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ABSTRACT

RESUMO

The theme of sustainability was present in my interests throughout all the undergraduate course. During my exchange in Portugal, I had the opportunity to get in touch with other forms of
sustainable architecture and a specific project stimulated me to
develop the study contained in this work: the Dutch Prêt-à-loger
House project.

A temática da sustentabilidade esteve presente nos meus interesses por toda a graduação. Durante meu intercâmbio em Portugal, tive a oportunidade de entrar em contato com outras formas
de atuação da arquitetura nesta temática e um projeto em específico me despertou a vontade de desenvolver o estudo contido
neste trabalho: o projeto holandês da Prêt-à-loger House.

The main purpose of this work is to make sustainable and energy
efficiency proportions for a typical house model in the city of São
Paulo - the row houses (sobrado geminado). The idea of the project is to understand how to meet the demands of residents and
to increase the building's lifespan. Finally, I seek to understand
the viability of these sustainable adaptation project in addition to
it’s impact at the home and at the municipal level, with the aim to
propose sustainable adaptation as a program for the transformation of cities.

A proposta principal deste trabalho está em propor soluções sustentáveis e de eficiência energética para um modelo típico de casa
do município de São Paulo - os sobrados geminados residenciais.
A ideia do projeto é entender como adaptar essa tipologia de forma sustentável, atendendo às demandas dos moradores e promovendo uma extensão da vida útil da edificação. Por fim, busca-se entender a viabilidade destas soluções e seu impacto pontual
e na escala municipal, em uma busca de se propor a adaptação
sustentável como um programa de transformação das cidades.

Key words: building adaptation, sustainability,
energy efficiency, row houses

Palavras chave: adaptação de edifícios; sustentabilidade, eficiência energética, sobrados geminados
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INTRODUÇÃO

Nos últimos 20 anos, os princípios e diretrizes do desenvolvimento sustentável entraram cada vez mais nos debates políticos
e acadêmicos por todo o mundo. O clima global está mudando
mais rápido do que nunca e os efeitos da enorme interferência
humana no meio ambiente já são sentidos em todo o globo.
No Brasil, relatórios oficiais como o Fundo Verde para o Clima [GCF (2017)] e o Primeiro Relatório de Avaliação Nacional
(RAN1) do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (2015)
apontam os principais desafios para as próximas décadas em
decorrência das mudanças climáticas. Aumentos do nível do
mar, alteração dos padrões climáticos, aumento da temperatura,
variações de precipitação e risco de desabastecimento hídrico
destacam-se como os principais impactos já identificados.

¹ De acordo com a Resolução 307
do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (Conama) e da Política
Nacional dos Resíduos Sólidos
(PNRS).
² Informe Urbano nº 22 de
agosto de 2015. “Escritórios e
comércio horizontais resistem
ao boom imobiliário no Centro
Expandido”. Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano.
habitação sustentável

O crescimento das atividades econômicas e a manutenção das
condições de qualidade de vida da população dependem da
conscientização e da ação quanto à importância dos recursos
naturais e de seu consumo racional. As cidades vêm crescendo
no mundo todo e a projeção mundial é de que quase toda a
população mundial estará vivendo em ambientes urbanos em
2050. A arquitetura, aliada às demais áreas da construção, têm
um papel fundamental como agente dessa transformação, no
desenvolvimento de propostas e alternativas para que as cidades possam se tornar cada vez mais resilientes no enfrentamento das mudanças que estão por vir.
12
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O ambiente construído afeta diretamente o meio ambiente durante todo seu ciclo de vida, tanto pelo consumo e exploração
de recursos naturais quanto pelo seu impacto no entorno. No
Brasil, aproximadamente 35% de todos os materiais extraídos
da natureza anualmente são usados pela construção civil. Os
resíduos dessa atividade representam de 50% a 70% da massa de resíduos sólidos nas cidades brasileiras¹. Além disso, as
construções são responsáveis por, aproximadamente, 40% do
uso de energia e 45% das emissões mundiais de gases do efeito estufa (WILKINSON, REMØY, & LANGSTON, 2014).
Na adaptação e reabilitação de edifícios encontramos um grande potencial de nos aproximar do desenvolvimento sustentável em sua totalidade. Anualmente são adicionados apenas
1 a 2% de novos edifícios no total do estoque mundial. Isso
acontece devido a longa vida dos edifícios, o que significa que
grande parte do ambiente construído que teremos em 2050
já foi construído (WILKINSON, 2014). Investir no desenvolvimento de soluções para adaptação e reabilitação do ambiente
construído é uma oportunidade de aumentar o acesso a habitação, de diminuição dos deslocamentos diários e de redução
do consumo de materiais e energia para novas construções.
Quando olhamos para o ambiente construído do município de
São Paulo vemos que 58% da área de terrenos edificados é
formada por casas e sobrados. Segundo dados estatísticos da
gabriela monteiro carneiro
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prefeitura de São Paulo, apesar da intensa verticalização atual,
a predominância da tipologia residencial horizontal se manteve nos últimos anos. Compondo 65% das residências do município, o setor residencial horizontal se mostra como um setor
em potencial a se estudar tanto para otimização da sustentabilidade quanto da independência energética.
“Innovation is about using the current knowledge for providing
an answer to the biggest challenges. This challenge is adding
quality to the ‘uninspiring’ existing building stock and making
it future proof for next generations to come.”
Entre as construções horizontais para moradia, o sobrado geminado se apresenta como importante representante. Podendo
ser encontrado em praticamente qualquer bairro - se não em
todos - do município de São Paulo, o sobradinho será colocado
como o objeto de estudo um ponto de partida para o estudo
de alternativas de investimento em adaptações sustentáveis.
O objetivo deste trabalho é compreender as possibilidades
de adaptação dos sobrados geminados no município de São
Paulo, buscando por soluções de melhoria de desempenho do
edifício. Inspirado em programas e pesquisas que vêm sendo
desenvolvido em países como Inglaterra e Holanda, espera-se
fazer uma estimativa dos benefícios do projeto de adaptação
para o edificío como uma unidade e como programa de escala
municipal. Verificando, para cada nível de intervenção, os benefícios e seus respectivos custos.
habitação sustentável
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METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho tem como base fundamental a
pesquisa por projetos de referência. A partir da reunião das
informações e cruzamento entre as fontes de países diferentes
espera-se resultar em estudos de casos concretos que, posteriormente, servirão como uma base referencial para a proposta
de intervenção.
Além dos projetos construídos, a base material do trabalho é
composta por pesquisas, artigos, livros e normas técnicas que
abordam os temas da construção, construção sustentável e
edifícios energeticamente independentes. Entre eles, cursos
online oferecidos pelas universidades TUDelft (Holanda) “Zero-Energy Design: an approach to make your building sustainable” e MIT (EUA) - “Sustainable Building Design”.
Para a melhor compreensão dos sobrados como objeto de estudo, foi realizada uma pesquisa online e algumas entrevistas
com moradores desta tipologia. O passo inicial da proposta foi
entender a importância e a participação deste tipo de residência no município. Entender que tipo de pessoas moram nessas
casas, suas histórias, necessidades e possibilidades. Com isso,
buscou-se formar uma base, um ponto de partida para aplicação das variações de soluções propostas. A ideia por trás
das diferentes propostas está em entender qual o valor míni-

habitação sustentável
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mo necessário para que as intervenções já comecem a resultar
em um impacto positivo considerável e, conforme aumentam
as intervenções, entender quanto é preciso investir para uma
transformação total em uma casa autossustentável.
As propostas têm os temas da água e da energia como centrais
e se desenvolvem em diferentes níveis de complexidade. Foram considerados acréscimos de tecnologias, de forma gradativa e, quando necessário, cumulativa. Iniciando em propostas
de redução do consumo, seguindo por reuso e então por autoprodução (no caso da energia).
Para verificação de cada proposta idealizada foram utilizados
diferentes programas voltados para simulação. Entre estes
programas podemos citar: PVsyst, Meteonorm e So-lar. Os dados de input desses programas foram buscados em normas
brasileiras, nos sites oficiais de organizações privadas e públicas com trabalho especializado nos temas, e em demais pesquisas e publicações referentes a esses temas.
Como finalização, estas propostas foram avaliadas em termo
de custo-benefício, estimando o estimar o potencial de conservação de cada solução para então extrapolar esse potencial
para a escala municipal.

gabriela monteiro carneiro
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DEFINIÇÕES

O desenvolvimento sustentável é um conceito que varia a depender do valor e do contexto de sustentabilidade em que é
aplicado, sofrendo diferentes interpretações e generalizações
ao longo do tempo. Em sua totalidade, o conceito engloba uma
abordagem multidimensional que vincula a proteção ambiental ao desenvolvimento econômico, social e cultural. Em 1987,
a partir do relatório Brundtland e da conferência da ONU de
1992 (RIO-92), o conceito de Desenvolvimento Sustentável
ganha sua definição mais usual representando um desenvolvimento que atende as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de atendimento às necessidades das gerações futuras. Junto à conferência de 1992 no Rio de Janeiro,
a Rio+10 de 2002, em Johannesburgo, marcou a definição de
protocolos internacionais para elaboração de metas e mecanismos para o desenvolvimento sustentável e para o enfrentamento dos desafios globais presentes e futuros.
O ambiente construído é um dos maiores causadores de impacto ambiental em todo mundo, e, por isso, se coloca como
um dos grandes desafios para o desenvolvimento sustentável.
Para além do consumo de materiais, matéria prima e energia
– sendo grande parte não renovável – o setor da construção
também é um produtor significativo de gases de efeito estufa.
O termo “construção sustentável” vem do entendimento desse
impacto e se desenvolve sobre alguns pilares: eficiência energética; planejamento adequado da construção/conservação/
habitação sustentável
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manutenção dos edifícios; diminuição dos resíduos gerados;
escolha de materiais eco eficientes; reutilização dos recursos;
economia e uso inteligente de água; maximização da durabilidade dos edifícios; controle das emissões de CO2 e gases
responsáveis pelo efeito estufa e aquecimento global; Minimização de impactos ambientais associados à construção; racionalização de custos.
“Um edifício Sustentável tira partido da luz natural, solução
de controle solar exterior (45% mais eficiente que só pelo interior), oportunidade de adaptação (individual – conforto humano é variável de pessoa para pessoa). A sustentabilidade
de um edifício não se vê, observa-se, sente-se e reconhece-se
pela satisfação dos ocupantes. Um edifício é mais sustentável
quando integrado no seu contexto e quando tira partido do que
este lhe oferece. Quando oferece flexibilidade e oportunidade
de adaptação. A arquitetura sustentável não tem uma linguagem comum nem produz objetos fixos, que se devem repetir,
é um processo dinâmico, em constante mutação.” (CADIMA,
Paula).
É importante ressaltar que as possibilidades de intervenção e
implantação de estratégias para o conforto ambiental, a eficiência energética e o baixo impacto ambiental do edifício estão
diretamente relacionadas às condições climáticas e urbanas
locais, às possibilidades construtivas, mas também às exigências humanas e os usos que se darão no edifício. Tratar a susgabriela monteiro carneiro
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tentabilidade em sua totalidade envolve a harmonia entre suas
quatro dimensões, tendo assim uma abordagem que considera
também o social e o cultural na tomada de decisões em direção
a viabilidade econômica da redução do impacto ambiental.
A Agenda 21, elaborada na conferência RIO-92, define como
principais desafios para a construção sustentável: o gerenciamento e a organização dos aspectos técnicos, sociais, legais,
econômicos e políticos; a otimização das características dos
edifícios e dos produtos. Além da melhoria no desempenho
sustentável levando-se em conta fatores básicos como clima,
cultura, tradições construtivas, diminuição do uso de materiais,
consumo de energia e liberação de gases nocivos. Considera-se ainda o impacto social, cultural e econômico da indústria
da construção – que aparece como a maior contribuinte para o
desenvolvimento socioeconômico de um país.
Greda Klunder faz uma pesquisa sobre as melhores estratégias
para a habitação sustentável na Holanda. Através da análise
do impacto dessas estratégias em três diferentes tipologias de
moradias, Greta faz uma análise a partir do uso de materiais e
do consumo de energia e de água ao longo do ciclo de vida da
habitação. Entre suas conclusões, Klunder destaca sete principais estratégias: desmaterialização, substituição de materiais,
prolongamento da vida útil e melhoria da reutilização dos materiais e redução de perdas de energia, uso de energia renovável e uso de técnicas eficientes relacionadas ao consumo de
energia.

nectado a instalações energia, água, saneamento e reciclagem;
usa a água e a energia de forma eficiente e é equipado com estruturas de produção de energia renovável e de reuso de água;
não polui o ambiente e protege da poluição externa; se integra
ao contexto cultural, social e econômico da vizinhança; e que
mantém sua manutenção.
As atividades humanas e o ambiente construído geram impactos ecológicos diretos na vizinhança, desde poluição da água e
do ar até a danificação do ecossistema natural. Tanto as residências quanto seus moradores também sofrem com a exposição ás consequências ambientais provenientes dessas atividades, de fatores naturais ou da combinação desses efeitos.
Assim, a habitação fornece um meio importante para abordar
as preocupações ambientais locais e globais em relação à saúde pública, energia, eficiência de água e material e emissão de
CO2, produção e reciclagem de resíduos, medidas de adaptação ao clima e mitigação de riscos ambientais.

A UN-Habitat no relatório “Sustainable Housing for Sustainable Cities” (2012) classifica a moradia sustentável como: saudável, durável e segura; acessível; usa materiais e tecnologia
ecológicos, acessíveis e de baixo consumo de energia; resiliente a potenciais desastres naturais e mudanças climáticas; cohabitação sustentável
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LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

As primeiras medidas consistentes em direção a uma construção mais sustentável no Brasil datam do início da década de
90, com estudos sistemáticos e resultados mensuráveis sobre
a reciclagem, redução de perdas e de energia (Agopyan 2000).
Desde este período foram observadas algumas mudanças significativas listadas pelo autor, como: a redução do consumo
energético na produção de insumos como o cimento e a cerâmica de revestimento; a utilização de resíduos na produção
de componentes como barras de aço e cimento; a preocupação para a redução das perdas e desperdício nos canteiros de
obras; a decisão do Ministério do Meio Ambiente em regulamentar a disposição dos resíduos de construção e demolição
(RCD)2 e o lançamento no mercado de produtos economizadores de água e energia (FOSSATI 2008).
Em relação à legislação, a Resolução 307/2002 do Conamaestabelece responsabilidades para o resíduo da construção
civil-, a Lei de Eficiência Energética de 2001 (BRASIL, 2001)
e o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica
(Procel) (BRASIL, 2001) podem ser citados como alguns dos
avanços na busca de maior eficiência no processo de produção
de edificações. Ainda assim, a legislação brasileira e os códigos de obra são muito mais normativos do que de fato direcionados para o desempenho (DENISE, 2012), não funcionando
ainda como suporte para impulsionamento do interesse, ou da
obrigatoriedade, de edificações de menor impacto ambiental.
habitação sustentável
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A Norma de Desempenho de Edificações Habitacionais (NBR
15.575) está estabelecida desde 2013 e estabelece os parâmetros e requisitos de segurança, sustentabilidade e habitabilidade. No âmbito da sustentabilidade ela abrange a durabilidade, a manutenibilidade e os impactos ambientais da obra.
Em termos de produtos tem-se observado a entrada no mercado de inovações denominadas mais sustentáveis, tais como
vasos sanitários com redução de vazão, torneiras com sensores, sistemas de geração de energia alternativa e outros (Carvalho, Sposto, 2012).
As obrigatoriedades estabelecidas por leis e normas, e o reconhecimento gerado pelas certificações têm desempenhado
um papel importante no impulsionamento da sustentabilidade na construção civil. Porém, é importante salientar que para
promover uma verdadeira transformação no setor da construção, o incentivo governamental é fundamental. A valorização
do desenvolvimento sustentável em pequena e grande escala
é importante para que esse tipo de solução se torne cada vez
mais acessível e disseminada entre pequenos e grandes atores
da construção civil, mas também entre os demais cidadãos. Os
tópicos da redução de resíduos enviados para aterros sanitários, da conservação de energia e água, dos ambientes mais
saudáveis e produtivos para ocupantes são importantes para a
adaptação das cidades e de seu desenvolvimento.

gabriela monteiro carneiro
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AVALIAÇÃO DA
SUSTENTABILIDADE
As certificações constituem-se como um sistema de quantificação do grau de sustentabilidade a partir de critérios de desempenho pré-determinados para avaliação de edifícios. Muitas vezes, as certificações são responsáveis pela promoção da
busca por uma construção mais sustentável e podem auxiliar o
desenvolvimento de legislações e programas governamentais
em direção a esse tipo de construção. Os sistemas de avaliação
introduzem mudanças metodológicas e práticas, integrando as
várias disciplinas interdependentes que estão envolvidas na
concepção e na operação dos edifícios (DUARTE, GONÇALVES, 2006). Além disso, o crescente interesse por parte de algumas organizações privadas do setor da construção está na
competitividade de mercado, na imagem do empreendimento
com menor impacto ambiental e na melhoria do espaço construído.
Atualmente, praticamente todos os países desenvolvidos possuem seu sistema de avaliação e classificação de desempenho ambiental de edifícios e, mais recentemente, os países em
desenvolvimento também iniciaram a elaboração de metodologias próprias (FOSSATI, 2008). No âmbito internacional, a
legislação europeia já trabalha há mais de quatro décadas com
a regulamentação do consumo de energia, uso de materiais e
impacto ambiental das edificações. E para além da legislação,
países europeus, Estados Unidos e Canadá investiram no desenvolvimento de certificações de projetos e edifícios construhabitação sustentável
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ídos. Os sistemas de maior relevância e utilização atualmente
são o BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) no
Reino Unido, o LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) nos Estado Unidos, e o HQE (Haute Qualité Environnementale) na França.
No Brasil, as certificações ambientais que tem se destacado
são o Aqua (Alta qualidade Ambiental), o PROCEL Edifica, o
Selo Casa Azul de Construção Sustentável e o Leed (Leadership in Energy and Environmental Design). A complexidade
das avaliações presentes nos indicadores de sustentabilidade
é baseada no caráter local de suas referências de desempenho
(normas e práticas), em aspectos culturais e tradição construtiva. Apesar do objetivo em comum entre os sistemas é preciso
atentar para a aplicação de qualquer sistema que não tenha
sido adaptado para um determinado contexto em termos de
critérios e pesos (DUARTE, GONÇALVES, 2006).

gabriela monteiro carneiro
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Certificação
AQUA

CASA AZUL

O processo Aqua é a versão brasileira da metodologia francesa HQE adaptada pela Fundação Vanzolini. O processo visa
garantir a qualidade ambiental de um empreendimento novo
de construção ou reabilitação a partir de auditorias presenciais
e independentes realizadas na fase de pré-projeto, projeto e
execução, e após o fim das obras. É necessário a implantação
de um sistema de gestão do empreendimento, além do atendi2.01 | Logo da certificação Aqua mento a categorias pré-estabelecidas de qualidade ambiental
Fonte: Site oficial da Fundação do edifício (QAE).
Vanzolini

O Selo Casa Azul é uma classificação socioambiental para projetos habitacionais financiados pela Caixa, que busca reconhecer os empreendimentos que adotam soluções mais eficientes
aplicadas à construção, incentivando a melhoria da qualidade
da habitação e de seu entorno (SILVA, Mariane 2017). O grande diferencial deste selo é que ele foi desenvolvido especificamente para o mercado residencial brasileiro e pode ser aplicado a projetos habitacionais de baixa renda. A avaliação se
estrutura em 19 critérios obrigatórios e resulta em três níveis
- bronze, prata e ouro - de acordo com o número de critérios 2.03 | Logo do Selo Casa Azul
Fonte: Site oficial da CAIXA.gov
opcionais seguidos.

PROCEL
O Programa Nacional de Eficiência Energética em Edificações
(PROCEL Edifica) foi lançado pela Eletrobrás para difundir o
conceito de eficiência energética em construções comerciais,
de serviços, públicos e residenciais na busca de promover o
uso consciente e a conservação da energia elétrica e dos recursos naturais (água, luz, ventilação etc.). Para isso, o sistema
faz uma avaliação a partir de quatro categorias principais: envoltória, iluminação, condicionamento de ar e aquecimento de
2.02 | Logo do Programa Nacio- água. A ponderação dessas categorias é feita de acordo com
nal de Conservação de Energia regulamentos específicos, publicados pelo Inmetro e a eficiência comprovada no edifício pode variar de A (mais eficiente) a
Elétrica
Fonte: Site oficial Procelinfo
E (menos eficiente).
habitação sustentável
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LEED
Já o sistema LEED foi adaptado para o Brasil pelo Green Building Council Brasil (GBCB) em 2008 e é o sistema de classificação de edifícios verdes mais utilizado no mundo. Com ele
são atribuídos créditos a partir de uma lista de verificação para
o atendimento de critérios pré-estabelecidos que avaliam as
fases de projeto, construção ou gerenciamento, contribuindo
para reduzir os impactos ambientais de edifícios ao longo de 2.04 | Logo brasileiro do Green
seu ciclo de vida.
Building Council
Fonte: Site oficial Procelinfo
gabriela monteiro carneiro
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Prática no Brasil
A primeira residência com selo ambiental do Brasil (e da América Latina) fica localizada em Campinas e recebeu a Certificação
LEED FOR HOMES Prata em 2014. O projeto foi desenvolvido
pela arquiteta em parceria com a LCP Engenharia e Construção e o investimento adicional para a obtenção da certificação
foi calculado em 5,4% do valor total da residência. Entre as
soluções adotadas estão a utilização da tecnologia ECOGRID
(que utiliza o painel de argamassa armada com miolo de EPS);
utilização de exaustores para cozinha e banheiros, medidores
de CO2 e fumaça; eletrodomésticos com tecnologia “Inverter”;
instalação de brises nas janelas da face mais sujeita à insolação; luminárias com lâmpadas do tipo LED; sistema de placas
fotovoltaicas para produção de energia limpa e renovável; sistema de aquecimento solar para as águas de banho; especificação de pisos e revestimentos produzidos da maneira sustentável e com utilização de material reciclado em sua composição
e de madeiras certificadas pelo FSC-BR (Forest Stewardship
Council Brasil); a redução de 50% a 60% no consumo de água
com o aproveitamento de água da chuva, reutilização de água
cinza em descarga e rega do jardim.
O Green Building Council Brasil, desenvolveu também a Certificação GBC Brasil Casa e Condomínio, especificamente para
essas tipologias. Para receber o selo, são avaliadas as fases de
projeto e obra através do sistema de pontos, onde são analisadas 8 categorias que por fim classificam a residência entre a
habitação sustentável
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certificação mínima, silver, gold e platinum. A média de reduções até hoje certificadas pelo GBC é de 40% para água, 30%
para energia, 35% para emissões de CO2 e 65% de resíduos*.
Um exemplo de aplicação desta certificação no país é a Residência M & L fica em Curitiba. Projetada pelo arquiteto Eloi
Bastos com consultoria em sustentabilidade da empresa Forte Soluções Ambientais, a casa conquistou o Nível Platina do
GBC Brasil Casa tendo um custo extra de apenas 1% a 3%
para incluir as características sustentáveis. Entre as estratégias
passivas, a escolha da melhor orientação e o dimensionamento da abertura permitem o resfriamento a partir de ventilação cruzada e a iluminação natural ideal para evitar o uso de
iluminação artificial até às 17 horas em qualquer estação do
ano. Entre as soluções de energia renováveis optou-se por um
aquecedor por biomassa para os dias frios, painéis fotovoltaicos, e um microgerador de energia eólico. O reaproveitamento
de água da chuva em bacias sanitárias, irrigação, máquina de
lavar roupas, louças e torneiras externas, garante uma redução
de 60% no consumo da água. Além disso, para conquistar a
certificação, 96% dos resíduos gerados durante os 18 meses
de construção da casa foram para reciclagem.
*Dados obtidos no site do Green
Building Council Brasil. https://
www.gbcbrasil.org.br/docs/casa.pdf
gabriela monteiro carneiro
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DEFINIÇÕES
Adaptação x Retrofit x
Renovação x Requalificação
Quando se trata de adaptação de edifícios existem diferentes
nomenclaturas possíveis para o tipo de intervenção planejado:
renovação, retrofit, requalificação, revitalização e restauro. Suas
definições e usos acabam se misturando a depender do autor,
sendo que os artigos reservam um capítulo para especificar o
termo a ser aplicado para o caso em questão. Monica Dolce, em
sua dissertação, faz uma discussão sobre os significados desses
termos considerando a origem da palavra, os usos mais comuns
e os significados atribuidos por diferentes autores. O prefixo “re”,
na língua portuguesa, pode atribuir três significados: retroceder,
repetir, reforçar. Requalificar simbolizaria a atribuição de qualidade novamente ou reforçar a qualidade já atribuída. Enquanto que
reabilitar significaria tornar novamente hábil ou capacitado para
alguma coisa. As palavras renovar e reformar são originadas do
latim e possuem significados similares que rodeiam o resultado
de dar forma, tornar novo, consertar, corrigir. Para Wiazowski,
renovar é um termo que se aplica quando a adaptação envolve
uma maior complexidade que no retrofit, sendo uma intervenção
que “combina características de restauração e reforma, trazendo
avanços tecnológicos sem desfigurar os projetos arquitetônicos
originais”. Já o termo retrofit, para Dolce e Wiazowski indica a
renovação tecnológica de sistemas prediais, enquanto que para
Qualharini “(...) diz respeito ao processo de modernização e atualização de edificações, visando torná-las contemporâneas, valorizando os edifícios antigos, prolongando sua vida útil, seu conforto
e funcionalidade através da incorporação de avanços tecnológicos e da utilização de materiais de última geração”.
habitação sustentável
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Como a sustentabilidade de um edifício se relaciona muito
com a aplicação de tecnologias, o retrofit aparece como uma
nomenclatura adequada. Porém, para esta investigação o uso
do termo adaptação foi escolhido primeiramente devido a sua
maior amplitude de aplicações, sendo um termo mais geral
que, inicialmente, se adequa melhor ao objetivo do trabalho
de propor soluções com diferentes níveis de intervenção, podendo cada uma delas se identificar melhor a um dos termos
anteriormente discutidos. Há também a vontade de entender
ao longo do desenvolvimento do trabalho onde ele pode ser
melhor enquadrado, dando maior espaço para discutir os processos e resultados nomeados por cada um desses termos.

gabriela monteiro carneiro
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IMPORTÃNCIA
Legislação e prática
A adaptação de edifícios tem forte relação com a sustentabilidade
em suas três bases fundamentais. Ambientalmente, a adaptação
envolve menos emissões de CO2, menor uso de energia, água e
materiais e menor deposição de materiais. Além disso, uma adaptação que envolve melhorias no desempenho do edifício prolonga
sua vida útil e sua funcionalidade apesar das futuras mudanças
regionais, climáticas que venham a acontecer (future proof). No aspecto econômico, quando se compara uma obra de demolição e
reconstrução com uma adaptação vemos a diferença nos custos
totais, principalmente devido ao grande peso que a terra tem no
orçamento da obra, além do menor uso de material e mão de obra Um estudo do Reino Unido demonstra que os custos de uma adaptação podem representar apenas 66% dos custos de um edifício
novo (tem de ser feitos os cálculos para o caso específico de São
Paulo mas sempre considerando os custos de demolição na obra
nova). Além disso, uma adaptação sustentável contribui para uma
economia circular em que cada recurso é valioso. No aspecto social,
a importância da adaptação está na permanência e na memória
da paisagem urbana e, portanto, da sensação de pertencimento
naquela região. Em São Paulo, é muito comum que no processo
de compra de terrenos para verticalização existam moradores mais
resistentes, que têm orgulho de sua casa ou que não querem mudar seu estilo de vida e localização e, por isso, acabando vivendo
momentos de incerteza, de disputa por sua terra - muitas vezes resultando em uma única casa cercada por grandes edifícios e tendo
sua qualidade de vida reduzida devido ao sombreamento e a falta
de ventilação. Além disso, é importante citar que a interação dos
usuários com o edifício pode provocar necessidades de adaptações,
novos usos para os quais o edifício não foi inicialmente pensado.
habitação sustentável
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Para além das melhorias relacionadas ao conforto ambiental do edifício - térmica, acústica, ventilação, ergonomia - é importante citar os os benefícios socioeconômicos da adaptação sustentável .
Através da economia de energia, água e materiais encontramos uma oportunidade de elevar a
sustentabilidade econômica, gerando uma maior disponibilidade de recursos antes usados para
estes fins. Já através da escolha de materiais e componentes mais duráveis e de menor manutenção
despertamos a preocupação com a durabilidade física e funcional e com o aprimoramento da vida
útil da habitação.
É importante que a moradia, assim como os demais edifícios, seja flexível para atender as mudanças
de necessidades dos usuários, inclusive para os grupos mais velhos e/ou com limitações de mobilidade, e até para crianças. Essas futuras necessidades incluem inclusive as futuras alterações climáticas previstas, por isso também a importância da melhoria da performance ambiental do edifício.
As soluções para a adaptação sempre devem levar em conta a especificidade da situação encontrada em relação a iniciativa, contexto sociocultural, legislação e localização. Melhorar a adaptação
climática e a resiliência é essencial para melhorar a sustentabilidade da habitação.
Em meio aos benefícios, é preciso considerar as dificuldades envolvidas em projetos de adaptação e
reabilitação de edifícios. A começar pelas questões legais, a detenção da propriedade nem sempre
é adquele que usa a propriedade – tanto para grandes quanto para pequenas obras. Outra questão
é que os envolvidos e interessados nessa adaptação podem ter interesses conflitantes ao longo do
processo (desenvolvedores, investidores, arquitetos, proprietários e usuários), além disso, os valores culturais presentes na comunidade em questão devem ser levados sempre em consideração.
Voltando o olhar para a questão operacional é importante citar a necessidade de uma equipe multidisciplinar com conhecimento específico nesse tipo de projeto. A falta de incentivos e de regulamentação que tratam especificamente de obras deste tipo. Criação de programas de financiamento
para além do incentivo de forma a estimular o mercado e que assegurem a qualidade das intervenções. E por fim, a questão da acessibilidade das soluções sustentáveis de melhoria do desempenho
do edifício. Neste último ponto, levando em consideração a questão dos aluguéis em São Paulo,
entende-se que o conflito de interesses entre o usuário e o proprietário do edifício pode ser maior
ainda para melhorias no desempenho do edifício.
gabriela monteiro carneiro
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EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS

No âmbito internacional a discussão acerca das temáticas de projetos sustentáveis e a aplicação de políticas de favorecimento a esses projetos têm ocupado um amplo espaço. Um viés de estudo
muito recorrente neste cenário é o de Edifícios Net Zero.
Os edifícios Near zero e Netzero se tornaram o novo objetivo - o
novo padrão mundial a ser alcançado - a partir de 2008, quando o National Science and Technology Council (NSTC) emitiu um
guia federal para desenvolvimento e pesquisa de edifícios verdes
de alta performance - ou mais especificamente, edifícios net-zero.
Entre 1990 e 2010, a crise do petróleo e a crise econômica impulsionaram a busca por maneiras mais eficientes de uso dos recursos
e da energia. Com o desenvolvimento científico e o avanço das tecnologias de construção, os desastres naturais e as relações políticas, foi estabelecido um senso de urgência para mitigar o impacto
do ambiente construído e retardar os riscos de mudanças climáticas. Por todo o mundo, diversas agências federais e reguladores
da indústria propuseram diretrizes relacionadas à responsabilidade quanto aos materiais de construção, a energia incorporada e as
emissões de CO2 dos processos do setor.

habitação sustentável

Atualmente, existem diferentes definições para edifícios NETZero, em
geral estes edifícios possuem soluções eficientes que os tornam auto
suficientes em relação ao consumo de energia, de água, ou mesmo
às emissões de carbono. Para este estudo, destaca-se o balanço zero
de energia, onde existe uma equivalência entre a produção de energia
pelo edifício - de forma totalmente renovável - e o consumo total durante o ano.
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A viabilidade destes edifícios está muito relacionada à eficiência de seus componentes e de seu
uso, não podendo depender apenas de sistemas de produção energética in loco. As experiências brasileiras em construções de balanço energético nulo mostram que já houve uma grande
evolução nos custos dessas inovações na obra. Há 10 anos esse tipo de tecnologia representava 10% a 15% do custo total da obra, hoje representa apenas 6%.
O Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações aborda os edifícios de energia zero
como instrumento de política energética para a transição de uma matriz energética fóssil para
uma matriz energética renovável, perante o início do esgotamento das reservas mundiais de
petróleo.
O Green Building Council Brasil desenvolveu uma certificação Zero Energy brasileira (GBC Brasil Zero Energy) para qualquer tipo de edifício. Para obter esta certificação definitivamente,
os empreendimentos devem apresentar pelo menos 1 ano de operação monitorado de forma
contínua com o seu balanço energético anual zerado. Para isso, são avaliados o tempo de operação, a taxa de ocupação mínima, a Metragem Mínima das Áreas Construídas, a Tipologia, o
Atendimento a Legislações, a Eficiência Energética Mínima, a Geração de Energia Renovável, a
Compra de Créditos de Energia Renovável, o Uso de Energia Não Renovável e o Balanço Energético Anual.
Voltando ao cenário internacional, dois projetos foram a base referencial para desenvolvimento
deste trabalho. O programa EnergieSprong e o projeto Prêt-à-Loger, ambos originários da Holanda. Estes projetos partem do princípio da transformação do estoque de edifícios existentes
em edifícios “Net-Zero Energy”.

gabriela monteiro carneiro
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I. Energie Sprong

Nas publicações oficiais destaca-se a abordagem de design na escala urbana que leva em conta
a valorização do contexto local - de cada edifício - com o objetivo final de contribuir para questões
mais gerais e globais - a resiliência da cidade como um sistema único.

No site oficial, o projeto EnergySprong se auto descreve como
uma empresa que trabalha para a criação de maneiras de atuação no mercado da construção para impulsionar a eficiência
energética em edificações. Foi fundado na Holanda em 2014,
com financiamento governamental, com o objetivo de criar um
programa de reforma em larga escala que permitisse a transformação de edifícios residenciais comuns em edifícios NET
Zero. Através de reformas inteligentes e rápidas - cerca de
uma semana de duração - o programa trabalha sobre a ideia
de implantação de alto desempenho energético e de conforto ambiental no edifício sem custos extras aos moradores. Ou
seja, o custo desta reforma é equivalente ao custo mensal de
manutenção da casa e à economia de energia gerada dentro do
período de 30 anos - que é a garantia dos sistemas implantados pelo projeto.

“A fim de cumprir as ambições de um futuro global mais sustentável, um número substancial de
casas antigas em todo o mundo estão sendo demolidas para abrir espaço para novos edifícios de
alta eficiência energética (...) “ dessa forma “não apenas desperdiçamos energia e recursos adicionais
necessários para as novas construções, mas também o vínculo emocional é perdido (...)”.
Para viabilizar o projeto, as equipes do EnergieSprong trabalham com as diferentes áreas afetadas
pelo programa. Planejando com os órgãos reguladores para ajustar políticas e regulamentações,
com os bancos para criar arranjos financeiros que facilitem o investimento, com os construtores e
empreiteiras intermediando projetos-pilotos iniciais e buscando grande volume de atuações.
Atualmente, o programa conta também com diversos investidores privados e governamentais.
Através do projeto “Transition Zero”, financiado pelo “European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme”, a metodologia desenvolvida pelo EnergieSprong passou a ser
aplicada na Alemanha, França, Itália, Reino Unido e em programas de estados norte americanos
como Califórnia e Nova Iorque.

3.02 | Foto de transformação em
residência através do programa
Energiesprong.

3.01 | Diagrama que ilustra o funcionamento do programa
Energiesprong.

Fonte: SIJPHEER, N. Energiesprong UK: Transition zero. Platform31, 2015.

Fonte: Site oficial do Energiesprong UK.
habitação sustentável
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II. Prêt-à-Logger House
O projeto da casa Prêt-à-Logger propõe uma solução sustentável e de eficiência energética para o modelo típico de casa
Holandesa - essa tipologia foi construída por volta da década
de 1960 e hoje chega a um número 1,4 milhões de residências
construídas no país, além de muitas outras na Alemanha e no
Reino Unido.

Para além das soluções efetivamente utilizadas, o que me inspirou neste projeto é a forma como foi feita a abordagem. Existe uma evolução gradativa nas interferências propostas que
acontece conforme o esgotamento de possibilidades. Iniciando
pelas soluções passivas, o projeto se complementa com com
sistemas ativos e com a geração de energia in loco. Além disso,
a proposta sugere que conforme a solução se expande e extrapola os limites da casa para os bairros, é possível reduzir consideravelmente o consumo de água e energia e, com o tempo,
conseguir desenvolver bairros inteiros autossuficientes. Desta
visão vêm o conceito de mudança de estilo de vida abordado
pela proposta.
Para demonstrar que a “Casa com Pele” contribui positivamente para o desenvolvimento sustentável, foi realizada uma
Análise do Ciclo de Vida (ACV) para quantificar os impactos
ambientais. Além disso, foram analisadas as consequências da
expansão do produto para o nível urbano.

3.03 | Modelo da Prêt-à-Loger
House construído para o Solar
Decathlon Europe 2014.
Fonte: Prêt-à-Loger: Home with
a skin. Press release #7. TU Delft.

A ideia central do projeto é criar uma solução flexível o suficiente para que se adapte às demandas específicas dos moradores
e permita a renovação de um grande número de casas. Como
resultado, o projeto apresenta a construção de uma pele sobre a
casa com o objetivo de torná-la energeticamente neutra, promover a melhorias para os espaços e da “performance climática” da
habitação sustentável

residência, estendendo sua vida em, pelo menos, 50 anos. Além
disso, o partido considera a preservação das memórias afetivas,
levando em consideração a história do edifício com seus moradores. Incluindo a preservação e reutilização de materiais.
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3.04 | Transformação do ambiente construído através do conceito
da Prêt-à-Loger House
Casa

Rua

Bairro

Cidade

auto-sustentável

auto-sustentável

auto-sustentável

auto-sustentável
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Fonte: Prêt-à-Loger: Home with a
skin. Projct Manual #7. TU Delft.
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Como o projeto se trata de uma adaptação de edifício já construído há uma limitação no sistema construtivo o que permite uma construção mais rápida, com uso de pré-fabricados e
com uma pequena geração de resíduos de demolição. O uso
de pré-fabricados aumenta a eficiência no uso de materiais principalmente em uma fabricação em larga escala - e reduz
o tempo de construção. Além disso, a solução permite que os
moradores continuem vivendo na casa durante a reforma.
Na fachada norte as paredes foram substituídas por tijolos
para melhorar o isolamento adicionando materiais também
no telhado da fachada sul. O telhado verde também contribui
para a melhoria do isolamento, além do papel de retenção de
água da chuva e criação de um pequeno habitat para animais.
Por fim, a estrutura da “Casa de vidro”, no lado sudoeste da
casa, funciona para a preservação do calor no inverno, induz a
ventilação cruzada e o efeito chaminé ao longo do ano, captura
a água da chuva e é suporte para o sistema de energia solar.

Ainda em relação aos materiais o partido parte da preservação
e do reuso, dando preferência a materiais duráveis, reciclados e
recicláveis, como vidro, aço e madeira. Além de plástico 100%
reciclado para as esquadrias de portas e janelas e do reaproveitamento de jornais e pedaços de madeira para o aquecimento e o isolamento da casa.
Como sistema de produção de energia, os painéis fotovoltaicos
e o sistema de aquecimento solar de água se posicionam na
estrutura pré-fabricada de forma a promover o resfriamento da
“casa de vidro” e dos próprios painéis fotovoltáicos. O uso de
água doce é limitado pela captura e armazenamento de 2.000
litros de água da chuva para uso em banheiros, limpeza e irrigação, o que resulta em 18% de economia em água doce. Já
entre os sistemas ativos projetados, destacam-se o aquecedor
(heat pump), o sistema de recuperação do calor na chaminé, o
tanque de armazenamento de água, e a ventilação forçada.

3.05 | Transformação de uma
casa típica em casa sustentável.
Fonte: Prêt-à-Loger: Home with a
skin. Projct Manual #7. TU Delft.

modelo típico de casa
holandesa

elementos a serem
substituídos

novos sistemas
telhado verde
isolamento térmico
pele modular pré-fabricada
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TIPOLOGIA
I. Histórico
Tendo como referências os projetos Prêt-à-logger e Energy
Sprong, o sobrado geminado foi escolhido como um representante de tipologia residencial muito presente no município de
São Paulo. Durante minha formação acadêmica, encontrei uma
certa falta de interesse arquitetônico no estudo da produção
de edifícios e casas para as classes média e baixa da população. Muito se estuda sobre vulnerabilidade social e habitacional, com razão. Mas neste trabalho gostaria de resgatar o valor
do conjunto de edificações existentes construídas para a classe
média e reproduzidas por toda a cidade.
“Estas construções residenciais populares são bens culturais
componentes do patrimônio ambiental urbano paulistano e refletem o estágio tecnológico e cultural alcançado por um grupo
ou uma camada social, revelando também os costumes, as técnicas, e os gostos predominantes na época em que foram construídas” (d’Alambert, 2003, p.4).
Segundo os dados da PNADC (Pesquisa nacional por Amostra
de Domicílios Contínua – do IBGE), no município de São Paulo
a participação do tipo casa entre os domicílios é de 85,6% (até
2018 era de 86%, havendo uma pequena queda neste ano).
Para entender as origens e a popularização dos sobrados geminados como conhecemos devemos voltar o olhar para o início do crescimento das cidades.

habitação sustentável
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Na última metade do século XIX, a extinção da escravidão e
o estímulo a imigração europeia levaram a transformações
econômicas e sociais no Brasil que estimularam a ocupação
das cidades. Em São Paulo, o resultado desse movimento
se desenvolveu de diferentes formas a depender das condições financeiras de cada grupo. Entre os menos favorecidos
economicamente, destacam-se os grupos de casas construídas em série que conformaram as vilas operárias e vilas de
aluguel. Com uso intenso dos pequenos lotes, as casas de
vila foram propostas pela Comissão de Exame e Inspeção
das Habitações Operárias e Cortiços do Distrito de Santa
Efigênia como uma solução ao problema da habitação. A comissão buscava acabar com os cortiços ao estabelecer um
padrão municipal para as casas destinadas às classes pobres. Em 1901, a política de enfrentamento aos cortiços foi
impulsionada pela lei 493 de isenção fiscal à construção de
vilas operárias que seguissem o padrão estabelecido pela
prefeitura e fossem construídas fora do perímetro central.
Com o tempo o modelo de construção das vilas operárias se
difundiu e a tipologia deixa de ser relacionada aos operários
que trabalhavam nas fábricas próximas e passa a ser encontrada em vilas de aluguel e vilas particulares, ocupadas por
funcionários públicos, comerciantes e demais integrantes da
baixa classe média da época.
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Até 1930 a habitação era provida basicamente pela iniciativa privada e as ações privadas visavam seu estímulo (Bonduki
2011, p.77-78). A produção de casas de aluguel se mostrou
muito lucrativa e estável durante a Primeira República. Essa
vantagem está muito relacionada à rápida expansão da cidade,
e à falta de regulação do Estado quanto ao valor dos aluguéis
e o resguardo do direito à propriedade.
“A forma dominante de morar da população paulistana era a
casa de aluguel; em 1920, apenas 19,2% dos habitantes viviam
em casa própria. A escassez de habitação era uma realidade e
o aluguel de imóveis era um filão invejável. As vilas operárias,
os quarteirões de casas semelhantes feitas por um mesmo empreendedor, povoaram os mais variados bairros de São Paulo.” *
Com a lei do inquilinato de 1942 (decreto de lei 4598), o congelamento dos aluguéis e as isenções fiscais para novos loteamentos periféricos transformaram o cenário do acesso à moradia. A iniciativa privada diversifica-se, passando a atuar em
quatro principais frentes: venda de casas térreas e sobrados,
*SAMPAIO, Maria Ruth A.. “O kitchenettes, edifícios em condomínios e loteamentos periféripapel da iniciativa privada na cos (INOUE, 2010, P 14).
formação da periferia paulistana”.
Espaço & debates 37. Revistas
de estudos regionais e urbanos.
Cidade Brasileira, século XX.
volume 37, p.19. São Paulo,
NERU, 1994.

Segundo Rosela Rossetto (2002) a ausência de uma política de
crédito oficial levou os incorporadores do início dos anos 1950
a investir na produção de imóveis com construção a preço de
custo. Assim, a tipologia da casa geminada conquistou espaço
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no mercado imobiliário devido ao baixo custo e otimização da
construção, atendendo ao orçamento da classe média em ascensão na época. As casas compartilham o lote, a estrutura, a
rede elétrica, as tubulações de água e esgoto.
“O surgimento de sobradinhos para aluguel formando conjuntos com mais de três unidades (tipo Ford), ou geminados dois
a dois de frente para a rua, ou formando vilas (com entrada comum para todas as unidades), é também posterior à Primeira
Guerra. (isso se relaciona ao código de 1918, ver livro de C.
Lemos “ (A república ensina a morar melhor).
Em sua tese “Manifestação da arquitetura residencial paulistana entre as Grandes Guerras”, D’Alambert fez um levantamento das fichas de todos os processos de aprovação de construções residenciais aprovadas na área e período estudados para
fazer uma identificação e caracterização das edificações residenciais produzidas pelos “estratos médios da sociedade paulistana” no período entre guerras. Em sua análise, os sobrados
geminados se enquadram na categoria “casas de classe média
média”
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“ As casas de classe média média (CMM) podiam ser sobrados
ou térreas. A implantação no lote obedecia geralmente a recuos
frontais (com pequeno jardim), de fundos (quintal), e em alguns
casos, também laterais (de ambos os lados, ou de um lado só,
quando se tratava de construções geminadas). Estas habitações
possuíam necessariamente duas salas, uma de visita ou estar e
uma sala de jantar (ou varanda); o número de quartos era variável (no mínimo dois); o banheiro era frequentemente contíguo à cozinha e à área de serviço, para economia da tubulação
hidráulica; ás vezes, estas moradias tinham acomodação para
empregada doméstica, que podia situar-se no corpo da casa,
junto à área de serviço, ou então, em pequena edícula no quintal.” (d’Alambert, 2003, p.104).
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4.01 | Planta e fachada típicos
dos sobrados da “classe média
média” da metade do século XX
Ilustração: autora
Fonte: d’Alambert, 2003
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A imagem anterior ilustra a planta e a fachada considerada representante dos sobrados descritos por d’Alambert. Plantas
(térreo e superior) e fachada de duas casas geminadas na rua
Afonso de Freitas, no bairro Paraiso - região central do município de São Paulo. Projeto nº289, desenvolvido pelo escritório
Moya & Malfati.
Na tese de Bedolini, a análise avança algumas décadas na
discussão sobre a produção habitacional, tendo como base as
construções financiadas pelo Banco Hipotecário Lar Brasileiro
- instituto de crédito imobiliário que teve forte atuação em todo
o Brasil entre 1925 e 1960. Através da reunião de publicações nos Diários Oficiais da União, Bedolini reúne os desenhos
técnicos de plantas e vistas das casas típicas da produção da
época. Com metragens modestas e uma distribuição bastante
compacta e pouco flexível dos ambientes, muitas das construções financiadas pelo banco podem ser encontradas ainda hoje
nos bairros mais antigos do município.
Junto às teses citadas acima, foi feita uma busca, na Revista
Acrópole, por plantas e fachadas de sobrados produzidos a
partir da metade do século XX. Assim como na bibliografia de
referência, na revista as casas para a classe média são classificadas como “residências econômicas” e foram encontradas em
publicações entre as décadas de 1940 e 1960, principalmente
de casas localizadas na região central, sul e oeste do município.
As imagens a seguir representam uma seleção de plantas entre as encontradas na Revista Acrópole e na tese de Bedolini, e
das plantas enviadas pelas duas famílias entrevistadas.
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4.02 | Plantas (térreo e superior) e fachada de 20 casas geminadas em rua ligando a Alameda Eugenio de Lima á Rua
Capitão Pinto Ferreira, aberta pelo Banco Hipotecário Lar
Brasileiro - região central do município de São Paulo. Projeto
e construção pelos engenheiros Boanerges C. Garcia & CIA.
Ilustração: autora Fonte: Revista Acrópole nº52 , 1942

4.03 | Plantas (térreo e superior) e
fachada de estudos de residências
econômicas feito por arquitetos para
o município de São Paulo.
Ilustração: autora
Fonte: Revista Acrópole nº210 , 1956

CAMA CASAL

CAMA CASAL

4.04 | Plantas (térreo e superior) e fachada de
casas geminadas no bairro Vila Romana - região oeste do município de São Paulo. Projeto e construção por autônomo desconhecido.
Ilustração: autora
Fonte: moradores entrevistados

4.05 | Plantas (térreo e superior) e fachada
de casas geminadas no bairro Brooklin - região sul do município de São Paulo. Projeto
e construção por autônomo desconhecido.
Ilustração: autora
Fonte: moradores entrevistados
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CAMA CASAL
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LASAC AMAC

CAMA CASAL

CAMA CASAL

CAMA CASAL
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4.07 | Mapa: “Distribuição do uso
residencial horizontal médio padão
no município”
Ilustração: autora
Fonte: Infocidade - Prefeitura de
São Paulo

II. Participação no município

LEGENDA
Residencial vertical
médio padrão

Acompanhando a expansão da cidade em busca de áreas mais baratas
para se morar, a tipologia dos sobrados geminados se espalhou por
todos os bairros como uma solução fácil e rentável para diminuir os
grandes terrenos periféricos e construir moradia para os trabalhadores
que não conseguiam se estabelecer nas regiões centrais. Também conhecidas como Residências Econômicas, as moradias construídas pelos
“técnicos”- construtoras, arquitetos e engenheiros - e publicadas nas
revistas e jornais, passaram a influenciar a produção anônima. Em enparticiação das tipologias de uso residêncial por nº de lotes
trevista com moradores da tipologia, a maioria afirmou não ter conhecimento sobre o construtor da casa, alguns responderam se tratar de
12%
um loteamento feito pelo dono de um terreno grande (pessoa física ou
25% construtora) em busca de facilidade de venda e maior garantia de lucro.
12%

25%

Residencial horizontal
médio padrão

RES.HOR.BAIXO
Atualmente,
segundo osPADRAO
dados da PNADC (Pesquisa nacional por
PADRAO– do IBGE), a participação do tipo casa
Amostra deRES.HOR.MEDIO
Domicílios Contínua
entre os domicílios
no município
RES.HOR.ALTO
PADRAO de São Paulo é de 85,6%. Somando um totalRES.VERT.MEDIO
de 2.470.248 PADRAO
domicílios particulares permanentes do tipo
casa (nestaRES.VERT.ALTO
classificação PADRAO
não estão incluídas vilas, condomínios e corárea construída por tipologia de uso residencial no Município de São Paulo
tiços).
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80Mi m²
60Mi m²
40Mi m²
20Mi m²
1999
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Residencial horizontal
baixo padrão

100Mi m²

1998

2%
4.06 | Gráfico “Particiação
das
tipologias de uso residêncial por
número de lotes”
Ilustração: autora
Fonte: Infocidade - Prefeitura de
São Paulo

Segundo os dados disponibilizados pela Prefeitura de São100.000.000
Paulo, a pro80.000.000
dução Residencial Horizontal de Médio Padrão mantém uma
estabili60.000.000
dade nos últimos 15 anos, representando o maior acréscimo
de área
construída deste período - sendo ultrapassado pela produção
vertical
40.000.000
de médio padrão apenas a partir dos últimos 5 anos. No total,
existem
20.000.000
588.733 lotes da tipologia em São Paulo, o que representa 27% da
0
área residencial construída e 23% dos lotes residenciais do município.

23%

1997

23%

1996

38%

1995

38%

Residencial horizontal
alto padrão
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4.08 | “Área construída por
tipologia de uso residencial no
Município de São Paulo”
Ilustração: autora
Fonte: Infocidade - Prefeitura de
São Paulo
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MORADORES
I. Entrevistas e Questionários
Com este formulário buscou-se aproximar mais o conteúdo teórico encontrado ao momento presente da situação desta tipologia. Além disso, buscou-se um novo redirecionamento da
temática, voltando-a para as questões de conforto ambiental e
sustentabilidade. Para desenvolvimento do questionário foram
realizadas entrevistas com moradores de dois sobrados, um
localizado na Vila Romana (zona oeste) e outro no Brooklin
(Zona Sul). Nesta entrevista foi possível entender melhor a
história e as características principais da vida em um sobrado
geminado e, a partir de então, desenvolver o questionário a
ser compartilhado entre demais moradores através das redes
sociais. No total foram obtidas 40 respostas de moradores da
tipologia espalhadas por diversos bairros do município.
O questionário foi subdividido em 4 partes. A primeira buscava
conhecer a história da casa e dos moradores: quem havia construído a casa, há quantos anos, quem morava na casa. Além
disso, nesta etapa buscou-se identificar um padrão de planta
que melhor caracteriza a tipologia. Para isso foi feita uma busca de publicações de plantas em Diários Oficiais, revistas Acrópole e nas referências bibliográficas previamente citadas. Com
os arquivos organizados foi possível analisar as características
mais recorrentes e gerar uma variedade menor de plantas tipo
para colocar entre as alternativas do formulário. Além disso,
foi possível ter acesso às plantas baixas dos sobrados das famílias entrevistadas e essas plantas foram incluídas entre as
habitação sustentável
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alternativas do questionário. Junto a essas plantas foram perguntados sobre características de área do terreno, área construída e a composição de cômodos das casas.
Na segunda parte buscou-se caracterizar a casa de forma mais
técnica, pedindo informações quanto a manutenções, necessidades de reforma e percepções quanto a térmica, acústica,
ventilação e iluminação natural
A terceira parte trata dos consumos atuais de energia e água
da casa. Buscando os valores brutos das contas atuais, mas
também a caracterização desse consumo através das quantidade de equipamentos.
Por fim, buscou-se entender qual a proximidade dos moradores desta tipologia dos temas da sustentabilidade. Tanto para
entender se existe o interesse nos temas quanto para verificar
qual o conhecimento sobre as soluções mais comuns e mais
divulgadas em sites e programas governamentais.
Os resultados das entrevistas e do questionário serão abordados nos capítulos a seguir de forma separada. Cada parte se
relaciona a um capítulo diferente deste trabalho e nele estará
referenciada.

gabriela monteiro carneiro
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II. Respostas
construção da casa

localização

Para entender um pouco da história de cada sobrado, foi perguntado o ano de construção e por quem foi construído. Dos
anos 30 aos dias de hoje houve uma distribuição praticamente
homogênea das idades das casas, com destaque para o período entre 1980 e 1990 com 18% das respostas. Já o período
de moradia naquela residência se concentrou nos últimos 30
anos, sendo que 30% mora há menos de 10 anos, 25% há entre 10 e 20 anos, e 33% há entre 20 e 30 anos.

Entre os 40 moradores respondentes, a localização dos sobrados se distribuiu bastante entre as regiões, com excessão da
região central do município, onde - como visto no capítulo anterior - a concentração desta tipologia é muito menor.

Outro fator importante da tipologia é a situação do imóvel. E
entre os respondentes, apenas 6 deles são inquilinos.
Apesar da compatibilidade entre os anos de construção e o período de moradia, a maioria dos entrevistados não sabia quem
havia construído o sobrado.
60% Não sabe
13% Dono do terreno loteou e
construiu para vender
5% Construtora
3% Cooperativa

4.09 | Gráfico: “Responsável pela
construção do sobrado”
Ilustração: autora
Fonte: Questionário online com
moradores.
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18%

33%

isolamento social
O questionário foi realizado em Agosto de 2020, no sexto mês
de isolamento devido ao COVID-19, por isso, foi incluída uma
pergunta sobre a persepção da casa durante este período.
As respostas mais recorrentes falavam sobre uma percepção
melhor da casa, dos horários em que o sol entra, da valorização de espaços, da necessidade de melhorias e da vontade de
deixá-la mais aconchegante e confortável.

35%

4.10 | Distribuição dos sobrados
no município
moradores
4.11 | Moradores por sobrado
Ilustração: autora
O número de moradores da tipologia se concentrou entre 2 e
Fonte: Questionário online com
4 por residência, mas houveram respostas de até 7 pessoas.
moradores.

3% Páis
3% Vizinho

10%

5%

2

18%
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Pontos positivos x negativos

Reformas

Entrando mais nas sensações de viver na tipologia, foram perguntados os pontos positivos e negativos da casa, a necessidade de manutenção e a ocorrência de reformas passadas.

Todos os moradores que têm o sobrado como casa própria já
realizaram reformas. Entre os motivos destacam-se: alteração
de acabamentos, construção de novo banheiro, construção da
edícula e cobertura de áreas avarandadas.

Entre os pontos positivos e negativos foram citados:

QUINTAL/ ÁREAS
VERDES

POUCA LUZ
NATURAL

ESPAÇO

BARULHO

CONFORTO

FALTA DE ESPAÇOS

LOCALIZAÇÃO

ABERTOS

SEGURANÇA

FALTA DE VENTILAÇÃO

PRATICIDADE

O espaço da casa, principalmente em se tratando de áreas verdes, foi muito citado tanto nos pontos positivos - em uma valorização de sua existência - quanto nos negativos - em uma
vontade de ampliação. Apesar do conforto ser valorizado entre
os pontos positivos, muito se falou da falta de luz natural, ventilação e isolamento acústico entre os pontos negativos.
habitação sustentável
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Já entre os desejos de reforma foram citados: aumentar a área
permeável e os ambientes externos da casa (criando acesso
para lajes que não são utilizadas, trocando piso existente por
gramado, são alguns exemplos); melhorar a iluminação (aumentando as esquadrias ou mesmo mudando a localização
das janelas); reformar a cozinha, melhorando a espacialidade
ou mesmo integrando o ambinte com o restante da casa.

Manutenção
Por fim, foram elencados os principais pontos de manutenção
da tipologia. Infiltração (70%) e rachaduras (55%) aparecem
como os principais problemas encontrados nos sobrados, principalmente nas paredes de divisa entre os edifícios. Outras
questões citadas foram: mofo/bolor (10%), umidade (5%), e
substituição de hidráulica e de acabamentos (3% cada um).
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63

04 | estudo de caso

65

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS
Ainda com base nas respostas obtidas no questionário, serão
indicadas as características principais da tipologia “sobrados
residenciais de classe média”

LOTE E IMPLANTAÇÃO
Se caracterizam por lotes de até 150m² quase totalmente ocupados por área construída (de 100 a 150m²). Entre as plantas
disponibilizadas no questionário - que foram colocadas no capítulo anterior - os moradores se identificaram mais com as
plantas das residências das famílias entrevistadas.

AMBIENTES
A composição dos ambientes da casa também foi verificada
através do questionário e se deu por: área de entrada, sala de
estar, uma ou nenhuma sala de jantar, cozinha, um ou nenhum
lavabo, dois ou três quartos, dois ou três banheiros, garagem
para um carro, quintal e uma ou nenhuma edícula.

FACHADA
A fachada com a qual mais se identificaram foi a que possui garagem coberta na frente da casa e a posição no lote da maioria
dos entrevistados era geminada em apenas um dos lados.

habitação sustentável
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VOLUMETRIA
Quanto a volumetria s sobrados possuem 3 principais variações: garagem, ocupação da casa principal do
terreno e edícula.
A garagem tem espaço para 1 a 2
carros no máximo, podendo ser coberta ou descoberta. A cobertura
desta garagem pode servir como varanda para a suite do andar superior.
A casa principal pode ser geminada
em um ou em ambos os lados, no
questionário a maioria dos respondentes identificaram sua casa como
geminada em apenas um dos lados.
Já a edícula, quando existente, pode
se encontrar em diversas situações.
Se conectando a casa principal ou
não. Funcionando como depósito ou
como área comum ou mesmo quarto.
Tendo um andar ou com acesso ao
segundo andar através de uma escada caracol.
gabriela monteiro carneiro
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volumetria do sobrado geminado.
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SOLUÇÕES
DE PROJETO
I. Analise do clima e da tipologia

habitação sustentável

INÉRCIA TÉRMICA

Estudando as circunstâncias locais podemos entrar em dois
níveis diferentes de análises. Em um olhar mais distante, com
base nos dados climáticos da cidade, conseguimos definir estratégias de projeto mais generalistas, ideais para as condições climáticas apresentadas mas que desconsideram características específicas. Usando o programa Climate Consultant
para este tipo de análise, encontramos 3 principais estratégias
bioclimáticas: inércia térmica, ventilação natural, aquecimento
solar passivo.

A importância da elevação da inércia térmica de um edifício
está no aumento de sua capacidade de armazenar calor. Quanto maior a inércia, maior o atraso térmico no fluxo de calor.
Ou seja, no verão o envelope da edificação absorve o calor, no
inverno esse mesmo envelope pode armazenar calor de dia e
liberá-lo à noite, mantendo a edificação confortável durante
todo o ano . Em um clima, como o de São Paulo, com grande
amplitude térmica entre o dia e a noite, a inércia térmica se
coloca como estratégia importante.

Em um olhar mais aproximado, que considera as características de consumo dos usuários, nos deparamos com estratégias
voltadas para a eficiência dos sistemas e equipamentos envolvidos em um edifício residencial. Escolha por equipamentos
eficientes, uso racional de água e fontes alternativas de energia
são as principais estratégias para esta aproximação (lembrando que este trabalho trata de uma aproximação generalista,
que busca soluções que possam ser aplicadas para as diversas
variáveis da tipologia sobrado).

VENTILAÇÃO NATURAL
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A ventilação natural é uma importante estratégia para resfriamento e renovação do ar. Ela é determinada pela configuração
dos espaços internos, pela posição e tamanho das aberturas, e
pela diferença de temperatura entre o interior e o exterior.

AQUECIMENTO SOLAR PASSIVO
No aquecimento solar passivo, se faz uso da radiação solar para
o aquecimento do ambiente interno. Como explicado anteriormente, essa estratégia pode ser realizada através do aumento
da inércia térmica do envelope do edifício. Outra solução seria
o posicionamento estratégico de superfícies envidraçadas voltadas para a incidência solar nos períodos frios. Em ambos os
casos é importante se atentar para a proteção contra a incidência direta dos raios solares no verão, para evitar temperaturas
elevadas acima do conforto térmico no ambiente interno.
gabriela monteiro carneiro
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EQUIPAMENTOS EFICIENTES
A escolha por equipamentos eficientes trata, principalmente,
da busca pela melhor eficiência energética nos produtos de
alto consumo de uma residência. Chuveiros elétricos, geladeiras, iluminação, ar-condicionado, TV e micro computadores são
equipamentos de elevado consumo. Prestar atenção nos selos
de classificação do Procel e ou do INMETRO durante as compras pode gerar uma economia significativa de recursos energéticos ao longo da vida útil dos produtos.

União Europeia (como Alemanha, França e Espanha), onde
projetos para aproveitamento de recursos solares, alguns contando com fortes incentivos governamentais, são amplamente disseminados. O mercado brasileiro vem crescendo significativamente nos últimos anos, a fonte solar fotovoltaica está
ganhando cada vez mais espaço na matriz energética do país
e, com o desenvolvimento tecnológico, os sistemas estão se
tornando cada vez mais eficientes e acessíveis. Nos próximos
capítulos os sistemas de geração solar serão avaliados entre
as soluções estratégicas para a tipologia estudada.

USO RACIONAL DE ÁGUA
O uso racional da água, para além de uma estratégia é uma
realidade imediata e fundamental. Para além da reeducação e
conscientização dos usuários, diversas são as formas de contribuição para diminuir o consumo em uma residência. Entre elas,
atenção aos vazamentos, controle da vazão e da pressão dos
equipamentos hidrossanitários e reuso de água. O capítulo a
seguir tratará especificamente sobre estas estratégias.

FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA
Por fim, o uso de fontes alternativas de energia. O potencial
brasileiro de geração de energia através do sol é altíssimo.
Segundo o Atlas Brasileiro de Energia Solar : “Os valores de
irradiação solar global incidente em qualquer região do território brasileiro são superiores aos da maioria dos países da
habitação sustentável
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II. Acessibilidade e interesse
É importante destacar que a pesquisa com moradores da tipologia que é estudo de caso nesta pesquisa, demonstrou que
existe um grande interesse entre os moradores em saber mais
sobre soluções sustentáveis para melhorar o consumo e o conforto da sua casa (95% dos participantes). Todos os moradores
consideraram como muito importante trazer a sustentabilidade
para dentro de casa, e 83% afirmaram que investiriam em soluções sustentáveis para sua casa.

Ainda, a pesquisa mostrou que alguns dos moradores já investiram em equipamentos para diminuir o consumo de água e/ou
energia na casa. Sendo que mais da metade já têm o costume
de dar preferência a eletrodomésticos econômicos (selo procel), Ainda, 15% fazem uso de dispositivos economizadores
nas torneiras, 13% utilizam cisterna, 5% têm telhado verde,
3% possui aquecedor solar de água, 3% faz reuso da água da
máquina e 3% faz reuso de água de chuva.

4.13 | Gráfico: Uso de soluções
sustentáveis pelos moradores de
sobrado
Ilustração: autora
Fonte: Questionário online com
moradores.

Quando perguntados “O que vêm primeiro em mente quando
pensa em casa sustentável?” as principais respostas foram:

CONFORTO

ENERGIA LIMPA

CONSUMO CONSCIENTE

USO RACIONAL

ECONOMIA

ENERGIA SOLAR
FUTURO

habitação sustentável
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REUSO DE ÁGUA
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58%
15%

13%

3%

3%

eletros.
cisternas
aquecedor solar
econômicos
dispositivos
reuso de água
economizadores
gabriela monteiro carneiro

71

5%
telhado verde
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Água

Importância
Consumo
Cenário A
Cenário B
Cenário C

75

IMPORTÂNCIA
I. A situação da água
A estiagem de 2013 a 2015 na região sudeste do Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, colocou a demanda hídrica
entre as preocupações prioritárias dos impactos relacionados
às alterações climáticas. Ferreira Filho (2020), analisa dados
de Xavier et al. (2017), para entender os indicadores climáticos de São Paulo – entre outros estados brasileiros. A partir
da análise de 3.625 pluviômetros no período de 1980 a 2016,
foram identificadas alterações de temperatura e precipitação
nessas, quase, 4 décadas de análise. Houve uma redução de
70,7 mm nas chuvas, aumento de 0,98ºC na temperatura máxima, de 0,49ºC na temperatura média e diminuição de 0,35º
na temperatura mínima.
Para o setor residencial, o principal impacto dessas mudanças
está no aumento do consumo de água. O relatório “Demanda
futura por água tratada nas cidades brasileiras 2017 a 2040”
do Instituto Trata Brasil, estima que “a cada grau Celsius adicional na temperatura, espera-se um aumento de 2,4% na demanda por água”.
Além das alterações climáticas, o aumento da demanda de
água previsto para 2040 também se relaciona ao crescimento econômico, à universalização do atendimento e à expansão
demográfica. O relatório estima um crescimento na demanda
de 43,5% entre 2017 e 2040 (1,6% ao ano), o que representa
um acréscimo no volume de demanda equivalente ao consumo
dos estados de São Paulo e Minas Gerais juntos no ano de
habitação sustentável
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2017. O cenário fica ainda mais difícil se considerarmos neste
cálculo o atual nível de perdas de água na distribuição, aumentando para 55,4% a produção necessária de água. Com esta
perspectiva, o relatório aponta a importância de um processo
de racionalização e de diminuição das perdas na distribuição.
Voltando para o papel do setor residencial em meio ao cenário
apresentado, existem diversas soluções difundidas em pesquisas e sites governamentais ou de distribuidoras para redução
do consumo de água nos pontos finais de consumo. Antes de
qualquer sistema de redução e controle do consumo, o passo principal para um resultado realista é a conscientização do
usuário. O consumo consciente é o primeiro passo, tanto para
a atenção quanto aos hábitos de consumo, quanto para o interesse por soluções alternativas que auxiliem na redução desse
consumo. Neste tópico é imprescindível discutir o papel de políticas de incentivo e implementação de programas de conscientização. Entre os sistemas disponíveis para aumentar a eficiência do consumo, muitas das soluções acabam se tornando
financeiramente inviáveis - principalmente em se tratando de
edifícios já construídos. Por isso, é importante que haja um incentivo a partir de incentivos governamentais, por exemplo,
que é um movimento já visto em diversos países e que o Brasil
ainda não acompanha.

gabriela monteiro carneiro
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II. Alternativas

controle de
vazamentos

equipamentos
eficientes

A rotina de manutenção de instalações hidráulicas e equipamentos hidrossanitários de uma residência é essencial para
evitar desperdícios e problemas que podem ser gerados pelas
infiltrações.

Substituição de equipamentos por outros de melhor rendimento – a exemplo das bacias com válvula de descarga dupla,
máquinas de lavar roupa e louça com menor consumo de água,
chuveiros e torneiras com controle de vazão e pressão.

redução do
desperdicio

fontes alternativas
de água

Uso de equipamentos fora do sistema hidráulico para captação
do volume de água fria do chuveiro que é desperdiçado até o
aquecimento. Ou mesmo melhoria no isolamento térmico das
tubulações, para aumentar a eficiência do sistema de aquecimento de água

Para suprir a demanda de água não potável pode ser considerado o aproveitamento de águas pluviais, reuso de águas
cinzas, reuso de águas servidas (esgoto), ou mesmo de águas
subterrâneas.

controle de vazão
ou pressão
Regulagem dos sistemas através do uso de arejadores e redutores de vazão. Ou mesmo, uso de sistemas de controle de
consumo como torneiras com fechamento automático, (que
atendam à NBR 13713) ou sensores de presenças – muito
comuns em banheiros de espaços públicos mas pouco usuais
para o uso no cotidiano residencial.
habitação sustentável
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CONSUMO

5.01 | Tabela de tarifas da SABESP
Ilustração: autora
Fonte: Site oficial da SABESP
consumo tarifa de
(m³/mês) água (R$)
0 a 10
27,1
11 a 20
4,24/m³
21 a 30
10,58/m³
31 a 50
10,58/m³
acima de 50 11,65/m³

Existe uma grande variedade de estudos e métodos de estimativas para o consumo per capita de água. Segundo o diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto de 2018 - desenvolvido pelo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento
(SNIS), do Ministério das Cidades - o consumo médio de água
por pessoa no Brasil é de 154 litros de água por dia – podendo
chegar a 200 l/dia/pessoa dependendo da região onde mora.
Em São Paulo, o consumo médio diário por pessoa é de 169,3L.
Enquanto que,os dados levantados pelo formulário realizado
nesta pesquisa revelaram uma média de 145,7L diários por
pessoa para a tipologia dos sobrados residenciais unifamiliares
de médio padrão do município de São Paulo. A ONU destaca
que para atender às necessidades de consumo e higiene, cada
pessoa necessita de cerca de 110 litros de água por dia – ou 3,3
mil litros por mês. Tomando este valor como base, encontramos
uma oportunidade de redução do consumo usual desse tipo de
residência que chega a 26% - 40 litros por pessoa por dia.

diário

tarifa de
esgoto (R$)
27,1
4,24/m³
10,58/m³
10,58/m³
11,65/m³

habitação sustentável
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mensal

$

146L

4.380L

R$ 54,14*

584L

17.520L

R$ 117,74*
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A distribuição desse consumo entre os equipamentos demonstrou divergências na bibliografia estudada. Essas divergências
se devem à grande variedade de equipamentos, aos diferentes
períodos de fabricação e à impossibilidade de realizar medições locais. Por isso, a estimativa de consumo deste trabalho
tomou como base as características da tipologia e o consumo
médio obtido no formulário com moradores em comparação
com os dados disponíveis no site da SABESP e as estimativas
realizadas em outras pesquisas que são bibliografia de referência. Dessa forma, o consumo estimado foi distribuído como
se pode ver na tabela a seguir:

vaso sanitário

32,9%

chuveiro elétrico

28,8%

pia + tanque

23%

lava roupas

6,2%

lavatório

6%

torneiras quintal

3%

equipamento

vazão por uso

uso diário

consumo (L/dia)

vaso sanitário
chuveiro elétrico
pia + tanque
lava-roupas
lavatório
torneiras quintal

12L
4,2 L/min¹
8 L/min²
135L²
8 L/min²
18,6 L/min

4 x/pessoa
10 min/pessoa
4,4 min
2 x/semana
16,8 min
1 min

192
168
134,2
36
35
18,2

gabriela monteiro carneiro
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5.02 | Gráfico: Participação dos
equipamentos no consumo de
água do edifício
5.03 | Tabela de consumo diário
por equipamento.
Desenvolvimento: autora.
Fonte: CIRRA e SABESP.
¹ Vazão determinada na Pesquisa “Avaliação do consumo de insumos (água,
energia elétrica e gás) em chuveiro elétrico, aquecedor a gás, chuveiro híbrido solar, aquecedor solar e aquecedor
de acumulação elétrico)” realizada em
2010 pelo CIRRA (Centro Internacional
de referência em Reuso da Água)
² Vazão disponível no site da SABESP
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CENÁRIO A
Redutores de vazão e pressão

I.

Substituição da válvula de descarga

(acionamento duplo)
O primeiro cenário analisado é o de uso de redutores de vazão e
pressão nos equipamentos hidrossanitários existentes. Para isso,
a base de cálculo inclui o consumo mensal médio estabelecido
ateriormente, a quantidade média de equipamentos obtida através do formulário com moradores, e as recomendações das respectivas normas.
Segundo a ABNT NBR 16.782 – Conservação de Água em Edificações, a limitação das vazões pode se dar por redução da pressão de trabalho com uso de válvulas redutoras de pressão; pelo
uso de restritores, de registros reguladores de vazão ou arejadores; ou mesmo pelo uso de equipamentos que já tenham essa
tecnologia incorporada. Esta mesma norma estabelece vazões de
5.04 | Tabela de vazão máxima
referência para sistemas eficientes e indica os casos em que não
recomendada pela norma
se recomenda a redução da vazão ou da pressão. Para lavadoras
Ilustração: autora
Fonte: ABNT NBR 16.782 – Con- de roupa e de louça, e filtros de água, por exemplo, a solução não
servação de Água em Edificações : propicia redução do consumo.Para equipamentos que usam água
vazões de referência para sistemas
quente, a redução da pressão pode comprometer o desempenho.
eficientes
Ao mesmo tempo, bombas, pressurizadores e aquecedores tamequipamento vazão máxima
bém perderiam desempenho, aumentando o tempo de espera e
(L/min)
as oscilações de temperatura.
lavatório
pia de cozinha
tanque
torneira quintal
chuveiro/ducha

6
7,2
9
12
12

habitação sustentável

A SABESP desenvolveu uma cartilha, disponibilizada no site oficial – um importante canal de informações para consumidores,
para ajudar a identificar e corrigir vazamentos nas tubulações ou
nos equipamentos hidro sanitários – torneiras, chuveiros, bacias.
80
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A NBR 15857 determina 6,8L de volume útil da válvula de descarga. Enquanto a NBR 16727 estabelece que o volume médio de água consumido por descarga deve estar compreendido
entre 5,8 e 7,1L, tanto para caixa acoplada quanto para caixa
integrada. Sendo que, para o caso do mecanismo de duplo acionamento a descarga parcial deve consumir um volume máximo
igual a 2/3 do volume consumido pelo acionamento total.
Atendendo a normatização, as bacias e válvulas com duplo acionamento disponíveis no mercado brasileiro apresentam um consumo de 3L para o acionamento parcial e 6L para o acionamento
total. Enquanto, sem este recurso o consumo sobe para 12L por
descarga para vasos sanitários com caixa acoplada e 10L por
descarga para válvulas de parede.
A tabela abaixo demonstra que a substituição da válvula de
descarga por uma de acionamento duplo leva a uma economia
23% no consumo de água.
vaso sanitário
acionamento
comun
acionamento
duplo

vazão por uso

uso diário

consumo
(L/dia)

12L

4 x/pessoa

192

3L
6L

3 x/pessoa
1 x/pessoa

60

gabriela monteiro carneiro

5.05 | Tabela de consumo por tipo
de acionamento de descarga.
Desenvolvimento: autora
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II. Uso de válvula para redução da pressão
(chuveiros e torneiras)
São três as normas vigentes responsáveis pela regulação de
chuveiros, torneiras e misturadores:
NBR16749: Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e
métodos de ensaio;
NBR10281: Torneiras - Requisitos e métodos de ensaio;
NBR15206: Instalações hidráulicas prediais - Chuveiros ou
duchas - Requisitos e métodos de ensaio.
Etas normas estabelecem uma vazão mínima de 2,4L/min (ou
0,04L/s). Com base nestes valores e nas vazões de mercado
para cada tipo de válvula, foi possível estimar o consumo diário por equipamento após a instalação da válvula redutora de
pressão.

Com a estimativa de consumo para o cenário percebe-se uma
alteração na distribuição do uso da água entre os equipamentos. O principal ganho em economia de água para o cenário se
dá na troca do acionamento de descarga, representando uma
redução de quase metade do consumo e da participação.

vaso sanitário

17,2%

chuveiro elétrico

34,4%

pia + tanque

28,8%

lava roupas

10,3%

lavatório
torneiras quintal

5.06 | Tabela de consumo por
equipamento após instalação da
válvula redutora de pressão.
Desenvolvimento: autora.
habitação sustentável

equipamento

vazão por uso

uso diário

consumo

chuveiro elétrico
pia + tanque
lava-roupas
lavatório
torneiras quintal

3 L/min
6 L/min
135L
4 L/min
15 L/min

10 min/pessoa
4,4 min
2 x/semana
16,8 min
1 min

120
100,6
36
17,5
14,7

82

(L/dia)
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5%
4,2%

5.07 | Gráfico: Participação dos equipamentos no consumo de água do
edifício pós instalação das válvulas redutoras de pressão
Desenvolvimento: autora.

gabriela monteiro carneiro
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III. Custos e viabilidade do cenário
Para determinação da viabilidade das soluções será realizado
o cálculo dos custos de compra e instalação de cada equipamento de acordo com as quantidades equivalentes aos equipamentos da tipologia. A seguir será calculado a economia
de água gerada pelo cenário criado. Com essas informações
é possível entender o período de retorno para o investimento
feito.
A imagem abaixo localiza e quantifica os equipamentos que
estão sendo simulados neste cenário.
Equipamentos
3 bacias sanitárias
3 chuveiros
3 lavatórios
1 pia cozinha
1 tanque
1 lava-roupa
2 torneiras quintal

84

equipamentos
válvula de duplo
acionamento
válvula redutora
de pressão

qtde.

custo
unitário

custo de
instalação

custo total

3

R$ 102,77

R$ 180,00

R$ 488,31

9

R$ 24,78

-

R$ 223,02

5.09 | Tabela de custos para viabilização do cenário.
Desenvolvimento: autora.

Custo do cenário R$ 711,33

IV. Período de retorno do investimento
LASAC AMAC

Com os custos estipulados e tendo como base as tarifas de água,
foi possível calcular a economia mensal de água e a equivalência
dessa economia nas contas. Assim, encontrou-se um período de
retorno para o investimento do Cenário de menos de 11 meses.
situação

5.08 | Localização dos equipamentos hidrossanitários na planta.
Desenvolvimento: autora.

habitação sustentável

A partir da realização de uma pesquisa de mercado, foi identificado o custo médio de cada sistema e de sua respectiva instalação. Para a válvula redutora de pressão não será considerado o custo de instalação já que, a atividade pode ser realizada
pelos próprios moradores. Os valores encontrados são apresentados na tabela abaixo.
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atual
+ duplo
acionamento
+ redutores de
pressão
cenário A

consumo
(L/mês)
17.520

custo mensal

13.560

R$ 84,16

R$ 33,58

14,5 meses

14.443

R$ 91,62

R$ 26,12

8,5 meses

10.483

R$ 58,04

R$ 59,70

10,4 meses

gabriela monteiro carneiro

economia
mensal

5.10 | Tabela de cálculo do período de retorno do investimento
para o cenário.
Desenvolvimento: autora.

período de
retorno

R$ 117,74
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CENÁRIO B

I. Demanda

Reuso de água da chuva

Tomando como base o consumo mínimo cobrado pela SABESP
de 10m³ mensais, o sistema será dimensionado considerando
suprir os 7,5m³ restantes do consumo mensal estimado para a
tipologia. Este volume de água de reuso garantiria a água necessária para descargas e usos externos - como recomendado pelas
normas - que equivale a uma demanda atual de 6,3L mensais.

Para além da conservação de água potável, o reúso de água da chuva
promove diversos benefícios para o ambiente urbano. Controle do escoamento, prevenção de inundações, restauração do ciclo hidrológico
em áreas urbanas, e educação ambiental estão entre os principais.

II. Intensidade pluviométrica

habitação sustentável
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2,99 mm

4,49 mm

4,74 mm

5,50 mm

4,45 mm

4,53 mm

4,95 mm

5,68 mm

4,66 mm

5,28 mm

3,81 mm

3,43 mm

5,20 mm

4,29 mm

4,59 mm

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4,86 mm

4,50 mm
2002

87

2019

3,99 mm
2001

gabriela monteiro carneiro

3,23 mm

3,23 mm

5.11 | Gráfico das média mensal de
chuva no município de São Paulo.
Desenvolvimento: autora.
Fonte: INMET

2000

A norma ABNT NBR 16783 - Uso de fontes alternativas de água não
potável em edificações - define o aproveitamento de água como a
“utilização, mediante tratamento adequado, de água disponível e ainda não utilizada em processos benéficos” e determina os potenciais
usos previstos para essa água: descarga de bacias e mictórios, lavagem de áreas externas, de veículos, irrigação paisagística, uso ornamental, sistemas de resfriamento de água, arrefecimento de telhados.

média anual

> manter a conexão entre os equipamentos e o reservatório de água
potável para dias em que a água pluvial não supra a necessidade de
consumo;
> verificar uma identificação visual clara das tubulações e equipamentos de água não potável ;
> verificar a possibilidade de fácil acesso para tratamento e limpeza no
armazenamento da água da chuva ;
> considerar as exigências mínimas de tratamento da água da chuva
para cada aplicação;

Os dados pluviométricos anuais e históricos para a cidade de
São Paulo estão disponíveis no site do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e no Hidroweb – plataforma oficial da
Agência Nacional de Águas. Para esse estudo foram utilizados
os dados de 2000 a 2019 da estação 83781 do Mirante de
Santana disponíveis no INMET.

2018

A norma ABNT NBR 15527 - Água de chuva: Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis - estabelece os requisitos para concepção total do sistema*. Alguns pontos importantes
a serem considerados para e eficiência e aplicação deste sistema são:
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III. O sistema
O sistema mais comum de captação e reuso de água da chuva
é composto pelos seguintes componentes: área de captação
(telhado), condutor de descida com filtro, sistema de descarte dos primeiros mm de chuva que servem para limpeza da
área de captação, reservatório enterrado, bomba, reservatório
superior, tubulações até os equipamentos - como ilustrado na
imagem a seguir.

IV. Aproveitamento da chuva

Na ABNT NBR 16783 encontramos uma classificação dos tipos
de água segundo sua fonte. Nesta norma, AGUA DE CHUVA é
definida como “agua de precipitações atmosféricas coletada em
coberturas e telhados onde não haja circulação de pessoas, veiculos ou animais”.
Assim, para determinar a área de captação e o aproveitamento da
chuva é preciso calcular a área da cobertura do edifício.
No caso do sobrado foi considerada a área do telhado inclinado
da casa principal e da laje plana da edícula.

1,50m

áea de captação

20º

11,96m

Para o melhor funcionamento do sistema, é definido o descarte
de 2mm da precipitação inicial. Esta será usada para limpeza das
superficies de captação, evitando o carregamento de sujeira acumulada nos telhados para o reservatório.
Além disso recomenda-se a instalação de um sistema de filtragem preliminar - calhas com telas ou grelhas, por exemplo - para
impedir a passagem de folhas e demais resíduos de grandes dimensões que poderiam entupir o sistema.

coeficiente de aproveitamento
O coeficiente de aproveitamento é o percentual de água de chuva
que é armazenado, pois o restante é perdido por absorção e evaporação no telhado, calhas e tubulações. Neste caso será considerado 80%.
habitação sustentável
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4,25m

mm de desprezo

área de captação = (4,25 + 1,5/2) x 11,96 = 59,8m²
5.12 | Planta de cobertura
Desenvolvimento: autora.
5.13 | Representação da implantação do sistema em corte.
Desenvolvimento: autora.
gabriela monteiro carneiro
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V. Reservatórios

584L

duplo
acionamento
452L

cenário
A

192L

60L

60L

atual
5.14 | Tabela: Consumo diário de
água e participação da bacia sanitária para diferentes cenários.
Desenvolvimento: autora.
habitação sustentável

32,9%

90

17,2%

315L
19%
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Para o cenário atual do sobrado, o programa determinou viabilidade para o sistema apenas para o caso da substituição de 10%
do consumo de água. Neste caso o reservatório inferior ideal teria
um volume de 4250L. Estes 10% equivalem a 58,4 L/dia, se aproximando muito aos 60L diários consumidos pelas descargas com
acionamento duplo para a residência. Por isso, foi realizada outra
simulação com o consumo atualizado para o cenário A e para um
cenário onde apenas a substituição das válvulas de descarga é realizada.
A tabela anterior apresenta os dados de consumo total e da bacia
sanitária nos três cenários. Enquanto a tabela a seguir demonstra
os resultados apresentados pelo programa Netuno para a viabilidade do sistema nos cenários, relacionando o consumo de água da
chuva ao volume do reservatório inferior.

substituição da água potável por água da chuva

Os reservatórios devem obedecer às normas ABNT 12217 - Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento
público, e os critérios para determinação do volume estão estabelecidos no Anexo A da ABNT 15527.
A estimativa do volume do reservatório é baseada nas áreas de
contribuição da cobertura, no consumo diário de água por habitante, na precipitação da região e no coeficiente de aproveitamento da
água de chuva.
Como ferramenta para estudo de viabilidade do sistema e dimensionamento do reservatório, será utilizado o programa Netuno
- desenvolvido pelo Laboratório de Eficiência Energética em Edificações (LabEEE) da Universidade Federal de Santa Catarina. Segundo o próprio manual do programa, “O Netuno é um programa
computacional utilizado para simulação de sistemas de captação de
águas pluviais” em diferentes cenários, permitindo também a realização de análises econômicas para o sistema simulado.
Considerando os usos permitidos pela norma, foram feitas 3 simulações para a substituição do uso de água potável por água da
chuva na bacia sanitária.

20%

cenário atual
duplo acionamento

15%

cenário A

10%

5%
volume do reservatório inferior
0

5.000

1.500

2.500

3.500

gabriela monteiro carneiro

4.500

5.500

6.500

7.500

8.500

91

5.15 | Gráfico: Porcentagem do consumo x
volume do reservatório
Desenvolvimento:
autora.
9.500 Fonte: Netuno
05 | água

93

V. Economia de água potável

VI. Custo do sistema

Considerando o cenário intermediário de uso da água da chuva
para o consumo da bacia sanitária com duplo acionamento, foi
realizado o cálculo da economia de água, e financeira, alcançada. A partir dos dados das tarifas de água e esgoto, e da determinação do volume do reservatório inferior, o programa Netuno faz o calculo da estimativa de economia mensal de água
potável a partir do uso do sistema. Porém, é preciso destacar
que o programa considera uma redução nos custos relacionados tanto ao esgoto quanto à água então foi preciso fazer um
ajuste nos cálculos. O volume de esgoto se mantém o mesmo
independente do tipo de água que está sendo consumida.

Para determinar os custo do sistema, foram considerados os custos
dos equipamentos principais que
compõem o sistema: reservatórios, bomba, tubulações, filtro.
Além disso, buscou-se por custos
médios da mão-de-obra e materiais para instalação, considerando que os reservatórios inferiores
serão aterrados na área do quintal
interno (Tabela SINAPI e CUB/m²
Estadual).
A partir das exigências normativas para o sistema, da bibliografia
de referência e dos dados obtidos
na simulação, foi possível fazer
uma pesquisa de mercado de cada
componente.
Como se pode ver na imagem ao
lado, as medidas comerciais de reservatórios exigem, nesse caso, a
compra de dois reservatórios inferiores e de um reservatório superior (100L) maior do que o necessário (60L). O dimensionamento
da bomba usou como referência
os cálculos relaizados por MOTA
et al. (2006).

O gráfico a seguir demonstra consumo mensal de cada tipo de
Título doalcançada.
Gráfico
água e a economia financeira
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5.16 | Tabela: Consumo de água
potável e água da chuva, e economia mensal.
Desenvolvimento: autora.
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5.17 | Representação da implantação do sistema em corte e custos
de mercado de cada componente.
Desenvolvimento: autora.

O sistemaConsumo
permite
uma economia mensal
de água em torno de
de água pluvial (m³)
Consumo de água potável (m³)
2m³, o que se traduz em uma economia financeira por volta dos
economia
9 reais. Em um ano, essa economia equivale a R$104,00 reais e
24m³ de agua potável

habitação sustentável
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TOTAL R$10,415,10
reservatório superior 100L
R$154,90

tubulação
R$500,00

instalação
R$7000,00
bomba
R$419,99
filtro
R$300,00
reservatório 5.000L
R$2039,90
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VII. Período de retorno do investimento
No programa Netuno, a análise econômica do sistema inclui a
inflação anual aplicada à tarifa de água e esgoto (5% ao ano),
e uma taxa mínima de atratividade de 1% ao mês - essa taxa
representa o mínimo esperado de retorno financeiro que uma
aplicação deve trazer para ter viabilidade ao negócio.
O custo mensal apresentado nas tabelas abaixo equivalem ao
consumo energia para o funcionamento da bomba.
custo inicial R$ 10.415,10
economia anual R$104,00
custo mensal R$ 1,03
Título do Gráfico
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5.18 | Gráfico do retorno financeiro do sistema de reuso de água da
chuva
Desenvolvimento: autora.
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O programa apresenta um período de retorno do investimento
que supera os 50 anos estabelecidos como limite de cálculo,
com uma taxa de retorno de 0,75% ao mês.
É importante destacar que diversas pesquisas realizadas pelo
Brasil mostram que o período de retorno desse tipo de sistema
se aproxima muito, ou mesmo supera, o período de durabilidade do sistema - 20 anos. Esse período equivale á durabilidade
dos componentes do sistema antes da necessidade da substituição de alguns equipamentos e é estabelecido pelos próprios
fabricantes e instaladores. Na tabela anterior vemos que nos
primeiros 20 anos de uso do sistema apenas 10% do investimento foi recuperado.
O consumo de água característico para a tipologia residencial
unifamiliar é muito baixo. E o custo de implantação do sistema acaba sendo muito elevado em relação a este consumo.
Além da aquisição dos equipamentos e da mão-de-obra para
instalação, o projeto de implantação no caso dos sobrados e em muitos outros - envolve reformas no sistema hidráulico
existente e o aterramento do reservatório inferior - ou seja, escavação, aterramento e novo revestimento da área de quintal.
Mesmo desconsiderando os custos de instalação do sistema,
o período de retorno continua superior à duração do sistema,
resultando em 21 anos.

gabriela monteiro carneiro

95

05 | água

97

CENÁRIO C
Reuso de água cinza
Com já visto anteriormente, entre as diversas atividades da rotina de consumo de água da tipologia representada pelo sobrado
residencial, algumas delas não requerem água potável e representam parte importante da demanda total. Descargas de bacias
sanitárias, lavagem de pisos e veículos, irrigação de jardins e até
sistemas de refrigeração á água são os principais exemplos de
demandas que poderiam ser supridas por fontes alternativas de
água.
A ABNT NBR 16783 classifica a água cinza em dois tipos. A
água cinza escura é aquela que foi usada em pia da cozinha e
máquina de lavar louça. Enquanto a água cinza clara - que será
simulada neste cenário - passou por usos em chuveiros, banheiras, lavatórios, tanques e máquinas de lavar roupa. Sua principal
característica é a composição, em sua maior parte, de produtos
de limpeza geral e/ou lavagem corporal e de roupas.
A qualidade e as características desse tipo de água pode variar
conforme a procedência, e a rotina de uso de água da casa, a
localidade. É importante que essas águas sejam devidamente
tratadas e armazenadas para evitar o risco de contaminação por
contato direto ou indireto. Para isso, as normas estabelecem uma
série de requisitos e parâmetros de qualidade para que a água
não potável seja classificada como apta aos usos previstos.
O cenário C procura analisar o reuso de água cinza como fonte
alternativa de água não potável no edifício tomando como partido a busca por soluções mais simples disponíveis no mercado
brasileiro atual.
habitação sustentável
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I. Demanda
Primeiramente foi estabelecido o potencial de reuso para a tipologia
deste estudo. O gráfico abaixo apresenta as demandas e fontes potenciais para o reuso de água cinza clara na rotina de consumo residencial
considerado neste estudo.

DEMANDAS

FONTES

chuveiro

vaso sanitário

5,76m³

5,04m³

torneiras
externas

lava-roupas
1,08m³

1,08m³

6,31m³

lavatórios

1,05m³

TOTAIS

7,17m³

5.19 | Gráfico dos equipamentos
que são fontes e dos consumidores potenciais de água de reuso.
Desenvolvimento: autora.

O gráfico mostra que existe a possibilidade de suprir totalmente o consumo de água das torneiras externas e das descargas do vaso sanitário
com a água cinza proveniente do uso dos chuveiros, lava-roupas e lavatórios. Uma análise mais profunda deve verificar se essa possibilidade
se mantém devido a variação da rotina de uso de cada equipamento
considerado. Porém, o mais importante neste caso é que a instalação
do sistema de reuso exige um investimento muito próximo ao verificado
para o cenário B anteriormente analisado. Além disso, exige uma maior
responsabilidade no tratamento das águas armazenadas; envolveria
uma reforma de maiores proporções com aterramento de reservatórios,
uso de bombas, filtros e acréscimo de tubulações. Assim, este tipo de
sistema se desvia do partido principal para viabilização do cenário.
gabriela monteiro carneiro
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0,55m

1,77m

0,12 m

II. Mini cisternas

III. Investimento e período de retorno

Através de uma pesquisa de mercado e da busca em bibliografias
de referência, foi escolhido como cenário o uso de mini cisternas
para abastecer o consumo mensal de água de uso externo. Ou seja,
um sistema para redução de 3% do consumo mensal com fácil manutenção (recomenda-se o uso de pastilhas de cloro para fazer o
tratamento da água armazenada).

O custo médio do sistema no mercado é composto pela mini
cisterna de R$ 600,00 e os acessórios (conectores e mangueiras) de R$30,00. A instalação não será incluída nos cálculos
pois pode ser feita pelo próprio consumidor.

As mini cisternas são sistemas modulares de reservatórios de
100L que possuem um design que facilita a instalação em diversos locais da casa. Podendo ser utilizado tanto ambiente
interno quanto externo para armazenar água de reuso, água de
chuva ou mesmo para estocar água potável. A imagem 5.20
representa as dimensões do sistema.
Os dados de consumo de água considerado para este cenário
estão especificados no diagrama abaixo.

descarte primeira
lavagem
5.20 | Dimensões comerciais da
mini cisterna de referência.
5.21 | Diagrama dos volumes de
consumo e armazenamento de
água para o cenário.
5.22 | Gráfico do período de retorno do investimento do cenário
5.23 | Corte esquemático do sistema instalado na resid~encia
Desenvolvimento: autora.
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mensal

1.080L

mensal

1.080L
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por ciclo

135L

28L

Considerando a economia financeira resultante da redução do
consumo de água, o período de retorno para o investimento é
de 12 anos. Destaca-se que o partido principal para verificação
deste cenário está na busca por soluções de economia de água.
Neste caso é possível reutilizar 776L por mês de água, um resultado satisfatório visto que esta é uma solução já mais disseminada entre os moradores da tipologia. Além disso, existem
outros tipos de mini cisternas que, apesar de terem formatos
menos favoráveis, apresentam preços mais acessíveis.
custo inicial

R$ 630,00
economia anual R$40,70
Título do Gráfico
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Importância
Consumo
Cenário A
Cenário B
Cenário C
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IMPORTÂNCIA
I. A energia no Brasil
O Anuário Estatístico de Energia Elétrica de 2019 apresenta o setor
residencial como segundo maior consumidor de energia elétrica do
Brasil (30%), ficando atrás apenas do setor industrial (35% do consumo). Com o aumento da renda média das famílias, do número de
novos domicílios, das políticas de eficiência energética e da expansão
da rede, cada vez mais o consumo do setor representará uma participação maior no consumo energético em todo o país. Segundo o Plano
Decenal de Expansão de Energia para 2026 desenvolvido pela EPE, a
perspectiva é de um crescimento de 1,8% do consumo total de energia
do setor para até 2026.
Historicamente a priorização dos investimentos no setor de energia
se voltou para a expansão da geração, na tentativa de acompanhar
o crescimento do acesso e do consumo. Em contraposição, desde os
anos 90, estudos como o de Geller (1991) apresentam importantes
vantagens da conservação de eletricidade. A começar pelo menor impacto socioambiental, investir na eficiência do uso final significa diminuir os custos de fornecimento à medida que os custos de operação e
expansão são crescentes. A conservação ainda diminui o risco de episódios de escassez, sem prejudicar os padrões de vida ou o desenvolvimento econômico.

habitação sustentável

O Plano Nacional de Energia ( PNE 2030), por exemplo, assim como o
Plano Decenal de Energia (PDE 2024), são importantes instrumentos
de planejamento energético nacional. Eles expõem uma perspectiva
de evolução da demanda com objetivo de fornecer subsídios para possíveis estratégias de desenvolvimento do setor. O foco principal das
estratégias se dá na expansão da oferta, mas, na última publicação, se
estabeleceu uma meta de 10% de conservação de energia até 2030.
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A conservação de energia aparece na legislação brasileira representada pela Lei de Eficiência Energética (Lei nº 10.295/2001), um instrumento de determinação dos níveis mínimos de eficiência energética de equipamentos consumidores de energia comercializados no
país. Entre os principais instrumentos de efetivação desses planos
estão programas como o PEE (Programa de Eficiência Energética), o
PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem) e o PROCEL (Programa
Brasileiro de Conservação de Energia.

II. Tarifa de energia
A tarifa de energia elétrica considerada neste estudo será a praticada pela ENEL para a categoria residencial (B1) na modalidade convencional, ou seja, uma tarifa unica e constante independente do período de consumo. Os valores praticados pela ENEL
podem ser vistos na tabela ao lado.

faixa de
consumo (kWh)

alíquota
de ICMS

0 a 90

isenta

91 a 200

12%

acima de 200

25%

O custo mensal da energia inclui ainda alguns impostos, sendo
o ICMS o que representa maior peso, podendo chegar a uma
aliquota de 25% a depender da faixa de consumo para a classe residencial. Considerando o cenário estudado, a redução do
consumo enérgico promovido pelo sistema mudaria a alíquota
do ICMS de 25% para a faixa de consumo isenta do imposto,
por isso a importância de inclusão deste imposto nos cálculos.
(Ver tabela ao lado). Os demais impostos - PIS, COFINS, ECE e
COSIP - têm uma incidência, juntos, de menos de 4% sobre o
consumo mensal.

6.01 | Tabelas de tarifas e impostos da energie elétrica em SP.
Fonte: ENEL
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tarifa de uso do
sistema
(R$/kWh)

tarifa de
energia
(R$/kWh)

0,28551

0,24868

total

0,53419
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III. Alternativas

habitação sustentável

estratégias
passivas

aquecimento
solar

Como pode ser visto no capítulo das soluções de projeto para
a tipolofia, as características do edifício são determinantes de
sua reação às condicionantes do clima local. Em uma edificação construída é preciso se atentar para o custo benefício das
alterações. Mas, é importante destacar que buscar soluções
passivas que possibilitem a melhoria do conforto ambiental
são fundamentais para promover a diminuição do consumo de
energia, principalmente em se tratando de minimizar a necessidade de condicionamento artificial.

O uso de aquecimento solar de água em residências é uma solução de destaque tanto para economia de energia como para
promoção de uma ambiente mais sustentável. Desde 2007 se
tornou item obrigatório para novas construções de uso não-residencial e residencial (que tenham um número de banheiros
igual ou superior a 4 por unidade habitacional) através da Lei
nº 14.459, de 3 de julho de 2007.

substituição de
equipamentos

geração de
energia

Usar a energia elétrica de forma eficiente, buscando o máximo
desempenho dos
equipamentos elétricos com o mínimo de consumo é um dos
objetivos do PROCEL. Através da classificação dos equipamentos consumidores de energia o selo buscar promover uma
mudança nos hábitos de compra e de produção dos produtos.
Assim, quando for necessário substituir ou adquirir um novo
equipamento é importante que o consumidor esteja consciente
quanto ao consumo e desempenho do equipamento.

Considerando o enorme potêncial solar presente no Brasil e
os inúmeros benefícios deste tipo de fonte energética, a microgeração solar de energia se destaca como fundamental a
ser considerada neste estudo. Com a evolução tecnológica, o
sistema se mostra cada vez mais acessível e sua viabilidade
será verificada neste capítulo.
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CONSUMO
I. consumo total residencial

II. posse deequipamentos

A definição dos padrões de consumo serão baseadas em duas
fontes principais: o formulário direcionado aos moradores da
tipologia; o Anuário de Energéticos por Município do Estado de
São Paulo de 2020; e a Pesquisa de Posse e Hábitos de Uso de
Equipamentos Elétricos na Classe Residencial de 2019 (PPH
2019), realizado pelo PROCEL.

Quanto à participação de cada equipamento no consumo de
energia, a PPH 2019 foi usada como referência para identificar
os equipamentos de maior presença nos domicílios do estado
de São Paulo. Refrigerador, TV, máquina de lavar roupas, celular, chuveiro elétrico, liquidificador¹ e micro-ondas² são os
equipamentos que estão presentes em mais de 80% dos domicílios do estado. Todos os demais equipamentos³ considerados na pesquisa têm uma participação de menos de 45% dos
domicílios no estado.

Segundo dados do Anuário o consumo residencial anual no
município de São Paulo em 2019 foi de 11,2 bi de kwh. O anuário informa também que o número de consumidores residenciais no município é de 4,6 mi. Fazendo os cálculos a partir destes dados encontramos um consumo médio mensal de 201,15
kWh por residência no município. Para a Região Metropolitana
de São Paulo esse valor cai para 196 kWh mensais, enquanto
que no questionário com moradores de sobrados o consumo
médio entre as respostas foi de 254 kWh mensais.

6.02 | Diagrama representando
o consumo de energia residencial
por escala (metropolitana, municipal, por sobrado
Desenvolvimento: autora.
Fonte: PROCEL e questionário
realizado nesta pesquisa
habitação sustentável
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trabalho final de graduação | 2021

O formulário respondido por moradores, revelou a presença
de 9 principais equipamentos elétricos na tipologia: geladeira,
fogão, forno, micro-ondas, chuveiro elétrico, TV, notebook, lavadora de roupas e ventilador. Considerando as abrangências
de ambas as pesquisas e suas conformidades, os equipamentos citados no formulário - somados às lâmpadas - serão considerados para o desenvolvimento de propostas de economia
de energia.

¹ Liquidificador tem uma presença alta, 78% dos domicílios, mas
um uso baixo (uma ou duas vezes por semana);
² O micro-ondas tem uma presença menor, é encontrado em
70% dos domicilios;
³ Freezer, ar-condicionado, batedeira, cafeteira, fogão elétrico, fritadeira elétrica, aspirador de pó,
modem internet, roteador, aquecedor, ventilador, entre outros.

O ar-condicionado não será considerado um equipamento na
situação atual dos sobrados. No formulário para moradores da
tipologia, apenas 15 entre os 40 domicílios apresentaram o
equipamento. A Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de Consumo de 2019 mostrou uma presença ainda menor,
apenas 6,73% dos domicílios do estado de São Paulo possuem
máquinas de ar-condicionado.
gabriela monteiro carneiro
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Forno elétrico

1
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1

Chuveiro elétrico

0

Chuveiro a gás
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Por fim, para determinar o consumo médio por equipamento
presente no edifício foram usados como referência os dados disponibilizados no site do PROCELINFO. O site expõe uma tabela
com uma estimativa de consumo médio mensal de eletrodomésticos de acordo com um uso hipotético. No cruzamento destes dados com os dados de posse de equipamentos foi possível
fazer uma estimativa da participação de cada eletrodoméstico
no consumo mensal do edifício. A tabela abaixo mostra o resultado dos cálculos e as adaptações feitos para esta estimativa.
6.04 | Tabela do consumo de
energia por equipamento.
Desenvolvimento: autora.
Fonte: questionário com moradores
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III. consumo por equipamento

porcentagem
por quantidade

0%

quantidade média
por equipamento

1
2
3
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qtd.

equipamentos

uso
(dias por mês)

uso
(horas por dia)

consumo médio
mensal (kWh)

1
1
1
2
2
2
2
4
20

geladeira 1 porta frost free
forno micro-ondas 25L
lavadora de roupas
chuveiro elétrico 4500W
TV (32” LCD OU 40” LED)
ventilador
notebook/computador
celular ²
lãmpada ffluoresc. 15w ³

30
30
12
30
30
7,5 ¹
12
30
30

24
0,33
1
0,67
5
8
4
1,5
5

39,6
13,98
1,76
90,06
28,5
8,76
4,8
16,03
45

5
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4

6.03 | Gráfico da posse de equipamentos para a tipologia estudada
Desenvolvimento: autora.
Fonte: questionário com moradores
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¹ O uso do ventilador foi estimado em 7,5 dias no mês, representando um uso diário de 8h por 90
dias (os 3 meses de verão, por
exemplo);
² Para o caso dos celulares, foram
considerados 1 por pessoa e um
carregamento único por dia para
cada com duração de 1,5 horas;
³ Foi considerado uma média de
duas lâmpadas fluorescentes por
ambiente da casa, totalizando 20
lâmpadas;

gabriela monteiro carneiro
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CENÁRIO A
Substituição das lâmpadas
O primeiro cenário analisado é o de substituição de equipamentos consumidores de energia. Mais especificamente, foi elencada
e iluminação como representante deste cenário. A substituição de
lâmpadas fluorescentes por LED é uma alternativa encontrada
na grande maioria das análises de redução do consumo energético. Segundo o Plano decenal de expansão de energia de 2026
do EPE, o potencial de conservação de energia com essa substituição é de 57%. Além disso, a série “ Estudos da demanda de
energia para 2050” estima que “Do total de energia economizada
no horizonte, projetamos que 6,4 TWh serão retirados pelo mecanismo regulatório de banimento das lâmpadas incandescentes
existente no curto prazo, resultando num efeito de longo prazo de
aumento significativo do número médio de lâmpadas por domicílios, passando de uma média de 8 lâmpadas para uma média de
12 em 2050 e considerando que as lâmpadas fluorescentes também serão significativamente substituídas por lâmpadas LED no
horizonte de análise sem grandes ganhos de qualidade no serviço
energético prestado.”

habitação sustentável
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As vantagens do investimento em lâmpadas LED não se limitam
à significativa economia de energia. Ao transformar diretamente
a energia elétrica recebida em luz a lâmpada não emana calor e,
assim, não modificam a temperatura do ambiente; não queimam
repentinamente e o risco de ocorrências de choques é bem menor, já que não esquentam e funcionam em baixa potência elétrica. Sua durabilidade é 3x maior que as fluorescentes. E seus
materiais são livres de poluentes e substâncias tóxicas como o
mercúrio, podendo ser reciclados, facilitando o descarte e diminuindo a quantidade de lixo produzido.
Retomando os dados de consumo por equipamento, para o
caso das lâmpadas foi considerado o uso de 2 lâmpadas fluorescentes de 15w por ambiente com funcionamento médio de
5h diárias. Para o cenário, a substituição equivalente das mesmas se dará por lâmpadas LED com a potência de 10w.

gabriela monteiro carneiro
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II. Custos e economia de energia

III. Período de retorno

Tendo como base os valores de mercado para estas lãmpadas
foi possível entender os custos para implantação do cenário e
as diferenças entre a potência, o consumo de energia e o custo
de aquisição dos dois tipos de lãmpada.

Tendo como referência o durabilidade da lâmpada de 2500h
e o uso diário de 5h, a viabilidade do cenário é estabelecida
pelo período máximo do retorno do investimento de 14 anos.
Para o cálculo serão ainda considaderadas a tarifa mensal de
energia de R$ 0,5341 por kWh, e uma inflação anual de 5%.

Fluorescente
potência

15W

LED
10W

consumo
mensal energia

45kWh

30kWh

custo
mensal energia

R$ 24,04

R$ 16,03

custo
lãmpada

R$ 9,99

R$ 13,99

160
1000
1000
140

Investim.
incial
R$223,84

resultado
financeiro
positivo

120
80
60
00
40

economia de energia

20
0
-500
-500

Distribuindo os custos e e o consumo de energia ao longo do
ano, se obtêm uma economia anual de R$ 97,49 reais, que
equivalem a 183kWh.
112

200
1500
1500
180

100
500
500

6.05 | Tabela de características
e custos das lâmpadas.
Desenvolvimento: autora.
Fonte: fabricantes e lojas online.
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6.06 | Gráfico de análise do resultado financeiro para o cenário
Desenvolvimento: autora.
Fonte: fabricantes e lojas online.
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CENÁRIO B
Aquecimento solar de água

I. O sistema

Para o cenário B será analisado os parâmetros e a viabilidade
de instalação de um sistema de aquecimento solar de água.
Desde 2007 o sistema de aquecimento solar se tornou item
obrigatório para novas construções de uso não-residencial e
residencial (que tenham um número de banheiros igual ou superior a 4 por unidade habitacional) no município, através da
Lei nº 14.459, de 3 de julho de 2007.

Um sistema de aquecimento de água por Energia
Solar é composto, basicamente, pelos coletores
solares e pelo reservatório térmico (boiler).
O funcionamento do sistema pode ser dividido
em 3 etapas: aquecimento, armazenamento e
consumo.

Outro fator de destaque para a importância da busca por fontes alternativas para o aquecimento de água está na alta contribuição do chuveiro elétrico na demanda de potência do sistema de energia durante o horário de ponta. Promovendo a
redução da demanda nestes horários permite às concessionárias de distribuição de energia disponibilizem a potência retirada do horário de ponta para suprir outros consumidores com
melhor fator de carga, além de postergando a necessidade de
investimento em ampliação da capacidade instalada.

As placas solares são responsáveis pela absorção da radiação solar e transferência do calor para
a água que circula em seu interior. Essa água fria
vem do reservatório de água fria da residência e
por ter maior densidade é responsável pela cicrulação de água nos coletores.

O chuveiro elétrico possui uma expressiva participação no consumo total de energia elétrica, variando entre 30% e 45% como pode ser verificado nos tópicos a seguir e na bibliografia
de referência. A PPH de 2005 mostrou que 99,6% dos domicílios brasileiros que usam energia elétrica para o aquecimento de água para o banho, utilizam o chuveiro elétrico. E essa
preferência permanece até os dias atuais, estando presente
em 99,08% dos domicílios segundo os dados divulgados pela
PPH de 2019.
habitação sustentável
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placas coletoras
boiler

aquecimento

aarmazenamento
Após aquecida a água é armazenada em um
boiler com características térmicas que permitem
a conservação da temperatura até o momento do
consumo.

consumo
Para maior eficiência do sistema é importante o
uso da tubulação e do isolamento corretos no
caminho entre o armazenamento e os pontos de
consumo.
gabriela monteiro carneiro
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implantação do sistema no
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II. Demanda de água quente

III. Volume de armazenamento

A demanda diária por água quente foi estimada para o chuveiro,
o lavatório e a cozinha com base nas Normas de Instalações Prediais de Água Quente, como a NBR 5626 e a NBR 7198, e nos
estudos prévios para o sistema de reuso de água da chuva.

O volume de armazenamento foi calculado conforme indicado
no “Manual do projetista PROCEL”. Foi realizado o cálculo considerando o volume de consumo de água quente para o consumo do chuveiro, lavatório e torneira da cozinha, e apenas para
o consumo do chuveiro elétrico. A coluna “V. mínimo armz.”
representa o volume mínimo de armazenamento definido pela
NBR 15569, que corresponde a 75% do consumo. Além disso,
foram encontrados os volumes comerciais dos reservatórios
disponíveis no mercado (representados na última coluna da
tabela).
As temperaturas de consumo foram determinadas com base
na norma NBR 5626 conforme a tabela anteriormente apresentada. A norma indica também que a temperatura da água
em tubulações dentro de ambientes sanitários deve ser limitada a 70ºC. A água em pontos de utilização para uso corporal
não deve ultrapassar 45ºC. No caso de duchas higiênicas, jar- 6.09 | Tabela de cálculo do volume
dins de infância e algumas clínicas e hospitais, a temperatura de armazanamento da água aquecida
Desenvolvimento: autora.
máxima de uso recomendada é de 38ºC.

vazão

uso diário frequência consumo

4,2L/min

10 min

4x

168L

4L/min

3 min

4x

48L

6L/min

4 min

4x

96L

6.08 | Tabela de uso e consumo de
água quente por equipamento
Desenvolvimento: autora.
Fonte: ABNT NBR 5626 e NBR 7198

Para os próximos passos do estudo de viabilidade do cenário,
apenas o volume de água quente para o banho será considerado.
Entende-se que o uso de água quente nos demais pontos de consumo da casa são menos comuns enquanto que, o chuveiro elétrico tem um papel importante nas residências brasileiras.
habitação sustentável
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Fonte: ABNT NBR 5626 e NBR 15569;
“Manual do Projetista PROCEL”

consumo
diário
312 L
168 L

temp.
temp.
temp.
consumo armazenam. ambiente
40ºC
45ºC
21ºC
40ºC
45ºC
21ºC
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volume
armazenam.
247 L
133 L
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volume
mínimo arm.
234 L
126 L

volume
comercial
300 L
200 L
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IV. Demanda de energia

V. Área coletora
Produção média dos coletores

¹ Os dados referentes a esta pesquisa foram extraídos da publicação “Avaliação do mercado de
eficiência energética do Brasil
- simulação de potenciais de eficiência energética para a classe
residencial”, publicado e desenvolvido pelo PROCEL em 2007.
² Para este valor foram considerados para cada residência: chuveiros com uma potência média de
4225 W, tempo médio de banho
de 10 minutos e 3,29 pessoas tomando 1 banho por dia por mês.

6.10 | Tabela de estimativa do consumo de energia pelo chuveiro elétrico.
Desenvolvimento: autora.
participação consumo energia
30%

78kWh

35%

91kWh

38%

100kWh

43%

111kWh

habitação sustentável

A demanda de energia para aquecimento de água da residência é cálculada considerando o volume de água, a temperatura de armazenamento
e a tempertatura ambiente. O manual PROCEL aponta indica ainda entre
os fatores de cálculo, a massa específica (1Kg/L) e o calor específico da
água (4,18 KJ/Kg.ºC). A tempertura ambiente média para o município é de
21ºC, considerando os 312L mensais de água quente consumidos pelo
chuveiro elétrico para a residência, e os 45ºC de temperatura de armazenamento encontramos um consumo de energia mensal de 300kWh.
Este valor obtido indica que o chuveiro elétrico tem uma participação
no uso de energia que corresponde a 43% do consumo mensal considerado para a residência. Segundo dados da Pesquisa de Posse de
Equipamentos e Hábitos de Uso de 2005¹, para o grupo residencial da
região sudeste com padrão de consumo entre 200 e 300 kWh/mês, a
participação do chuveiro no consumo de energia é de 31%². Aplicando
esta porcentagem para os dados de consumo considerados para os sobrados, obtemos um valor de 78 kWh/mês. É importante destacar que,
por se tratarem de dado referentes a 2005 os valores apresentados pela
pesquisa estão desatualizados em relação a situação atual das moradias
na região - um exemplo disso é a elevada participação das lâmpadas
incandescentes e dicroicas nas residências na época.
Fazendo uma estimativa através das diversas referências e considerando
o consumo de energia para a tipologia estabalecido em 260kW, encontram-se os valores apresentados na tabela ao lado. Para o caso de estudo analisado será considerado o valor intermediário de 100 kWh para o
consumo de energia do chuveiro elétrico, valor que se aproxima mutio ao
estimado no tópico “consumo por equipamento” do capítulo anterior
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Para estimar a área coletora necessária para suprir o consumo
de energia é preciso definir a produção média mensal de energia dos coletores. Considerando uma alta eficiência para o sistema foi feita uma busca entre os coletores comercializados e que
possuem classificação A pelo INMETRO.
Para receber esta classificação, o coletor deve apresentar uma
produção mínima de 80,3 kWh/mês. Em consulta a tabela no
INMETRO, foi verificado que a a produção mensal específica do
coletor escolhido para este estudo é de 131,9 kWh/mês.
coletor
coletor
classific. A escolhido
Energia útil
Eperdas
Fd instalação
Produção
mensal
6.11 | Tabela de cálculo da
área coletora necessária.
Desenvolvimento: autora.

100

100

kWh/mês

kWh/mês

15

15

1,022

1,022

80,3

kWh/mês

131,9

kWh/mês

Irradiação
4,65
4,65
global média kWh/m2.dia kWh/m2.dia
Área coletora

gabriela monteiro carneiro
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VI. Sistema auxiliar de aquecimento
Posicionamento dos coletores
Outro dado necessário para o cálculo é o Fator de correção para
inclinação e orientação. Este valor foi determinado para a situação
ideal de instalação, ou seja, inclinação de 33,5º em relação ao plano
horizontal e 0º em relação ao Norte. Segundo a NBR 15569, para
favorecer a incidência dos raios durante o ano todo, a inclinação ótima para instalação dos coletores é o resultado da soma da latitude
local + 10º.
“O posicionamento recomendado para os coletores é com as faces
voltadas para o Norte geográfico, admitindo-se desvios de até 30º
para leste ou oeste sem a necessidade de compensação de área coletora” (MIYAZATO, 2012).
Considerando a instalação em uma inclinação horizontal compatível
à inclinação do telhado (20º) encontramos um Fator de correção de
1,022, gerando um pequeno aumento da área coletora necessária.

5m

1,6

34º

6.12 | Vista em corte do
posicionamento do sistema
no telhado do sobrado
habitação sustentável
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É importante a definição de um sistema auxiliar de aquecimento para os dias em que não houver captação suficiente para o
funcionamento do sistema. Os sistemas auxiliares mais comuns
são: Resistor elétrico do reservatório, aquecedor a gás e chuveiro elétrico.
A pesquisa “Avaliação do consumo de insumos (água, energia
elétrica e gás) em chuveiro elétrico, aquecedor a gás, chuveiro
híbrido solar, aquecedor solar e aquecedor de acumulação elétrico)” realizada em 2010 pelo CIRRA (Centro Internacional de
referência em Reuso da Água), concluiu que um sistema híbrido
(chuveiro elétrico + aquecimento solar) resulta no melhor custo
médio para um banho de 8min. Por isso, o chuveiro elétrico será
considerado para este estudo de caso.
A pesquisa concluiu que um banho de oito minutos custa, em
média, R$ 0,27 (entre consumo de água e energia elétrica) no
chuveiro híbrido solar, R$ 0,30 no chuveiro elétrico, R$ 0,46 com
aquecedores solares tradicionais, R$ 0,59 com os aquecedores
a gás e R$ 1,08 com o boiler elétrico.
Em conversa com um dos moradores que já possui o sistema solar foi relatado insatisfação com o gasto de energia gerado devido ao sistema auxiliar de aquecimento. No sistema instalado,
o aquecedor auxiliar é um Resistor elétrico no reservatório. Seu
funcionamento é ativado sempre que a temperatura da água do
reservatório cai, ou seja, o resistor mantém a alta temperatura
da água no reservatório o dia todo. Como solução, os moradores
optaram por desligar o aquecimento auxiliar, mantendo apenas
o sistema e os chuveiros elétricos que eles sempre tiveram.
gabriela monteiro carneiro
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VI. Custos e economia de energia

VII. Período de retorno

Considerando um sistema com 1m² de coletor e reservatório
térmico com capacidade para 300L, foi realizada uma pesquisa
de mercado para verificação dos custos para aquisição e instalação do sistema. O gráfico a seguir representa os custos
encontrados e a participação de cada item no custo total do
sistema.

A durabilidade do sistema de aquecimento solar é de 20 anos
e considerando uma manutenção contínua do sistema, não será
incluído nos cálculos a perda de eficiência do sistema. O livro
"Energia solar para aquecimento de água no brasil” reúne diversos artigos de pesquisas que avaliam sistemas de aquecimento
solar já instalados por todo Brasil. Entre seus resultados destaca-se que a manutenção do sistema se resume apenas à limpeza dos coletores. Alguns poucos casos relatam a necessidade
de troca do vidro ou problemas de instalação.
Para o cálculo do período de retorno do investimento foi considerado a redução do ICMS e o aumento da tarifa devido à inflação. Como resultado, estima-se que o pagamento do sistema se
realizará durante o 4º ano de uso.

coletor

R$ 751,00

instalação
R$ 680,00

39%
20%

TOTAL
R$ 3.778,00

6.12 | Gráfico da composoção dos
custos do sistema de aquecimento
solar de água
* o item “outros componentes” se
referem a tubulações, conexões e
suportes.
6.13 | Tabela de custos com energia
no cenário atual e após a instalação do
sistema de aquecimento solar de água
habitação sustentável

reservatório
térmico

18%

R$ 1.457,00

outros
componentes*

R$ 890,00

24%

Com os dados de consumo e do sistema definidos foi possível
calcular a economia gerada pelo sistema no primeiro ano. Uma
das vantagens financeiras que o sistema apresenta, para além
da economia de energia, é a economia de impostos. A tabela ao
lado mostra que a redução do consumo de energia resulta também em um desconto no ICMS.
cenário
atual
cenário B

122

R$ 26000

Investim.
resultado
incial
financeiro
21000
R$3.778,00 positivo

16000
11000

consumo
mensal

tarifa

ICMS

custo mensal
energia

6000

260 kWh
160 kWh

0,53419
0,53419

25%
15%

R$ 173,61
R$ 96,15

1000
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-4000

economia
mensal de
energia
R$950,00
6.14 | Gráfico do resultado financeiro
do investimento no sistema de aqueci0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mento solar de água
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CENÁRIO C
Produção de energia

I. Composição do sistema

Em busca de aumentar a escala de interferência a cada etapa, este cenário tratará sobre a instalação de um sistema fotovoltáivo para geração
de energia elétrica. Esse tipo de sistema é conhecido como um tipo de
Geração Distribuída e se caracteriza pela geração de energia em locais
próximos ao pontos de consumo, indenpendendo da tecnologia ou fonte
considerada.

Um sistema on-grid é composto pelos painéis fotovoltáicos, pelo inversor e pela conexão á rede da distribuidora de energia . Existem quatro etapas principais no
sistema de geração de energia solar: captação, conversão, distribuição e consumo.

A escala do sistema é definido pela ANEEL com base na produção de
energia. No caso deste cenário, podemos classificar como “Microgeração
de energia solar” , que é especificado pela regulamentação 482/12 da
ANEEL como qualquer sistema de energia solar fotovoltaica conectado à
rede que tenha uma produção menor que 75 kWp.

captação

Existem três principais tipos de sistema de geração fotovoltaica usado em
residências: on-grid, off-grid e híbridos. O sistema on-grid, que será considerado neste cenário, se caracteriza por ser um sistema que se mantém
conectado à distribuidora de energia. Dessa forma, toda energia gerada
pelo sistema e não consumida é enviada para a distribuidora e se transforma em crédito para o proprietário. Ao mesmo tempo que, toda energia
consumida pela residência que não pôde ser gerada pelo sistema é suprida pela distribuidora.

A eletricidade gerada está em corrente contínua
e precisa ser convertida pelo inversor em corrente
alternada para conseguir ser lançada na rede elétrica pública;

quadro de luz

armazenamento

boiler

Neste ano de 2021, o Brasil atingiu o marco recorde de 500 mil unidades
consumidoras de energia solar fotovoltaica distribuída (GD). A maior parte está intalada em residências (73,6%). Porém, considerando o enorme
potêncial solar presente no país e os inúmeros benefícios deste tipo de
fonte energética este volume ainda é muito pequeno, representando que
apenas 0,5% dos brasileiros fazem uso da microgeração solar de energia.
habitação sustentável
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Através dos painéis solares a luz solar é captada
e transformada em eletricidade;

conversão

Após a conversão a energia vai para o quadro de
distribuição antes de ser consumida pelo aparelhos eletrônicos utilizados no edifício;

consumo
Como a conexão da casa com a rede pública está
mantida, a disponibilidade de energia para consumo não depende da produção dos painéis.
gabriela monteiro carneiro

6.15 | Corte ilustrativo da
implantação do sistema no
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Um sistema on-grid implica em um pagamento mínimo mensal
para se manter conectado à distribuidora e se beneficiar desta energia. Este valor mínimo é também conhecido por Custo
de Disponibilidade e representa uma remuneração para a distribuidora por disponibilizar energia elétrica mensalmente. O
valor a ser pago varia de acordo com o tipo de ligação com a
rede elétrica e corresponde ao consumo mínimo pago mensalmente.
Portanto, o custo de disponibilidade deve ser levado em consideração para a otimização do gerador solar on-grid. Minimizando a geração desnecessária de energia fotovoltaica excedente e reduzindo o tamanho necessário do sistema devido a
este custo.

tipo de ligação

taxa mínima
(kWh)

monofásica

30

bifásica

50

trifásica

100

6.16 | Tabela de taxa mínima por tipo
de ligação com a rede elétrica
Fonte: Enel distribuição
habitação sustentável

Para este cenário será considerado um consumo médio mensal dos moradores que responderam ao questionário, e uma
ligação bifásica, ou seja, um consumo mínimo de 50kWh. Portanto, uma demanda energética de 210 kWh mensais a serem
produzidos pelos painéis fotovoltaicos
Caso a escolha do consumidor seja um gerador desconectado
da rede de distribuição (off-grid) este custo poderia ser desconsiderado, porém deve ser incluído um novo custo, de armazenamento da energia gerada - através da instalação de geradores, por exemplo.

III. Área disponível
Considerando a edificação típica considerada neste estudo, a
área disponível para instalação do sistema corresponde a área da
maior extensão do telhado da casa principal. É importante ainda
considerar o material e a inclinação disponível para a instalação.
A depender do material encontrado no telhado, variam-se os
custos e tipos de fixações para os painéis fotovoltaicos.
A inclinação típica encontrada em telhados de telhas cerâmicas é
de 20%, já a inclinação ótima para a maior eficiência dos módulos
é de 23,5º (equivalente a latitude local), por isso, será necessário
considerar um suporte para regular a inclinação dos painéis.
11,96m

4,25m

II. Demanda energética

área disponível = 59,8m²

demanda de energia solar = 210kWh mensais
126
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6.17 | Implantação
dos painéis fotovoltaicos no telhado
do sobrado.
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IV. Potencia nominal

V. O mercado

Para fazer o dimensionamento do gerador fotovoltaico foi calculada a potência nominal do sistema. Desta forma conseguimos
estimar a capacidade de autonomia do sistema para o consumo
considerado no estudo de caso. A potência nominal [Pcc (em
kWp] pode ser definida pela seguinte equação:

Para aproximar o estudo de valores mais realísticos foi realizada uma pesquisa de mercado nos sites de venda de produtos e
serviços relacionados a geração de energia fotovoltaica. Durante a pesquisa houve maior dificuldade em encontrar os custos
unitários de cada componente, por isso, optou-se por selecionar
as opções de geradores completos, ou seja, com painéis, inversores, estruturas e outros componentes já incluídos.

Pcc =

E = 1,88 kWp
GxR

Esta equação considera o consumo médio diário durante o ano
(para este estudo de caso E= 7 kWh/dia), o rendimento do sistema completo (R= 80%), e a irradiação solar diária média (G)
em um plano com inclinação de 24º - inclinação ideal para um
sistema fotovoltaico na cidade de São Paulo.
O rendimento do sistema foi considerado de 80%, que é um
6
valor
praticado pelo setor industrial. Para a irradiação solar média o gráfico abaixo apresenta os dados fornecidos pelo Centro
5
de
Referência para as Energias Solar e Eólica Sérgio de S. Brito
(CRESESB)
em parceria com o Centro de Pesquisas de Energia
4
Elétrica (CEPEL).
3
6
2

média anual
4,65kWh/m²

5
1

6.18 | Gráfico da irradiação solar anual.
Fonte: CRESESB.
habitação sustentável
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A pesquisa “O Mercado Brasileiro de Geração Distribuída Fotovoltaica”* acompanha o crescimento do mercado solar no Brasil
e todos os seus desdobramentos (geração de empregos, perfil
das empresas instaladoras e fabricantes, preços dos sistemas).
Entre os dados obtidos pelo estudo, destaca-se a composição
do custo total da instalação de um sistema fotovoltaico. O gráfico abaixo foi desenvolvido com base nestes dados e representa
a média brasileira da participação de cada componente do sistema no custo total de instalação.

estruturas
metálicas
10%
outros
componentes 10%
projeto e
instalação
14%

despesas
7% administrativas
módulos
40% fotovoltáicos
19%

inversores

D
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*A pesquisa é desenvolvida a 6
anos pelo Programa America do
Sol em parceria com a Câmara de
Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro (AHL
RIO) e com apoio institucional
da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) e da Associação
Brasileira de Geração Distribuída
(ABGD).

6.19 | Gráfico: “ Composição do custo
total da instalação de um sistema FV”.
Fonte: pesquisa “O Mercado Brasileiro
de Geração Distribuída Fotovoltaica”
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Geradores
A tabela a seguir mostra as informações dos geradores selecionados na pesquisa de mercado. Os valores de potência, área,
produção mensal e custo foram informados pelo fabricante e/
ou pelo revendedor do produto. Conforme maior investigação
foi constatado que a produção média mensal apresentada correspondia ao valor máximo estimado pelo fabricante. Por isso,
a coluna “Produção mensal média calculada” foi incluída para
verificar a produção correspondente aos valores de irradiação
solar média do município para a inclinação de escolhida.
os custos administrativos e de instalação foram estimados,
quando não informados, com base no gráfico de Composição
dos Custos Totais de um Sistema Fotovoltaico apresentado pela
pesquisa da CRESESB/CEPEL.
Por fim, é feito uma estimativa da economia mensal, do período
de retorno do investimento e do custo médio por kWh instalado.
Esta última informação foi elaborada com o intuito de comparar
os dados do mercado ao da pesquisa - em 2019, a sexta edição
da pesquisa apresentou o valor de R$6,45 por kWp instalados
para um sistema de mini e micro geração.
Os dois geradores em destaque na tabela foram os que mais
se aproximaram da produção mensal desejada para o projeto.
Por isso, foram os que que se mostraram mais compatíveis ao
cenário estutado. A análise econômica e de viabilidade mais detalhada será realizada apenas para o sistema destacado, pois foi
o que apresentou maior viabilidade.
habitação sustentável
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características e economia gerada
Quantd. de

Wp

Potência

Área

Produção mensal

Produção média

Custo

Instalação +

Custo total

Custo

Economia

(kWp)

(m²)

média (kWh)

calculada

gerador

adm (21%)

estimado

média mensal

2

330

0,66

3,86

90

74,5

R$ 4.620,21

R$ 1.228,16

R$

5.848,37

R$ 4.232,60

R$ 39,89

4

325

1,3

7,92

177

149

R$ 7.800,00 R$ 2.073,42

R$

9.873,42

R$ 8.527,20

R$ 79,78

R$

painéis

4

330

1,32

7,72

180

149

R$ 7.045,56

R$ 1.872,87

8.918,43

R$ 8.527,20

R$ 79,78

4

415

1,66

8

227

188

R$ 11.537,95

incluso

R$ 11.537,95

R$ 10.723,60

R$ 100,32

6

340

2,04

12

243

230,2

R$ 11.615,78

incluso

R$

11.615,78

R$ 13.178,40

R$ 111,76

8

330

2,64

15,44

360

298

R$ 12.691,89

R$ 3.373,79

R$ 16.065,68

R$ 17.054,40

R$ 112,18

8

335

2,68

15,76

366

302,5

R$ 14.795,91 R$ 3.933,09

R$ 18.729,00

R$ 17.312,80

R$ 112,18

8

355

2,84

15,84

388

320,5

R$ 15.900,00 R$ 4.226,58

R$ 20.126,58

R$ 18.346,40

R$ 112,18

6.20 | Tabela de verificação da viabilidade dos geradores existentes no mercado

período de retorno e custo médio
Inversor

Painel

meses

anos

Custo médio
(R$/kWp)

YC600

DAH SOLAR 330Wp – DHP72-330

147

12,2

R$ 8,86

ECOSOLY ECOS-1000

124

10,3

R$ 7,59

QS1 1200W

CS6U-325P POLICRISTALINO 6"
DAH SOLAR 330Wp – DHP72-330

112

9,3

R$ 6,76

Apsystems QS1 1200W

Canadian Solar CS3W

115

9,6

R$ 6,95

Elgin 600w
QS1 1200W ara 4 módulos

340w Jinko
DAH SOLAR 330Wp – DHP72-331

104

8,7

R$ 5,69

143

11,9

R$ 6,09

FRONIUS 4210069 PRIMO

SOLAR BYD 335PHK-36 POLICRISTALINO

167

13,9

R$ 6,99

179

15,0

R$ 7,09

Fronius Primoo 3.0 (3000W) CSI CS6U-355P

6.21 | Tabela de custo médio dos geradores
gabriela monteiro carneiro
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VI. Produção de energia
Com base nos dados apresentados anteriormente foi possível
fazer uma estimativa da produtividade e da viabilidade do sistema gerador E. A tabela abaixo representa os dados considerados e os resultados encontrados para a produção de energia,
a necessidade de fornecimento de energia pela distribuidora e
os custos mensais com energia após a instalação do sistema
fotovoltaico.

6

260kWh
50kWh

kWh/m²
5,22
4,65
4,12

5

crédito 4
déficit

Em amarelo estão representados os valores mensais de radiação para a inclinação dos painéis. A produção mensal de energia pelos painéis solares (em azul) se soma ao fornecimento de
energia pela rede (em verde) para suprir os 260 kWh mensais
consumidos no edifício.
No caso deste gerador o custo mensal com energia elétrica se
mantém igual ao custo de disponibilidade durante quase todo
o ano. Isso se dá devido ao Sistema de Compensação de Energia* que garante um crédito de energia nos meses em que a
produção é maior que o consumo mínimo de 50 kWh pago à
distribuidora (representada no gráfico quando a produção, em
azul, ultrapassa a linha pontilhada rosa) - custo de disponibilidade. Neste caso, para os meses de déficit de produção
(gráfico azul não chega até a linha rosa) esse crédito é aplicado
como desconto e os moradores pagarão, durante todo o ano, o
valor mínimo do custo de disponibilidade - R$ 26,71 reais.

habitação sustentável

214,00 kWh

202,20 kWh

208,44 kWh

252,45 kWh

220,32 kWh

234,75 kWh

230,11 kWh

255,49 kWh

0

230,11 kWh

1

244,36 kWh

6.22 | Gráfico dos resultados da produção de energia mensal do gerador do
cenário.
Desenvolvimento:; autora.
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*No Brasil isso é conhecido por Sistema de Compensação de Energia
e foi regulado pela Resolução Normativa 482/2012 publicada pela
ANEEL. Conforme a resolução, quando o sistema de micro ou minigeração gera mais energia do que consome, o excedente é injetado na
rede de distribuição da concessionária. Assim, serão gerados créditos
de energia (com validade de 60 meses) que serão abatidos do valor
final da fatura de eletricidade nos meses subsequentes.
gabriela monteiro carneiro
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VII. Período de retorno do investimento
Para o cálculo do período de retorno do investimento os resultados obtidos anteriormente foram agrupados por anos. Para
as tarifas de energia foi considerada uma inflação anual de 5%
com base no histórico disponibilizado no site da Enel. O custo
do sistema foi estabelecido em R$ 11.615,78 e será verificado
para o cenário de um pagamento à vista. A perda de eficiência
do sistema foi considerada de 20% em 25 anos. Este valor é
a garantia padrão de eficiência de um painel solar usado no
mundo todo, além disso, foi o valor indicado pelo fabricante.
Através do gráfico anterior visualizamos que o sistema simulado neste cenário se paga durante o sétimo ano de uso.
Aproximando esta análise, a tabela a seguir retoma os valores
encontrados para o sexto ano (que se caracteriza pelo último
ano completo em que o sistema ainda não apresentou retorno
financeiro). A seguir, a tabela se divide entre os meses do sétimo ano de funcionamento do sistema para verificar que a partir
de julho a produção de energia fornecida pelo sistema é lucro
financeiro do investimento inicial. Ou seja, o sistema verificado
se paga em 6 anos e 7 meses de funcionamento.

R$ 58.000,00

R$ 48.000,00

investim.
resultado
incial
financeiro
R$11.615,78 positivo

R$ 58.000,00
R$ 38.000,00
R$ 48.000,00
R$ 28.000,00
R$ 38.000,00
R$ 18.000,00
R$ 28.000,00
R$ 8.000,00
R$ 18.000,00

economia anual
R$1600,00

-R$ 2.000,00
R$ 8.000,00
-R$
-R$12.000,00
2.000,00

custo anual com energia
R$320,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

6.2312.000,00
| Gráfico do período de retorno do
-R$
investimento do cenário C;
Desenvolvimento:; autora.

habitação sustentável
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Água
Energia
Conclusão
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IMPACTO

Como forma de concluir as análises desenvolvidas, este capítulo busca entender o impacto das propostas estudadas para a
tipologia na escala municipal.
Os beneficios do investimento em técnologias sustentáveis
vão além da analise financeira de rentabilidade de sua aplicação. Nas publicações da Empresa de Pesquisa Energética
(EPE), a redução de investimentos em expansão do sistema
elétrico e a redução de emissões de gases do efeito estufa se
destacam como as principais vantagens do investimento em
eficiência energética. Cabe ao setor público identificar os projetos interessantes à sociedade e aplicar políticas públicas que
fomentem o interesse nos investimentos em eficiência.
“A eficiência energética pode ser vista como um bem público
que gera externalidades positivas, como a redução de investimentos em expansão do sistema elétrico e redução de emissões
de GEE. Por ser um bem público, a eficiência não é precificada, e
portanto não é incluída de forma completa na análise do investidor privado. Apenas com a internalização destas externalidades
é possível atingir o ótimo social.” (EPE, 2008)
Considerando a tendência prevista para 2050 de considerável
aumento do consumo por parte do setor residêncial, a série de
estudos de demanada de energia de 2014 estima que “medidas de eficiência energética podem contribuir com uma conservação de energia da ordem de 19,5% no horizonte de estudo”.
habitação sustentável
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Em se tratando da água, os cenários são muito semelhantes. A exemplo da Região Metropolitana de São Paulo, a grande concentração populacional exercendo fortes pressões no aumento
do consumo e na qualidade dos mananciais da Bacia do Alto Tietê. O crescimento das atividades econômicas e a manutenção das condições de qualidade de vida da população dependem
da conscientização da importância do uso racional da água. No contexto das mudanças climáticas é possível relacionar diversos impactos com os quais so setor de abastecimento de água
está sujeito: riscos de desabastecimentos, danos ás infraestruturas hidricas devido aos eventos
extremos de cheias e secas, necessidade de busca por novas fontes e aumento do vaor da água
devido a necessidade de novos investimentos.
Para restabelecer o equilíbrio entre oferta e demanda de água e garantir a sustentabilidade do
desenvolvimento econômico e social, é de extrema importância o desenvolvimento e a aplicação de métodos alternativos para o reúso, a redução da demanda e a redução das perdas no
abastecimento hidrco. Em 1958, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, estabeleceu uma política de recursos hídricos com base no conceito de “substituição de fontes” onde se
afirma que “a não ser que exista grande disponibilidade, nenhuma água de boa qualidade deve
ser utilizada para usos que toleram águas de qualidade inferior”.
Do ponto de vista da concessionária de energia, o cálculo do benefício trazido pelos cenários
estudados se baseia na reação em cadeira gerada por sua ampla implantação. Com a redução
da demanda de energia as concessionárias postergam investimentos na ampliação da capacidade instalada, conseguindo disponibilizar esta potência para outros consumidores. Neste
sentido busca-se relacionar a economia de energia gerada pleos cenários à possibilidade de
financiamento do sistema pela própria concessionária. Do ponto de vista do consumidor, quanto o sistema se tornaria financeiramente mais atraente se o mesmo recebesse um subsídio sua
aquisição. A mesma relação se estabelece para a água.
gabriela monteiro carneiro
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ÁGUA

substituição de equipamentos

reuso de água cinza

Para o cenário do uso de vávula dupla de descarga e redutores
de pressão, verifica-se um potencial de economia de 40% de
água potável. Em outras palavras, a cada 2,5 sobrados com o
sistema implantado é economizado o equivalente ao consumo
de 1 sobrado.
Na escala do estudo esta economia equivale a 84,4m³/ano, ou
R$716,40 reais.
Extrapolando esta economia para a escala municipal, estimamos 49,7 MI de m³ economizados.
Ainda, a economia gerada no primeiro ano de funcionamento
do sistema equivale a 101% de seu custo total, demonstrando
que seria de grande interesse social promover uma política de
viabilização de sua aplicação.

Para o cenário de reuso de água da chuva, verifica-se um potencial de substituição de 4,4% de água potável. Em outras
palavras, a cada 22,6 sobrados com o sistema implantado é
economizado o equivalente ao consumo anual de 1 sobrado.
Na escala do estudo esta economia equivale a 9m³/ano, ou
R$ 40,70 reais.
Extrapolando esta economia para a escala municipal, estimamos 588mil m³ economizados.
Ainda, a economia gerada no primeiro ano de funcionamento
do sistema equivale a 6% de seu custo total. Por este cenário possuir um baixo custo de implantação, foi calculado uma
parcela de 86% de financiamento necessária para um retorno
financeiro dentro de 1 ano.

reuso de água da chuva
Para o cenário de reuso de água da chuva, verifica-se um potencial de substituição de 11,4% de água potável. Em outras
palavras, a cada 8,76 sobrados com o sistema implantado é
economizado o equivalente ao consumo anual de 1 sobrado.
Na escala do estudo esta economia equivale a 24m³/ano, ou
R$104 reais.
Extrapolando esta economia para a escala municipal, estimamos 14,1 MI de m³ economizados.
Ainda, a economia gerada no primeiro ano de funcionamento
do sistema equivale a 1% de seu custo total. Para apresentar
uma viabilidade mínima (período de retorno equivalente á durabilidade do sistema) seria necessário um subsidio equivalente a 50% do custo total de implantação do sistema.
habitação sustentável
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7.01 | Gráfico do impacto de economia anual de água para os três cenários
analisados.
Desenvolvimento:; autora.
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ENERGIA
produção de energia por
painéis fotovoltáicos

troca das lâmpadas
Para o cenário da troca das lâmpadas fluorescentes por LED,
verifica-se um potencial de geração de 5,85% da energia consumida. Em outras palavras, a cada 17 sobrados com o sistema implantado é liberada para a rede pública o equivalente ao
consumo de 1 sobrado.
Na escala do estudo esta energia equivale a 183 kWh/ano, ou
R$279,80 reais.
Extrapolando esta economia para a escala municipal, estimamos 107 MI kWh/ano economizados.
Ainda, a economia gerada no primeiro ano de funcionamento
do sistema equivale a 35% de seu custo total, reduzindo para
1 ano o período de retorno do investimento.

habitação sustentável

Para o cenário da instalação de um gerador solar de energia
verifica-se um potencial de geração de 88,5% da energia consumida. Em outras palavras, a cada 1,13 sobrados com o sistema implantado é liberada para a rede pública o equivalente ao
consumo de 1 sobrado.
Na escala do estudo esta energia equivale a 2770kWh/ano, ou
R$1479,48 reais.
Extrapolando esta economia para a escala municipal, estimamos 1,6 BI kWh/ano economizados.
Ainda, a economia gerada no primeiro ano de funcionamento
do sistema equivale a 13% de seu custo total, reduzindo para
5 anos e 4 meses o período de retorno do investimento

aqucimento solar

3000

Para o cenário da instalação de um aquecedor solar de água
verifica-se um potencial de geração de 38,5% da energia consumida. Em outras palavras, a cada 2,6 sobrados com o sistema implantado é liberada para a rede pública o equivalente ao
consumo de 1 sobrado.
Na escala do estudo esta energia equivale a 1200kWh/ano, ou
R$641,00 reais.
Extrapolando esta economia para a escala municipal, estimamos 706 MI kWh/ano economizados.
Ainda, a economia gerada no primeiro ano de funcionamento
do sistema equivale a 16,97% de seu custo total, porém o período de retorno do investimento permanece no 3º ano.

2500
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7.02 | Gráfico do impacto de economia
anual de energia para os três cenários
analisados.
Desenvolvimento:; autora.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adaptação de um edifício apresenta uma série de particularidades a depender dos objetivos desse projeto. O caso de estudo proposto parte do direcionamento de promover a valorização de uma tipologia residencial de classe média, estendendo
sua vida útil, dando maior qualidade em conforto e incorporando avanços tecnológicos em busca de uma construção mais
sustentável.
Desse modo, o exercício proposto neste trabalho traz a preocupação de entender qual o espaço da sustentabilidade na moradia típica considerada para o município de São Paulo. Através
da pesquisa com os moradores buscou-se compreender o contexto no qual o edifício está inserido. Ao estudar a aplicação de
soluções de economia de energia e água, buscou-se estimar
a viabilidade de uma adaptação sustentável considerando seu
potencial de trazer benefícios nas esferas ambiental, social e
econômica. Vale destacar que a questão econômica ainda aparece como um dos principais desafios limitadores do interesse
por sustentabilidade pelos moradores.
Falar sobre viabilidade quando se trata de sustentabilidade é
uma discussão que precisa ultrapassar os cálculos financeiros.
É preciso que se tornem de amplo conhecimento público os
principais benefícios e limitações que condicionam a prática da
construção eficiente, tanto para que sejam desenvolvidas soluções de fácil implementação quanto para que não sejam criadas falsas expectativas sobre o tema.
habitação sustentável
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Políticas públicas podem e devem facilitar o acesso e incentivar a busca dos consumidores por
tecnologias mais eficientes para sua moradia. Dando subsídios a adoção de soluções eficientes
na modernização de edifcicios existentes e na construção de novos. O mercado da construção
civil precisa associar a qualidade de seus produtos aos níveis de sustentabilidade embutidos. E a
sociedade como um todo deve buscar se informar quanto a temática, entendendo seus custos e
benefícios reais, para além dos preconceitos de associação deste tipo de soluções à elites.
Entre os cenários desenvolvidos, destaco a substituição de equipamentos hidrossanitários como
solução de altíssima importância, promovendo uma significativa economia mensal de água por um
baixo custo inicial de investimento. Para a economia de energia, destaco os cenários de produção
de energia através do sol devido ao elevado potencial brasileiro e ao rápido desenvolvimento do
mercado - que tem tornado cada vez mais viáveis os custos de implantação desse tipo de sistema.
Já a substituição de equipamentos como as lâmpadas, entendo como um primeiro passo em direção a busca por uma casa mais sustentável. No sentido geral de classificação dos equipamentos,
mas também no sentido de que a eficiência de novos equipamentos adquiridos atingem diretamente na viabilidade de implantação de sistemas de produção de energia. Afinal, como mostram
as pesquisas de posse de equipamentos, a previsão para o futuro é de aumento da faixa de consumo devido à facilidade de aquisição de novos equipamentos entre outros fatores.
Por fim, o processo deste trabalho revelou que, em se tratando da temática da adaptação sustentável, muito ainda tem que ser discutido. Durante o processo de estudo, foi possível entender que
a dimensão de informações pertinentes para cada cenário é muito grande. É preciso percorrer um
caminho longo de conhecimento antes de alcançar o estágio de aplicar os sistemas no edifício.
Por isso, considero entre os próximos passos para este trabalho seriam a inclusão dos temas da
envoltória do edifício e o desenvolvendo de um projeto completo para a tipologia, incluindo todas
as etapas e processos favoráveis à qualidade e sustentabilidade do edifício estudados até agora.
gabriela monteiro carneiro

145

07 | impacto

08

Bibliografia

149

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, C.; FERREIRA, A.; SILVA, J. Sustainability Assessment of Building Rehabilitation Actions in Old Urban Centres. Sustainable Cities and Society. ISSN 2210-6707. Vol.
36, p. 378–385. DOI: 10.1016/j.scs.2017.10.014.
ANA; SAS/ANA; FIESP; SindusCon-SP; COMASP. Conservação e reuso da água em edificações. Prol Editora Gráfica, São
Paulo, 2005
ANEEL, cadernos temáticos. Micro e Minigeração Distribuída: Sistema de Compensação de Energia Elétrica. 2ª Edição.
Brasília DF, 2016. Disponível em: http://www.aneel.gov.br/
documents/656877/14913578/Caderno+tematico+Micro+e+Minigera%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o+Distribuida+-+2+edicao/716e8bb2-83b8-48e9-b4c8-a66d7f655161
ANEEL. Procedimentos do Programa de Eficiência Energética – PROPEE. Módulo 4. Brasil. 2018. Disponível em: https://
www.aneel.gov.br/documents/656831/20767220/M%C3%B3dulo+4+-+Tipologias+de+Projeto.pdf/ec8551f8-14db-4863-ec29-586fa7ab9b63?version=1.0
ANTONIO, Fernanda. Premissas e estratégias para uma casa
solar visando à redução de emissões de gases de efeito
estufa por meio da conservação e geração de energia. 2015.
193 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16132/tde07032016-193109/pt-br.php. Acesso em: 10 set. 2020.
habitação sustentável

148

trabalho final de graduação | 2021

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).
Norma Brasileira NBR 10281. Torneiras - Requisitos e métodos
de ensaio. Ago. 2003.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).
Norma Brasileira NBR 12217. Projeto de reservatório de distribuição de água para o abastecimento público. Jul. 1991.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).
Norma Brasileira NBR 15206. Instalações hidráulicas prediais
- Chuveiros ou duchas - Requisitos e métodos de ensaio. Mar.
2005.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).
Norma Brasileira NBR 15527. Água da chuva: aproveitamento de
coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. Set. 2007.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).
Norma Brasileira NBR 15857. Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias — Requisitos e métodos de ensaio. Set.
2011.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).
Norma Brasileira NBR 16727. Bacia sanitária - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio. Maio 2019.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).
Norma Brasileira NBR 16749. Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de ensaio. Maio 2019.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).
Norma Brasileira NBR 16782. Conservação de água em edificações - Requisitos, procedimentos e diretrizes. Nov. 2019.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).
Norma Brasileira NBR 16783. Uso de fontes alternativas não
potáveis em edificações. Nov. 2019.
---gabriela monteiro carneiro

149

08 | bibliografia

151

BARRETO, Douglas; MEDEIROS, Oranda. Caracterização da
vazão e freqüência de uso de aparelhos sanitários. Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, São Paulo, p.
13, 20 dez. 2008. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/ambienteconstruido/article/viewFile/5939/4713. Acesso em: 19 nov.
2020.
BATISTI, Fabrício; MARANGONI, Filipe; ZEFERINO, Cristiane.
Análise da viabilidade para instalaçãode um sistema de aquecimento solar de água para banho em um hotel na cidade de
medianeira-pr. Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
Departamento de Engenharia Elétrica. VII Congresso Brasileiro
de Energia Solar - Gramado, p. 1-9, 17 abr. 2018. Disponível em:
https://anaiscbens.emnuvens.com.br/cbens/article/view/435/435
BEDOLINI, Alessandra Castelo Branco. Banco Hipotecário
Lar Brasileiro, S. A: análise das realizações no estado de são
paulo 1941-1965. 2014. 236 f. Dissertação (Doutorado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2014. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-25072014-145542/pt-br.php. Acesso em:
03 set. 2020.
--CARVALHO, Michele; SPOSTO, Rosa Maria. Metodologia para a avaliação da sustentabilidade de habitações
de interesse social com foco no projeto. 2012. 12 v. Tese
(Doutorado) - Curso de Engenharia Civil, Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, Porto Alegre,
2012. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1678-86212012000100014&script=sci_abstract&tlng=pt.
Acesso em: 11 dez. 2020.
--DARDENGO, bruno carias. Vantagens e impactos de certificações ambientais para a construção civil. 2017. 93 f. monografia
(especialização) - curso de engenharia civil, escola politécnica,
universidade federal do rio de janeiro, rio de janeiro, 2017.
habitação sustentável

150

trabalho final de graduação | 2021

DA REDAÇÃO. Chuveiro elétrico é mais econômico que aquecedores. Agência USP de notícias, São Paulo, 10 maio 2010. Disponível em: http://www.usp.br/agen/?p=24685. Acesso em: 16 dez.
2020.
DELGADO, Maria Joana Ferreira Cardoso Sardoeira. A Requalificação Arquitectónica na Reabilitação de Edifícios. Critérios
Exigênciais de Qualidade: estudo de casos. 2008. 84 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia, Universidade do Porto,
Porto, 2008. Disponível em: https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/58032/1/000129339.pdf.
--ELETROBRAS. Pesquisa de posse e hábitos de uso de equipamentos elétricos na classe residencial. São Paulo. 2019. Disponível em: https://eletrobras.com/pt/AreasdeAtuacao/ESTADOS_
SAO_PAULO.pdf
EMELE, Lukas; MARIGNAC, Yves; PETROVIC, Stefan. Modelling
net zero emissions. Climate Recon 2050 project: Dialogues on
Pathways and Policy, [S. l.], abr. 2019.
EPE (Ministério de Minas e Energia). Demanda de Energia 2050.
Estudos da demanda de energia, [S. l.], p. 257, 1 jan. 2016. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-227/topico-458/DEA%2013-15%20Demanda%20de%20Energia%20
2050.pdf. Acesso em: 15 dez. 2020.
--FERREIRA FILHO, Rubens Amaral. Mudanças climáticas e o
acesso à água e esgotamento sanitário: desafios e oportunidades para os estados do ceará e são paulo, brasil. 2020. 142 f.
Dissertação (Mestrado) - Curso de Saúde Pública, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.
usp.br/teses/disponiveis/6/6139/tde-19012021-142533/pt-br.
php. Acesso em: 29 jan. 2021.
FILHO, R. A. F. Demanda Futura por Água Tratada nas Cidades
Brasileiras – 2017 a 2040. Instituto Trata Brasil, São Paulo, 2020.
gabriela monteiro carneiro

151

08 | bibliografia

153

FOSSATI, Michele. Metodologia para avaliação da sustentabilidade de projetos de edifícios: o caso de escritórios em
florianópolis. 2008. 1 v. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/
handle/123456789/91376. Acesso em: 11 dez. 2020.
FREITAS, Paula; MACEDO , Laura; ROSA, Lourdes. Teoria e
práticas em construções sustentáveis no brasil. SEA-RJ e
ICLEI-Brasil, Rio de Janeiro, p.1 - 473, nov. 2010.
--GOLUBCHIKOV, Oleg; BADYINA, Anna. Sustainable Housing
for Sustainable Cities , A policy framework for developing
cities. Nairóbi: Un Habitat, 2012. 82 p. Disponível em: https://
unhabitat.org/sustainable-housing-for-sustainable-cities-a-policy-framework-for-developing-cities.
GONÇALVES, Joana Carla Soares; DUARTE, Denise Helena
Silva. Arquitetura sustentável: uma integração entre ambiente, projeto e tecnologia em experiências de pesquisa,
prática e ensino. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 6, n. 4,
p. 51-81, 2006
GOULART, H.; ISSA, I.; ORTIZ, H. Edifícios de Baixo Carbono
no Brasil: aspectos e subsídios para programas nacionais.
São Paulo: Instituto Clima e Sociedade; Mitsidi Projetos, 2017.
GUEDES, J. C. S.; JUNIOR, A. V. P. Livro energia solar para
aquecimento de água no brasil: Análise do impacto do uso
do aquecimento solar para o setor. Eletrobras Procel, Rio de
Janeiro, 2012.
--IDEAL; AHK-RJ. O Mercado Brasileiro de Geração Distribuída Fotovoltaica. 3° Edição. Rio de Janeiro. 2016. Disponível
em: https://issuu.com/idealeco_logicas/docs/estudofv2016_final
habitação sustentável

152

trabalho final de graduação | 2021

IDEAL. Conhecimento em energia fotovoltaica. Disponível em:
https://americadosol.org/conhecimento-em-energia-fotovoltaica/.
INMET. Dados climaticos: Gráficos da temperatura. São Paulo.
Projeteee. 2016. Disponível em: http://projeteee.mma.gov.br/
dados-climaticos/?cidade=SP+-+S%C3%A3o+Paulo&id_cidade=bra_sp_sao.paulo-congonhas.ap.837800_try.1954. Acesso
em: 04 jan. 2021.
INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Tabela estações.
Brasília. 2020. Disponível em: https://tempo.inmet.gov.br/TabelaEstacoes/A001#
INMETRO. Tabelas de consumo/eficiência energética. Brasil. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp
INOUE, Luciana Massami. A iniciativa privada e o mercado formal de habitação para o trabalhador na cidade de São Paulo,
1942-1964. 2010. 222 f. Dissertação (Doutorado) - Curso de
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2010. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-08092010-093927/pt-br.php. Acesso em:
11 dez. 2020.
ISAAC, Shabtai; SHUBIN, Slava; RABINOWITZ , Gad. Cost-Optimal Net Zero Energy Communities. Sustainability 2020,
Israel, mar. 2020. Disponível em: https://www.mdpi.com/20711050/12/6/2432/htm. Acesso em: 4 fev. 2021.
--LAGEMANN, Guinter. Sistema integrado de reutilização de
água, de forma adequada a seu grau de qualidade. 2012. 63
f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia de Produção Civil,
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2012.
Disponível em: http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/753/1/CT_EPC_2012_1_14.PDF. Acesso em: 03 out. 2020.
gabriela monteiro carneiro

153

08 | bibliografia

155

LIMA, Juliana Benoni Arruda. Otimização de sistema de
aquecimento solar de água em edificações residenciais
unifamiliares utilizando o programa TRNSYS. 2003. 142 f.
Dissertação (Doutorado) - Curso de Engenharia Civil, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3146/
tde-03032004-153752/pt-br.php. Acesso em: 03 jan. 2021.
MIYAZATO, Tarsila. Integração do Sistema de Aquecimento
Solar (SAS) ao projeto de edificações residenciais. 2012.
215 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16132/tde-30052012-141504/pt-br.php. Acesso em:
04 jan. 2021.
MOTA, MARCOS; MANZANARES, MARINA; SILVA, RAFAEL. Viabilidade de reutilização de água para vasos sanitários. Revista Ciências do Ambiente On-Line, Campinas, v. 2, p. 6, 7 ago. 2006. Disponível em: http://sistemas.ib.unicamp.br/be310/nova/index.php/be310/
article/view/52/32. Acesso em: 8 dez. 2020.
MOURÃO, J. F. M; PEDRO J. B. Arquitectura e Sustentabilidade Ecológica: O habitat urbano insustentável, a reacção internacional. Lisbora:
LNEC, 2002
--PACHECO, Miguel; GHISI, Enedir; LAMBERTS, Roberto. Proposição
de estratégias para obtenção de Edifícios de Energia Zero. CB3E
- Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações, Florianópolis, 67 f. ago. 2013. Disponível em: https://cb3e.ufsc.br/sites/default/
files/ProposicaoEstrategiasEnergiaZero_28082013.pdf. Acesso em:
10 nov. 2020.
--SABESP. Equipamentos Economizadores. São Paulo. Disponível
em: http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=145.
Acesso em: 03 nov. 2020.
habitação sustentável

154

trabalho final de graduação | 2021

SABESP. Dicas e testes. São Paulo. Disponível em: http://site.sabesp.
com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=184. Acesso em: 03 out.
2020.
SALES, Talison Roberto Rodrigues. O uso da energia solar nas obras
civis: um estudo sobre o aquecimento de água por sistema de coletores solares em edifícios residenciais. 2017. 55 f. TCC (Doutorado)
- Curso de Engenharia Civil, A Universidade do Sul de Santa Catarina,
Palhoça, 2017.
SÃO PAULO, Prefeitura Municipal de.Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU). Informe Urbano: Escritórios e comércio
horizontais resistem ao boom imobiliário no Centro Expandido. São
Paulo, 2015. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/upload/Informes_Urbanos/escritorios_comercio_resistem_
boom.pdf. Acesso em: 14 mai. 2020
SÃO PAULO, Prefeitura Municipal de Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Uso do Solo Urbano. São Paulo, 2018.
Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/dados_estatisticos/info_cidade/uso_do_solo_urbano/. Acesso
em: 03 abr. 2020
SILVA, Maiane Ramos da. Reabilitação de edifícios e sustentabilidade no contexto das obras do Museu de Arte do Rio (MAR). 2017.
81 f. Monografia (Especialização) - Curso de Engenharia Civil, Escola
Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
2017. Disponível em: http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10020927.pdf.
SNIS. Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos - 2018. Ministério do Desenvolvimento Regional. Disponível em: http://
www.snis.gov.br/diagnostico-anual-agua-e-esgotos/diagnostico-dos-servicos-de-agua-e-esgotos-2018#:~:text=Nesse%20
ano%2C%20o%20SNIS%E2%80%93AE,%2C1%25%20da%20
popula%C3%A7%C3%A3o%20urbana. Acesso em: 03 out. 2020.
gabriela monteiro carneiro

155

08 | bibliografia

157

SOUZA, Diego Beja Inglez de. Tumulto no conjunto: habitação, utopia e urbanização nos limites de duas metrópoles contemporâneas são paulo/paris (1960-2010). 2014.
562 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível
em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis///16/16133/tde29072014-104645/pt-br.php. Acesso em: 03 set. 2020.
SUSTENTAVEL, Sempre. Projeto experimental do reúso de
água do banho familiar para as descargas no vaso sanitário.
Versão 1.0. 2017. Disponível em: http://www.sempresustentavel.com.br/hidrica/reusodeagua/reuso-de-agua-do-banho.
htm. Acesso em: 03 nov. 2020.
---

VITORINO, Bruno Bonesso. Patrimônio ameaçado: os grupos
residenciais construídos até 1930 no Brás, Mooca e Belém.
2008. 273 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura e
Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/
tde-20072010-115230/pt-br.php. Acesso em: 03 set. 2020.
WILKINSON, Sara. Sustainable building adaptation: Innovations in decision-making. Wiley-Blackwell, West Sussex,
UK, 7 abr. 2014. 277 f. Disponível em: https://research.bond.
edu.au/en/publications/sustainable-building-adaptation-innovations-in-decision-making
XAVIER, Alexandre; KING, Carey; SCANLON, Bridget. Daily
gridded meteorological variables in Brazil (1980–2013).
International Journal of Climatology, [S. l.], v. 36, 2015.

TORRES, Regina Célia. Energia solar fotovoltaica como
fonte alternativa de geração de energia elétrica em edificações residenciais. 2012. 164 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia, Universidade de São Paulo,
São Carlos, 2012. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18147/tde-18032013-091511/pt-br.
php#:~:text=Dentre%20essas%2C%20destaca%2Dse%20
a,de%20forma%20limpa%20e%20descentralizada.&text=Uma%20das%20premissas%20consideradas%20foi,solar%20como%20fonte%20de%20gera%C3%A7%C3%A3o..
Acesso em: 10 out. 2020.
UZUM, Monica dos Santos Dolce. A requalificação dos edificios altos residenciais no centro da cidade de São Paulo: em
busca de qualidade ambiental. 2011, 291f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2011.

habitação sustentável

156

trabalho final de graduação | 2021

gabriela monteiro carneiro

157

08 | bibliografia

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Universidade de São Paulo
Trabalho Final de Graduação
Março de 2021

