
Diretrizes de 

Sustentabilidade para 

o Projeto Arquitetônico

Morada Monte Serrat



Entorno

Qualidade 
ambiental 
(conforto, 

saúde)

Aspectos 
sociais e 

econômicos

Flexibilidade, 
adaptação

Uso racional 
de recursos  

(energia, 
água, 

materiais)

CRITÉRIOS A CONSIDERAR:

1. Entorno (menor pegada 
ecológica, redução de ilha de 
calor, qualidade urbana). 

2. Uso racional de recursos 
naturais, energia, água, 
materiais, minimizar GEE, 
resíduos. 

3. Qualidade ambiental 
interna do edifício, (conforto 
térmico, visual e acústico, 
saúde). 

4. Características como 
flexibilidade, controle dos 
usuários. 

5. Aspectos sociais e 
econômicos para tomada de 
decisão



DEMANDAS ATUAIS
Fabricação e 
transporte dos 

materiais

Desperdício
e transporte
dos materiais

Consumo
para 

condicionamento
ambiental/ 

equipamentos/ 
iluminação

Materiais para 

manutenção
/ reposição e 

transporte 

Demolição do 
edifício 

/transporte dos 
materiais / 

REUSO
Análise 

do CICLO 

de vida

MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS



Florianópolis

Condições climáticas locais
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Carta Bioclimática com plotagem de dados para um Ano Típico

de Referência para Florianópolis com estratégias de projeto a ser

consideradas. Fonte: programa Analysis do Labeee da UFSC.

Florianópolis
Condições climáticas locais
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ZONA BIOCLIMÁTICA 3 

•Desconforto(78.9%)
•Frio: (40,8%) 
•Calor: (38,2%) 

•Conforto (20.1%) 

Necessário:
•Ventilação mais sombreamento 
•Uso de massa térmica para 
aquecimento (ou uso de inércia) 
junto com aquecimento solar 



Até 21 de junho Após 21 de junho

TBS <=10OC

10OC < TBS<=14OC 

14OC < TBS<=20OC 

20OC < TBS<=25OC 

TBS > 25OC 

Florianópolis
Condições climáticas locais



Análise solar e de sombras



Análise solar e de sombras

Análise realizado em alguns pontos do terreno (e fachadas 

da edificação vermelha) relacionando a sombra do 

entorno como forma de orientação ao posicionamento de 

espaços e estratégias a adotar no projeto. 

No ponto analisado sombra do entorno atinge somente as 

horas da manhã e final da tarde ao longo do ano



Análise solar e de sombras

Sombra do entorno nesse ponto do terreno atinge 

somente as horas do inicio da manhã ao longo do ano. 



Análise solar e de sombras

Sombra do entorno nesse ponto do terreno atinge as 

horas da manhã e final da tarde nas meias estações e 

inverno



Análise solar e de sombras

Fachada precisa de proteção pois tema acesso ao sol da tarde no ano todo. 

Contudo é também a que apresenta maior potencial em função da vista. 

Necessário sombreamento associado tipo varanda ou similar e ainda com 

elementos verticais que possam ser móveis conforme necessidade nas 

estações, permitindo ventilação, iluminação e visão do exterior. Poderia estar 

associado a vegetação do tipo caduca. 



Análise solar e de sombras

Sombra do entorno nesse ponto do terreno atinge as 

horas da manhã nas meias estações e inverno



Análise solar e de sombras

Sombra do entorno nesse ponto do terreno atinge as 

horas da manhã nas meias estações e inverno



Análise solar e de sombras

Fachada com orientação não favorável para ambientes de 

permanência prolongada pois somente tem sol na tarde 

durante o verão, ficando sem acesso ao sol nas médias 

estações e inverno



Análise solar e de sombras

Fachada com orientação favorável para ambientes de 

permanência prolongada com acesso ao sol nas meias 

estações e inverno. Somente tem sol durante poucas horas no 

verão no período entre as 9h e 13h. Para barrar o sol do verão 

pode ser associado elementos (horizontal ou similar) que 

formem ângulo com as janelas em torno de 25 graus. 



Análise solar e de sombras

Máscara realizada no ponto médio da parede. Mostra pouco acesso ao 

sol, somente entre 10h e 12h ao longo do ano. Isto reflete o acesso ao sol 

que se teria num pavimento térreo. Num andar superior o acesso ao sol 

aumentaria para mais horas durante a manhã, contudo deve ser 

avaliado a interferência no acesso ao sol da edificação vizinha. 



Estudo de ventilação natural



Programa Sol-Ar.  www.Labeee.ufsc.br

Florianópolis
Condições climáticas locais: ventos



NORTE
vento norte

As análises foram realizadas considerando a casa em vermelho. 

Vento Norte com grande frequência de ocorrência em Florianópolis, porém com 

pouca influência no terreno por conta das edificações vizinhas. Análise num plano



NORTE
vento norte

Análises em 3D



NORDESTE
vento nordeste

Vento Nordeste com grande frequência de ocorrência em Florianópolis, porém com 

pouca influência limitada no terreno por conta das edificações vizinhas. Análise num plano



NORDESTE
vento nordeste

Análise 3D



SUL
vento sul

Vento Sul com grande maior frequência de ocorrência na primavera, mas associado a 

desconforto durante o inverno. O elemento construído à direita da casa vermelha mostra-se 

como uma barreira para o vento, na análise da edificação térrea. Elementos acima dessa 

barreira podem sofrer influência mais direta, dependendo da conformação do entorno. Análise num plano



SUL
vento sul

Análise 3D



OESTE vento

oeste

Vento Oeste com baixa frequência de ocorrência em Florianópolis, mais presente no outono e verão. 
Porém, pelas condicionantes topográficas é o que mostra maior acesso no terreno, cobrando muita 

importância das características a adotar na fachada oeste do projeto. De forma a aproveitar o vento 
nas edificações, porém protegendo da radiação solar. 

Análise num plano



OESTE
vento

oeste

Análise 3D



Diretrizes para conforto ambiental e 
eficiência energética



Estratégias Zona Bioclimática 3 (Florianópolis) (Diretrizes conforme NBR 15220-3):

VERÃO: A edificação deve ser implantada, considerando-se os ventos predominantes e

os obstáculos do entorno, de modo a garantir a ventilação cruzada nos cômodos de

permanência prolongada.

INVERNO: A edificação deve ser implantada com orientação solar adequada, de modo

a garantir a insolação dos cômodos de permanência prolongada E a adoção de

paredes internas pesadas pode contribuir para manter o interior da edificação

aquecido.

A

Condições de conforto térmico considerando-se a implantação da edificação

em relação à orientação solar, aos ventos dominantes e à interferência de

elementos físicos do entorno.



Atender aos requisitos do Nível A da etiquetagem para a envoltória da

edificação, considerando: Paredes, aberturas, coberturas

Distribuição de espaços considerando análise solar e de ventos.

Porcentagem da área de ventilação em relação à área de piso do ambiente: 

preferencialmente 15% < A < 25% (livre de obstáculos para habitações térreas 

conforme NBR 15220-3), mínima obrigatória de 8% conforme Nível A da Etiqueta 

de Energia.

Adoção de ventilação cruzada na unidade residencial.

A

PAREDES EXTERNAS devem ter transmitância térmica (U) ≤ 2,5 W/m2K e

capacidade térmica ≥ 130 kJ/m2K

COBERTURAS devem ter transmitância térmica (U) ≤ 1,5 W/m2K



Empregar: coberturas verdes (teto jardim) OU coberturas com 

baixa absortância solar (  0,4 - cores claras): Especificar materiais 

com   0,4 ou telhas cerâmicas não esmaltadas.

Utilizar pavimentos permeáveis nas superfícies exteriores

Redução das ilhas de calor



Design biofílico:

Integrar as intenções paisagísticas ao projeto arquitetônico para melhorar o

desempenho térmico da edificação, como por exemplo sombreamento.

Considerar a criação de corredores verdes integrando as três edificações

propostas, com a possibilidade de criação de espaços de canteiros e hortas

para produção de alimentos.

Existência de áreas permeáveis em, pelo menos, 10% acima do exigido

pela legislação local.



Priorizar a iluminação natural

Existência de medidores individuais de gás e água, certificados pelo Inmetro.

Produção de energia elétrica por meio de painéis fotovoltaicos para suprir entre 

50% a 100% da necessidades da edificação (considerando aproximadamente 150 

kW/mês por família). Integração com o telhado na edificação, evitando 

sombreamento das placas. 

Utilizar lâmpadas de eficiência luminosa > 75 lm/W

Conforto acústico: Disposição adequada dos quartos para proteção dos ruídos 
externos E componentes da edificação devem garantir desempenho acústico mínimo 
conforme NBR 15575



Aquecimento solar de água (preferencialmente sistema passivo) deve 

atender ao nível A PBE Edifica.

Viabilidade para posicionamento das placas (Lat + 27º e Norte 

verdadeiro +- 30º).

Coletores solares com Selo Procel, fração solar necessária do sistema 

acima de 70%, avaliar aquecimento auxiliar com chuveiro elétrico no 

ponto de consumo.

Eletrodomésticos energeticamente eficientes (geladeira, ventilador de 

teto, freezer, micro-ondas, etc.) com selo Procel ou Selo Conpet (para os 

que usam gás) ou ENCE Nível A.

Considerar uso de ventilador de teto nos ambientes de permanência 

prolongada.



Diretrizes para eficiência no uso da água



Captação de água da chuva para suprimento de pelo menos 30%

da demanda da habitação em água potável (uso em bacias,

irrigação, tanque (avaliando manutenção).

Equipamentos economizadores de água para bacias (3/6 L),

torneiras e misturadores com arejador (vazão máxima ≤ 6L/min)



Diretrizes para materiais e componentes



Utilizar produtos fabricados por empresas classificadas no PBQP-H

Priorizar materiais com baixa energia incorporada

COORDENAÇÃO MODULAR. Reduzir as perdas de materiais pela necessidade de 
cortes e ajustes reduzindo volume de RCD.  

Maximização da vida útil e planejamento da manutenção na escolha dos

componentes.

Flexibilidade de projeto para ampliação e reformas.



Reduzir o emprego de madeira em aplicações de baixa durabilidade, que

constituem desperdício, utilizando materiais reutilizáveis para fôrmas e escoras

Na obra gestão de resíduos de construção e demolição 

Elementos em madeira (certificada ou plantada – se necessário tratamento

somente com CCB)

Prever espaço adequado na casa para armazenamento de material reciclável.

Pavimentação com resíduos de construção e demolição utilizados como 
agregados reciclados



Referências 



Estudo de desempenho térmico para HIS 
considerando cenários de climas futuros



Paredes: 13cm (Bloco de tijolo

cerâmico 9x14x19 com reboco

interno e externo) U=2.43 W/m²K e

CT=132 kJ/m²

Cobertura: 2 águas, telha

cerâmica + ático + forro em PVC

Estrutura do telhado em madeira,

U =1,75 W/m²K

CT=21.4kJ/m²K; α =0,6
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Projeto representativo típico de HIS (CASO BASE) apresenta baixo

desempenho térmico e energético, ficando em geral no nível D com

base na Etiqueta de Energia.

Tese: Arq. Maria Andrea Triana (2016)
http://www.labeee.ufsc.br/node/705



MEDIDAS isoladas Medidas EM CONJUNTO

Cores claras 

0,2; 0,3...0,5

paredes

Coberturas

Uso de isolantes e 

cores clarasforros

Sombreamento

Aumento da 

ventilação

Contato com o solo

Medidas de eficiência energética aplicadas em conjunto são importantes para

alcançar um bom desempenho térmico, associadas a um projeto de desenho

bioclimático



MEDIDAS EM CONJUNTO

Redução de 

40-90% nos graus-

hora de desconforto por 

calor usando ventilação 

natural, com aplicação 

de medidas de 

eficiência energética 

quando comparado ao 

caso base

Cenário climático atual

Cenário climático futuro

Caso base

Caso base



MEDIDAS EM CONJUNTO São Paulo 

Redução de 

32-80% nos 

consumo energético 

anual previsto com 

aplicação de medidas 

de eficiência energética, 

quando comparado ao 

caso base, se fosse 

usado condicionamento 

do ar

Cenário climático atual

Cenário climático futuro

Caso base

Caso base



Projeto Torre Sustentável para HIS



Energia Água

HIS

• LabEEE/COHAB SC
• Eficiência energética,

• Estratégias de conforto térmico com 

base na NBR 15220-3para o projeto 

típico da Cohab da casa de 36m2, 

• Uso racional de água, água de chuva

• Soluções para água potável

• Transferibilidade

• Poupanças

Parceria LabEEE/UFSC e COHAB SC. 

Projeto: Arq. Maria Andrea Triana, 

Eng. Roberto Lamberts, Eng. Marcio Andrade

3 Lugar Holcim Awards LatinoAmerica 2008



Principais usos finais de energia no 

setor residencial região Sul

Ar 

condiciona

do 

32%

tv

7%

som

3%ferro

2%

Geladeira

16%

Freezer

7%

Lâmpadas

8%

Chuveiro

25%

Fonte: SINPHA  2007



Necessidade
Uso real

Água não 

potável

47,2%

Água 

potável

52,8%

Água 
potável 
100%



Proposta: 

Sistema modular

Diferentes orientações maximizam ganho
Materiais em argamassa armada ou industrialização



❖ Sistema 

Aquecimento de 

água

❖ Captação de água 

de chuva

❖ Uso de água 

potável

❖ Diferentes 

orientações 
azimute e latitude

❖ Incorporação 

etapas



Construção do protótipo em ferrocimento artesanal



Protótipo construído na comunidade Monte Serrat
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http://www.labeee.ufsc.br/

projetos/torre-sustentavel

http://www.labeee.ufsc.br/projetos/torre-sustentavel


MINGA HOUSE
Solar Decathlon LatinoAmerica 2019 - SDLAC



Projeto desenvolvido para comunidades no Pacífico Colombiano. 

Projeto: PUJ Cali - UFSC – IFSC. 1 Lugar SDLAC 2019

https://www.mingahouse.edu.co/









Arq. Maria Andrea Triana M. Dra andrea.triana@dux.arq.br  +55 48 999145327

Eng. Olavo Kucker Arantes, MsC kucker@dux.arq.br  +55 48 999648004

www.dux.arq.br


