destinados à concentração de prumadas hidro-sanitárias, 
elétricas e de telefonia. Com adoção deles, foi possível retirar a totalidade das instalações hidro-sanitárias das paredes. Na lavanderia 
será executado rebaixo em forro tipo pvc, para esconder a tubulação aparente do esgoto. O restante da tubulação ficará embutida nos 
pisos.

O ramal primário é responsável pelo recolhimento dos despejos proveniente do vaso 
sanitário, encaminhando os mesmos para caixas de inspeção localizadas no terreno. Essa 
tubulação será em PVC Ø100mm, inclinação mínima de 2%.
Os ramais secundários são responsáveis pelo recolhimento dos despejos provenientes 
dos aparelhos sanitários e da cuba da cozinha, máquina de lavar e tanque, encaminhando 
os mesmos ao esgoto primário através de caixas sifonadas com tampa lisa, de Ø 150mm.
Os tubos de ventilação (TV) serão em Pvc Ø75mm. Os tubos de ventilação serão 
embutidos e prolongados até 30cm acima da cobertura. Na base de cada tubo deverá 
haver uma curva de raio longo.
As caixas de inspeção sanitárias possuem dimensões internas de 60x60 cm, deverão ser 
executadas “in loco” em alvenaria convencional, executadas em tijolos maciços, num total 
de 10 cm (osso) e 15 cm rebocadas. Deverão ter tampas de concreto com fechamento 
hermético, com profundidades variáveis, conforme necessidade.
Os efluentes serão encaminhados através das caixas de inspeção para o conjunto de 
fossa e filtros anaeróbios, de seção circulares, pré-moldados em concreto, conforme 
dimensões e detalhamento constantes no projeto de esgoto, de onde serão interligados à 
rede pública existente. O custo de todo o sistema está previsto na planilha orçamentária. 
Quando a localidade em que será construída a unidade habitacional contar com E.T.E este 
valor deverá ser retirado do orçamento, no item 12. No terraço verde foi previsto tubulação 
para drenagem das águas excedentes, ligado ao tubo de queda, que as conduzirá 
diretamente ao filtro. Essas tubulações serão em PVC Ø100mm com inclinação mínima de 
0,5%.

PROJETO ESGOTO SANITÁRIO
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A edificação foi projetada em alvenaria de blocos vazado de concreto simples com função estrutural, da família de 29cm, tomando como referência a NBR 15961-1/2011. Para a perfeita modulação dos blocos a planta baixa foi planejada em 
módulos de 3,00mx3,00m.
A família 29 é composta de dois elementos básicos: o bloco B29 (14x19x29 cm), o bloco B14 (14x19x19). Os blocos têm sempre 14 cm de largura. Ou seja, o comprimento dos blocos é sempre múltiplo da largura, o que evita o uso dos 
elementos compensadores. As esquadrias foram projetadas seguindo a mesma modulação dos blocos, o que dispensou o uso de compensadores.
Além dos blocos comum, também foi utilizado o bloco B44 (44x19x14cm), que permite a execução da alvenaria com junta de amarração, sem a necessidade de corte do bloco na obra, além do bloco tipo U (canaleta) para a execução de 
cintas, vergas e contra-vergas e ainda o tipo J, utilizado da cinta de respaldo para as lajes. Foram utilizados blocos de concretos sem fundo para facilitar a passagem de eletrodutos, tubos hidráulicos pelo seu interior, sem a necessidade de 
corte na alvenaria.

Foi utilizada laje tipo Steel Deck para entrepiso, cobertura e módulo de aquecimento solar. Steel Deck é uma laje composta 
por uma telha de aço galvanizado e uma camada de concreto. O aço, excelente material para trabalhar a tração, é utilizado 
no formato de uma telha trapezoidal que serve como fôrma para concreto durante a concretagem e como armadura positiva 
para as cargas de serviço, possui nervuras largas e com a utilização de conectores de cisalhamento (stud bolts) permite a 
interação do concreto com o aço o que possibilita o cálculo de vigas mistas, permitindo uma redução do peso da estrutura.
Fabricado com o aço especial galvanizado, foi utilizada na espessura de 0,95 mm para o cobrimento do vão de 2,70m, 
sendo que nesta condição dispensa escoramentos e, consequentemente, agiliza o cronograma da obra.
Para favorecer a aderência do concreto ao aço são conformadas massas e ranhuras na chapa metálica que serve de 
superfície de ancoragem. O steel deck é composto, ainda, por telas eletrossoldadas, que atuam como armadura negativa e 
ajudam a prevenir trincas superficiais na laje.
Apresenta facilidade para a passagem de dutos das diversas instalações, favorecendo também a fixação de forros e pode 
ser pintada, porém, em função da proposta estética de elementos aparentes e economia de custos, o forro só foi previsto na 
lavanderia, para cobrimento da tubulação do esgoto do pavimento superior e não foi prevista pintura. Todas essas 
vantagens resultam em praticidade, economia e maior economia financeira da proposta para a unidade habitacional.

As lajes steel deck apresentam bom comportamento em situação de incêndio. A presença da fôrma de aço é suficiente para assegurar a estanqueidade e o isolamento térmico pode ser garantido por uma 
espessura de concreto adequado sobre as nervuras. A resistência estrutural ao fogo prevista é de no mínimo 30 minutos.
Dentre as muitas vantagens para a construção, destacam-se as seguintes: alta qualidade de acabamento da laje; dispensa escoramento e reduz os gastos com desperdício de material; facilidade de 
instalação e maior rapidez construtiva, além de ser uma obra limpa e funcionar como plataforma de serviço e proteção aos operários que trabalham nos andares inferiores, propiciando maior segurança.
O steel deck ainda não possui normas técnicas nacionais. Mas há vários textos normativos que serviram de referência. Entre eles, a NBR 6118 (Projeto de Estrutura de Concreto - Procedimento), a NBR 
8800 (Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios), a NBR 10735 (Chapas de Aço de Alta Resistência Mecânica Zincadas) e a NBR 14323 (Dimensionamento de 
Estruturas de Aço de Edifícios em Situação de Incêndio - Procedimentos).
OBS: A laje de cobertura terá com uma inclinação de mais ou menos 1,5% para escoar bem a agua da chuva recolhida no terraço verde.

Para o suporte do peso deste sistema construtivo, composto por paredes em bloco de concreto estruturais, laje de entrepiso e laje de cobertura com terraço verde, a nível de fundação, 
foram previstas 12 estacas a trado, com bloco de coroamento, seguindo o detalhamento e os locais indicados no projeto estrutural.  
Serão executadas estacas em concreto armado, com DN mínimo de 25cm, perfuradas até solo firme manualmente ou com auxílio de um trado, dependendo da profundidade que se faça 
necessário. Para fins de orçamento, foi utilizada estaca com 4,00m de profundidade, porém, isto dependerá dos resultados da sondagem do solo, a ser executada previamente a 
construção. O concreto deverá ter resistência de 15Mpa, no traço 1:3:3 (cimento, areia grossa e brita 1). Em cada estaca será utilizada treliça armado com 3 barras de ferro CA-50 de 
6.3mm, e estribo espiral de 4.2mm. A armadura deverá ser prolongada até transpassar o bloco de coroamento.
Sobre as estacas será executada bloco de coroamento com dimensões de 60x60x50cm, para estacas simples (1 estaca) e blocos com dimensões de 110x30x50, para estacas duplas (2 
estacas), em concreto armado de 15 MPa, conforme detalhamento e posicionamento do projeto estrutural. 
Sobre o bloco serão executadas vigas de baldrame, em formato retangular, moldadas no local (in loco), nas dimensões de 20x30cm e armadas com 4 barras de ferro 10mm, estribos 5.0mm 
a cada 15cm, com vista a distribuição das cargas das paredes uniformemente até os blocos e as estacas e também para travamento entre os blocos de fundação, distribuindo os esforços 
laterais e restringindo parcialmente o giro em sua direção. As vergas, contravergas, respaldo das alvenarias e cintas de amarração serão moldadas no local, em graute, utilizando os blocos 
canaletas em forma de “U” e “J”, substituindo o concreto na execução dos pilares e vigas que, nesse caso, tem como fôrma a própria alvenaria. A vantagem de se utilizar o graute está na 
sua alta fluidez, que permite o preenchimento da alvenaria sem deixar espaços vazios, em lugares de difícil acesso (com alta densidade de armadura). Como tem alta resistência inicial, 
permite liberar o pilar para carga rapidamente. Conforme projeto estrutural serão reforçados os pontos de graute com a utilização de ferragem.
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