
GUIA DE SOLUÇÕES 
ECOEFICIENTES 

Rafael 

Loschiavo 

Miranda

2
EDIÇÃO

a

Breve apresentação didática 

sobre conceitos e equipamentos 

ecoeficientes da construção civil





índice
0 

1 

2 

3

4 

5 

6 

Introdução

Aproveitamento de Água

Estratégias Bioclimáticas

Materiais Naturais e Reciclados

Tratamento de Resíduos

Geração e Economia de Energia 

Integração da Vegetação

7 Considerações



Nosso objetivo é apresentar 
Soluções Ecoeficientes 
disponíveis para construção.

Buscamos assim dar nossa 
contribuição para a educação 
sobre Soluções Ecoeficientes e 
consequentemente com o 
desenvolvimento sustentável.

Existe uma infinidade de sistemas, nosso 

objetivo não é de forma alguma esgotar as 

possibilidades e sim apresentar conceitos 

gerais e sistemas que já utilizamos em nossos 

projetos, e assim ajudar a abrir caminhos de 

pesquisa aos estudantes, orientar os 

projetistas, construtores e tomadores de 

decisão em geral.





Tratamos de temas como:

Consumo de água, 
alimentos, 
energia, 
materiais, 
qualidade do ar 
e resíduos. 





Apresentamos 
alguns conceitos 
da construção 
sustentável e 
algumas 
tecnologias 
modulares 
pré-fabricadas. 



Acreditamos que a integração 
de tecnologia na arquitetura 
deve servir para gerir e otimizar 
o fechamento dos ciclos da 
natureza.

Deve-se sempre 
buscar o mínimo 
de consumo e o 
máximo de 
aproveitamento 
dos recursos 
naturais.



Apesar de algumas 
soluções serem utilizadas 
desde as primeiras 
civilizações, muito desse 
conhecimento 
se perdeu.



Porém, nas últimas 
décadas, a implantação 
de Soluções Ecoeficientes 
tem crescido em todo 
o mundo.



Escutamos diferentes “porquês” 
de quem está integrando 
Soluções Ecoeficientes em 
suas construções: 

. Preservação Ambiental

. Saúde

. Economia

. Segurança Alimentar

. Qualidade de Vida

. Visibilidade

. Conceito

. Adequação às Leis



Se com a população que temos 
hoje já estamos consumindo 
muito mais do que a Terra pode 
suportar, como seremos 
em 2050?

A ONU estima que em 2050 seremos 

aproximadamente 10 bilhões de pessoas na 

Terra e que mais de 70% viverão em cidades.



Onde o consumo é sinônimo de 
felicidade e a ganância gera 
grandes prejuízos.

Sofremos os 
danos causados 
pelo sistema 
atual. 



Não devemos competir 
e sim colaborar, 
como na natureza. 



Vivemos diversas crises:

- Crise Hídrica
- Crise de Energia
- Poluição 
- Recursos Naturais
- Crise de Alimentos
- Problemas Psicológicos





Não existe lixo, o recurso residual de uma atividade 
sempre serve de matéria prima para uma outra 
atividade, como funciona na natureza. Nada se perde, 
tudo se transforma.

A Construção Sustentável 
deve sempre  fechar os ciclos. 
Com a água, a temperatura, 
a energia, o alimento, 
os resíduos.

GAIA VISTA ARCHITECTS





A cada ano surgem diversas 
tecnologias para integração da 
natureza na arquitetura, mas 
também usamos sistemas e 
conceitos que existem desde as 
primeiras civilizações.

Existem diversas nomenclaturas para uma arquitetura 
que se conecta à natureza: construção ecológica, 
greenbuilding, casa sustentável, bioarquitetura, porém 
nada mais é do que a pura Arquitetura. 



No trabalho de detalhamento avançado, devemos complementar 
com dados do consumo hídrico, energético, pegada de carbono, 
entre outros dados reias.

A melhor maneira de definir 
oquê é uma construção 
sustentável é descrevendo suas 
Soluções Ecoeficientes 
Integradas.



Ecoeficiência e 
Sustentabilidade



Para apresentar o conceito de 
ecoeficiência, precisamos definir 
o conceito de sustentabilidade.

        Desenvolvimento sustentável é o que atende 
as necessidades das gerações do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras 
de atender as suas próprias necessidades. 

Dois conceitos são inerentes ao desenvolvimento 
sustentável: o conceito de “necessidades”, 
especialmente as necessidades básicas dos mais 
desprovidos, que devem ser as mais prioritárias, e a 
idéia que o estado das nossas técnicas e da nossa 
organização social impõe sobre a capacidade do 
ambiente em responder as necessidades atuais e 
as futuras.

Relatório Brundtland 

”

“





        É a união entre, o fornecimento de bens e serviços 
sustentáveis a preços competitivos que satisfaçam as 
necessidades humanas, e assim, promove a redu ção 
dos impactos ambientais e de consumo de recursos 
naturais. No âmbito da poluição ambiental, um sistema 
ecoeficiente é aquele que consegue produzir mais e 
melhor, com menores recursos e menores resíduos. 
Pressupõem-se oito elementos para a ecoeficiência:

1 - Minimizar a intensidade de materiais dos bens e serviços.
2 - Minimizar a intensidade energética de bens e serviços.
3- Minimizar a dispersão de tóxico.
4 - Fomentar a reciclabilidade dos materiais.
5 - Maximizar a utilização sustentável de recursos renováveis.
6 - Estender a durabilidade dos produtos.
7 - Aumentar a intensidade de serviço dos bens e serviços.
8 - Promover a educação dos consumidores para um uso 
mais racional dos recursos naturais e energéticos.

Wikipedia
”

“
Ecoeficiência



Portanto, 
ecoeficiência é 
uma das grandes 
atitudes que nos 
podem levar ao 
desenvolvimento 
sustentável.



Com nossas 
escolhas podemos 
colaborar para um 
futuro mais 
harmônico entre 
homem e natureza.

Nos campos da Construção Civil, 
existem diversos tipos de escolhas 
que podemos adotar para minimizar 
nosso impacto na natureza e se 
integrar a um conforto, economia e 
saúde de forma como apenas a 
nossa mãe natureza pode nos 
proporcionar.





Para facilitar o 
entendimento das 
diversas soluções, 
organizamos em 
6 categorias:

Aproveitamento 
de água

Tratamento dos 
Resíduos

Integração da 
Vegetação

Geração e 
Economia de 

Energia

Uso de Materiais 
Naturais e 
Reciclados

Estratégias 
Bioclimáticas



Aproveitamento 
de Água

1
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A água é essencial para a 
vida humana. Além de tomar 
água, nós precisamos dela 
para produzir oxigênio, 
comida e energia.

A Terra tem ¾ de sua superfície coberta por água, 
porém apenas 2.5% dessa água é doce. Apenas 
0,3% está acessível em Rios e Lagos e apenas 
0,007% esta descontaminado.

O crescimento desordenado e falta de consciência 
está criando um cenário que a estimativa da ONU é 
que até 2050, 70% sofrerá com a falta de água.

Ja vivemos racionamentos nas principais cidades 
do Brasil e diversas represas secaram.



Os principais problemas ligados 
à crise hídrica no Brasil são:

- Poluição e destruição 
  dos mananciais

- Falta de planejamento 
  e má gestão

- Consciência dos 
  cidadãos

- Desmatamento



Temos que nos conscientizar 
sobre a importância e não usar 
mal esse recurso essencial 
para a vida.

Podemos 
economizar 
utilizando 
torneiras e 
chuveiros com 
controladores de 
vazão além de 
descargas de 
duplo comando.





Água da chuva

Por causa da potêncial 
contaminação com a poluição 
atmosférica, a água da chuva deve 
ser utilizada apenas para os usos 
não potáveis como lavagem de 
pisos, irrigação e vasos sanitários. 

Para utilizar em usos potáveis como beber, tomar 
banho e água da pia, essa água deve receber 
tratamentos mais específicos que os citados neste 
Guia segundo Normas Técnicas da ABNT.

Podemos aproveitar a água da chuva em 
algumas de nossas necessidades.



Usos Não Potáveis

Os usos não potáveis chegam à 
aproximadamente 50% do consumo 
de uma residência padrão:

33% Descargas  
10% Irrigação  
7% Lavagens



Normalmente, esses são os 
componentes do sistema de 
aproveitamento de água da 
chuva residêncial.

Calhas e Dutos verticais:  Conduzem a água coletada 
na superfície para a cisterna.
Filtro de Folhas:  Retira detritos que possam 
prejudicar o bombeamento.
Cisterna:  Armazena a água de chuva.
Filtro Flutuante:  Filtra as impurezas da superfície da 
Cisterna para não prejudicar a bomba hidráulica.
Freio Hidráulico:  Evita a turbulência na Cisterna, 
deixando a decantação de sólidos mais estável.
Sifão:  Joga a água de excesso para a rede, evita a 
entrada de mau odor da rede.
Válvula Solenóide:  Quando o nível da água da chuva 
abaixa, abre a alimentação de água da rede.
Bomba Hidráulica:  Pressuriza a tubulação para levar 
a água contra a gravidade, de uma cisterna até uma 
caixa de água secundária ou diretamente para o 
ponto de utilização.





Como calcular seu 
projeto para 
aproveitamento de 
água da chuva?



Primeiro você 
avalia sua 
Previsão de 
Consumo de Água 
Não Potável Diário 

e depois calcula o  
Potencial da sua 
Área de Captação.



Para a  previsão de consumo  de 
água não potável você pode usar 
valores médios por cada tipo uso.

No Brasil, são consumidos cerca de 200 litros diários 
de água por pessoa, em seu domicílio.

Assim você vai encontrar a Previsão 
média de consumo diário  (C)

Analíse no gráfico pluviométrico (você pode encontrar o 
da sua região anual no INMET - Instituto de Nacional de 
Metereologia e descubra qual o maior o período 
máximo de escassez de água) Multiplique o consumo 
diário pelo máximo período sem chuvas.

54 Litros (27%)  vão para cozinhar e beber.
50 Litros (25%)  para tomar banho e escovar os dentes.
66 Litros (33%)  são utilizados em descarga de banheiro.
24 Litros (12%)  para lavagem de roupa.
6 Litros (3%)  para outras tarefas. (ex lavagem de carro)

Sabesp



Para o  Potencial de Captação  
você deve analisar o índice 
pluviométrico  (P)  em sua região.

O dado é sempre o valor em mm (milímetros). 
Significa o valor da medida da altura da lamina de 
água que seria acumulada em média por m2. 

Cada milímetro vale um litro por m2.

Multiplique esse número  (P)  
vezes a área de projeção do 
telhado  (A)  a área que o telhado 
ocupa olhando de cima. Um 
pouco da água evapora e se 
perde, para isso, utilize um 
coeficiente de 0,80.



Potencial de Captação 
= P x A x 0,8

Lembre-se que a água captada através de telhado 
verde ou jardineiras adquire uma coloração 
amarelada que pode manchar os vasos sanitários.

Potencial de Captação = Índice 
Pluviométrico x Área de projeção da 
Cobertura x Coeficiente de 
Evaporação.

Analíse se o seu  Consumo Estimado  pode ser 
atendido pelo seu  Potencial de Captação.  Se sim, 
você encontrou o volume e tamanho necessário de sua 
cisterna. Se não, você pode avaliar por quantos dias 
essa cisterna lhe atenderá, e ver se é possível adicionar 
alguma outra área de captação.



Existem diferentes métodos de 
cálculos para o sistema de 
aproveitamento de água:

Atenção! Para fazer um projeto 
consulte em detalhes todos esses 
métodos na Normativa sobre 
Aproveitamento de Água da 
Chuva NBR 15527 

Método de Simulação  S (t) = Q (I) + S (1-1) – O (I)
Azevedo Neto  V = 0,042 x P x A x T
Alemão  Vadotado = mín (V; O) x 0,06
Ingles  V = 0,05 x P x A
Australiano  Q= A x C x (P – I)
Rippl  Q (I) = C x precipitação da chuva (I) x área de 
captação

Devem ser feitas periodicamente análises de sua qualidade: 
Semestral: Coliforme ; Mensal: Cloro ; Cor ; Ph ; Turbidez ; A 
Cisterna deve ser limpa anualmente.



Neste desenho você pode ver o 
percurso da água em um sistema de 
aproveitamento de água de chuva.

A água da chuva passa pelo telhado verde e pergolado 
de vidro e vai para a calha. Passa pelo o duto de 
descida, pelo filtro de folhas e cai na cisterna com o freio 
dágua, que evita o turbilhamento da água e sujeiras, a 
água fica armazenada na cisterna. 



Quando um ponto 
de consumo é 
acionado, a bomba 
pressuriza o tubo 
para levar a água 
da cisterna 
enterrada até 
seu ponto de 
utilização.



Você pode construir sua 
Cisterna utilizando diferentes 
técnicas no próprio local como: 
Fibrocimento e Alvenaria.

A seguir alguns equipamentos disponíveis no mercado:

Fácil de instalar.
Economiza espaço.
Mantém a temperatura agradável. 

Cisterna Pronta
Ecocasa



Dispensa pré–instalações. 
Evita “quebra quebra”. 
Instala em 30 minutos.

Cisterna Compacta

Cisterna Enterrada  

Economiza espaço.
Mantém a temperatura agradável.

Tecnotri

Fortlev





Quando você 
capta a água você 
também contribui 
para reduzir o 
volume de água 
das galerias 
pluviais nas 
cidades, 
aliviando o risco 
de enchentes.



Uso de Materiais 
Naturais e 

Reciclados
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A Construção Civil é conhecida 
como o setor dos 40, pois hoje é 
responsável por aproximadamente:

40%
Podemos reduzir esse impacto através ao optar por 
materiais naturais ou reciclados, com menor pegada 
ambiental embutida.

do consumo de recursos naturais
do consumo de energia
dos resíduos gerados



Deve ser analisado o processo  “cradle to cradle”  
traduzindo: do berço ao berço. Significa pensar em todos 
os impactos causados desde o processo de extração da 
matéria prima, seu transporte, 
seu processamento e 
agregantes, sua aplicação, sua 
durabilidade, possibilidade de 
reciclagem e seu descarte.

Devemos utilizar os recursos 
naturais disponíveis na região e 
reciclar outros materiais.



Construção 
com terra 

Como materiais naturais, 
podemos utilizar, 
principalmente a





A construção com terra tem 
diversos benefícios, entre eles:

Um material que dá nome ao nosso 
planeta e está disponível em 
qualquer lugar. 

A terra tem uma inércia térmica baixa, propriedade 
que faz com que ela controle a temperatura do 
ambiente dando calor quando esta frio e refrescando 
o ambiente no calor.

A terra respira e não retém poeira, melhorando a 
qualidade do ar.

A terra é muito fácil de encontrar e fácil de descartar.

Existem diferentes tipos de terra, e a maioria pode ser 
utilizada na construção. De acordo com a % de areia, 
ela é mais argilosa ou mais arenosa. Na preparação da 
“massa” utiliza-se mais, ou menos areia, de acordo 
com sua composição.



Para uma boa construção com 
materiais naturais em nosso clima, 
devemos sempre pensar em BOTAS 
e CHAPÉUS para evitar a umidade.

significa fazer sapatas de concreto ou 
metálicas para distanciar os materiais 
naturais da umidade do solo.

Botas

para proteger bem das 
fortes chuvas tropicais, 
muitas vezes laterais.

Chapéus



Alguns usos possíveis da terra na Construção:

Conhecida também como Taipa de Mão. 
Faz-se uma trama de madeira estrutural 
e joga-se argila para vedar.

Pau à Pique

É o nome dado ao sistema que utiliza 
formas de madeira que são preenchidas 
com terra e comprimidas.

Taipa de Pilão
Taipal



É o nome dado ao bloco produzido a partir da 
mistura de terra, areia, fibras vegetais e água. 
As fibras podem ser esterco de cavalo. 

Essa mistura deve ser friccionada e jogada 
em uma forma de madeira. Retira-se a forma 
de madeira e deixa-se secar na sobra 
por 3 semanas.

Adobe



Processo onde a terra é vai sendo 
jogada em pedaços, como se a 
construção fosse uma escultura.

COB

Técnica de agregar madeira em formato de "rodelas 
de troncos", empilhados e os espaços preenchidos 
com argamassa de terra e fibras vegetais.

Cordwood



Técnica que utiliza fardos de 
palha empilhados revestidos 
de massa de terra.

Straw Bale



Chamada também de hiperadobe ou terra ensacada. 
É o processo de encher sacos contínuos de ráfia com 
terra e compactar-los um em cima de outro.

Superadobe

Essa mesma massa do adobe pode ser 
jogada na parede como reboco.

Revestimento



As tintas de terra, além de dar um toque natural 
ao ambiente também ajuda a repelir a poeira.

Tinta

É feita uma mistura de terra e 10% de cimento e 
comprimidos em uma máquina. Esses tijolos eles 
já vem com encaixes que facilitam o trabalho de 
assentamento e o consumo de argamassa.

Tijolo BTC 

Solum

Ecoprodução



Bambu





Conhecida como a madeira do 
futuro, o bambú tem propriedades 
espetaculares:

- A capacidade de crescimento,   
  em 3 anos pode ser colhido

- Resistência: chega a ter 
  propriedades semelhantes 
  ao aço

- Seu cultivo não exaure o solo

- Abudância no Brasil

- Leveza

- Versatilidade



- Guadua
- Cana da Índía

- Gigante
- Mosso

Existem diversos tipos de bambú no Brasil, 
alguns deles são:

O bambú tem mil e uma utilidades, algumas delas são:

O Arquiteto Simón Velez e seu sócio Marcelo 
Villegas criaram o sistema de emendar as varas 
com vergalhões e cimento nos gomos do bambú, 
e assim atender vãos maiores.

Piso Forro

Estrutura Pergolado

Neobambu

Carbono zero



Outros materiais provenientes 
de Fontes Renováveis:

Painel de madeira certificada

OSB

Muito resistente. 
Produzida com 
madeira de 
manejo. Indicada 
para mezaninos, 
mobiliário entre 
outras.

Produzidas 
com sobras de 
madeiras em 
forma de lascas.

Madwall



Resina de Vegetal

Fibras Vegetais

Produzidas a partir 
de mamona, elas 
tem propriedades 
protetoras e 
impermeabilizantes.

Existem centenas 
de plantas que 
podem ser extraidas 
fibras e produzir 
desde tecidos até 
grandes painés de 
fechamento.





Podemos também  contribuir 
para a reciclagem de materiais 
que, devido ao alto consumo 
estão amplamente em todo 
território mundial como: 

Pneus, 
Garrafa Pet e 
Embalagem 
Tetra Pak.



Materiais 
provenientes da 
reciclagem de 
resíduos:



A indústria do plástico produz muito resíduos de 
materiais provenientes do período de aquecimento e 
ajustes das máquinas. Com esse resíduo é produzido: 
Decks, Pergolado, Mobiliário, entre outros.

Plástico Reciclado

Material proveniente da Reciclagem do 
papelão. Esses mobiliários são produzidos 
com um desenho que traz estabilidade e em 
um processo computadorizado em CNC.

Mobiliário de Papelão
Cartone

Ecopex



Esses resúduos são preparados, triturados, aquecidos e 
prensados. Produzindo um aglomerado que pode ser 
utilizado em diversas aplicações. Sendo suas príncipais 
características ser: Resistente, Impermeável e Moldável.

Placa de Tetra Pak 

Placa de Tubo de pasta de dente



Feito a partir da reciclagem do PET, 
tem propriedades termo acústicas, 
ideal para usar como isolante.

Isolante de Garrafa Pet

Apresentam alta absorção acústica e de impacto. 
Indicado para Escritórios, Playgrounds, áreas 
Esportivas, entre muitos outros.

Piso de Pneu

Trisoft

Aubicon
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70% do índice de 
ecoeficiência de uma 
construção é relativa as suas 
estratégias bioclimáticas.

Bioclimática é o  
estudo da atuação 
das forças naturais 
na edificação, 
bem como seu 
comportamento 
lúmino-térmico.



Por exemplo um concreto exposto ao sol e não 
ventilado pode sobreaquecer o ambiente.

Para analisar o comportamento do Sol e 
dos ventos deve ser analisado alguns 
dados que podem ser consultados em 
centros meteorológicos.

Deve ser analisado o 
comportamento térmico de cada 
material e o seu posicionamento.



O Sol no Brasil, 
estratégicamente, 
abaixa no inverno 
quando queremos 
seu calor e sobe no 
verão quando 
queremos 
refresco.
Isso acontece pelo efeito do 
Sistema de Translação da Terra. 

Para dimensionar um projeto bioclimático, consulte 
as normas da ABNT e dados da sua região.



Mostra a 
trajetória solar 
em todo ano.

Carta Solar 

Mapa que apresenta 
o nível de radiação 
no mundo.

Atlas Solar 

Mostra a força, 
temperatura, 
periodicidade 
e direção 
dos ventos.

Rosa dos Ventos 



Analisa-se a 
trajetória do Sol e 
o Fluxo de Ventos 
para garantir uma 
iluminação natural 
e ventilação 
natural.

O Ministério do Meio Ambiente disponibiliza 
orientações bioclimáticas e dados específicos de 
cada localização brasileira através da ferramenta 
online PROJETEE. 





A Ventilação 
Natural acontece 
quando é colocada 
uma janela na 
parte superior, ou 
da parede, ou na 
cobertura.  

O ar quente 
acumulado sobe 
naturalmente.



Posicionamos 
aberturas para 
eliminar ou reter o 
calor de acordo a 
necessidade.



Os ventos entram 
por uma janela e 
saem pela outra, 
eliminando 
o calor.

Ventilação 
Cruzada é quando 
existem janelas 
nas faces opostas 
da construção, 
sem barreiras. 





Sistemas Solares 
Passivos

São sistemas que utilizam a luz 
do Sol diretamente através de um 
planejamento de materiais e 
aberturas que se utiliza do 
movimento natural do ar quente 
para promover um fluxo de ar que 
aqueça ou ventile, regulando o 
conforto térmico do local.



Algumas possibilidades 
de sistemas solares 
passivos:

Ganho direto

Muro de acumulação 
ventilado

Teto de Acumulação

Muro de acumulação

Invernadeiro

Captação solar e 
acumulação de calor



Softwares de 
Análise
A maioria dos softwares de 
desenho 3D já contam com 
sistemas de análise do 
comportamento solar, como por 
exemplo o popular e gratuíto 
Sketch Up. 

Outros softwares mais especializados 
como o IES conseguem calcular as 
temperaturas das paredes, consumo 
elétrico, ar condicionado, entre tantas 
outras análises de comportamento 
lumíninico e térmico específicos.





Alguns equipamentos que otimizam a luz solar:

Devemos fazer um planejamento de aberturas que 
permita levar a luz natural de forma indireta e confortável.

Refletores e Claraboias

Duto de luz solar 
que possibilita a 
iluminação natural 
em lugares sem 
janela. 

A luz é captada 
na cobertura e 
refletida por 
até 9 metros 
de distancia.

Solatube



Telha de Vidro

Tijolo de Vidro

Permite abrir aberturas nas paredes 
para trazer iluminação e ventilação.

Permite substituir as tradicionais telhas 
de ceramica para trazer a iluminação.

Ibravir

Ibravir



Outros que otimizam a Ventilação:

O tubo esquenta e o ar dentro do tubo é 
aquecido e sobe. Dessa forma o ar do 
ambiente inferior é sugado pela chaminé.

Chaminé Solar

Dutos de ar ligam o interior da construção a área externa. 
Por serem enterrados, a terra faz com que a temperatura 
do ar seja regulada.

Ventilação Subterrânea

Projetee



Para otimizar o sombreamento:

Exaustor para coberturas que 
funciona com a energia solar.

Solar Star

Consegue barrar até 90% do 
calor que passa pelo vidro.

Película de controle para vidro
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O planeta não aguenta mais 
tanto “lixo” produzido. 

Comprar apenas o necessário 
e reutilizar embalagens e 
materiais depois do seu 
primeiro uso, devemos cuidar 
da correta destinação dos 
nossos resíduos.

É preciso: 

Reduzir, 
Reusar e 
Reciclar.





Lixo não existe. 

Tudo pode e 
deve ser 
reciclado! 





Composteiras 
domésticas, 
lixeiras para 
coleta seletiva, 
filtros para águas 
cinzas e negras

São exemplos de medidas 
para destinarmos os nossos 
resíduos para a reciclagem e 
ajudarmos a reduzir os lixões, 
a poluição da água e o 
consumo dos recursos 
naturais.





Tipos de 
Resíduos:



Deve ser pensado durante a 
obra como os resíduos serão 
separados, armazenados e 
corretamente descartados em 
um ponto de reciclagem.

Obra



Deve ser pensado desde a fase de 
projeto de arquitetura, onde estão 
locados os espaços destinados 
a coleta, armazenamento, 
tratamento e o caminhos e fluxos 
de reciclagem necessários. 

Sólidos 



Existem 2 principais tipos de 
água residual domésticas que 
podem ser tratadas, as águas 
cinzas e negras.

Líquidos

Para tratamento de águas com resíduos 
químicos deve ser implantado um 
tratamento específico ao tipo de poluente. 



São as correspondentes de uma 
leve contaminação como agua 
da pia, banho, lavagem de piso. 

Águas cinzas 

Para tratar a água cinza pode ser utilizado o 
Filtro Biológico  com plantas que filtram a água 
ou outros sistemas prontos. 

Filtro Biológico



São as águas provenientes de 
vasos sanitários, o esgoto.

Águas negras

Para tratar a água negra pode ser utilizada a 
Bacia de evapotranspiração ou sistemas prontos de 
Fossa Biodigestora com Filtro Anaeróbico.

Ecocasa

Fossa Biodigestora



Existe também 
banheiros que 
não utilizam 
água, o 

banheiro 
seco.



Os excrementos entram em 
um compartimento, são 
cobertos por serragem, 
passam por um processo de 
compostagem e viram adubo.

Alugue banheiro seco



Orgânicos 
Para tratar os resíduos orgânicos 
devemos utilizar a compostagem. 
Essa pode ser de diversas formas:

Conhecido também como Minhocário, são caixas 
com minhocas que digerem o alimento orgânico 
produzindo húmus e biofertilizante líquido.

Vermicompostagem 

Morada da Floresta



Mistura-se os resíduos em uma betoneira 
adicionando turfa e cal. É espalhado em 
camadas com materia organica seca.

Compostagem Acelerada 

Compostagem Elétrica 

Coloca-se os resíduos em uma máquina que 
esquenta e tem tração mecânica. São desenvolvidas 
bactérias que decompoe os alimentos.

Ecobox



5
Geração e 

Economia de  
Energia 



5



O sistema hidrelétrico de 
produção de energia brasileiro  
não polui tanto o ar quanto as 
Termoelétricas que queimam 
carvão e gás na Europa e 
Estados Unidos. 

Mas a implantação de 
Hidrelétricas causa outros 
diversos problemas  como: 

desmatamento, 
alagamento, além de 
levar doenças e 
poluição à zonas de 
preservação ambiental.





O Sistema de 
transmissão de 
Energia de longas 
distâncias, além 
de custoso e 
poluente, 
também 
desperdiça 
muita energia.





Para regiões com fortes ventos, 
podem ser utilizadas  turbinas 
eólicas e para regiões ensolaradas, 
painéis fotovoltaicos.

Devemos pensar 
em economizar 
energia em geral 
e também utilizar 
microgeradores 
de energia 
renovável no 
próprio local. 



As baterias tem problemas de pouca durabilidade, 
difícil reciclagem e consequentemente poluição.

Agora ao invés de armazenar a energia gerada em 
baterias, podemos também conectar no poste da rua, 
com autorização da concessionária local, e  vender a 
energia em troca de créditos  para utilizarmos como 
energia mais tarde.

Desde 2013 a ANNEL aprovou que todo o brasileiro tem 
o direito de produzir e vender energia. 

Essa ação melhorou os 
custos para a implantação 
dos sistemas pois não é 
mais necessário 
armazenar essa 
energia em baterias.



Austerenergy

Diferenças entre os sistemas 
OFF-GRID e GRID-TIE

O SISTEMA DE ENERGIA SOLAR OFF-GRID, são os 
sistemas isolados e independentes, sem conexão com 
à rede pública. Dispensam os tradicionais sistemas de 
cabeamento e transmissão de energia. 

São utilizados na maior parte das vezes  em locais 
remotos sem energia, ou nos locais em que o custo de 
se conectar a rede elétrica é elevado, ou que tenha o 
fornecimento inconstante. Nesse sistema é necessário 
a instalação de baterias e controladores.



O SISTEMA DE ENERGIA SOLAR GRID-TIE, 
são sistemas conectados à rede publica. 

Funcionam somente com 
painéis, inversores e relógios 
bidirecionais. 

Sem baterias já que não precisam armazenar 
energia. E direcionada diretamente para a 
concessionária local.

Austerenergy



analise seu 
Consumo Estimado 
e o Potencial de 
Captação.

Para  dimensionar  seu sistema 
e selecionar os equipamentos 
adequados, 



Para facilitar seus cálculos, existem sites na 
internet que disponibilizam a ferramenta 
calculadora solar online.

Consumo Estimado

Com o potencial de captação de luz solar por m2, 
você multiplica pelo indíce de eficiência do seu 
painel e descobre quanto você vai gerar por Painel.
Dividindo seu consumo estimado por seu potencial 
de geração. você descobre quantos painéis serão 
necessários.

Veja o histórico de sua conta de luz ou calcule um 
consumo de cada aparelho que será utilizado 
acessando simuladores, como no site da COPEL. 

P = Solarização x Insolação x Coeficiente 
de Perda na transmissão (0,83)

Potêncial de Captação 



Como funciona 
a Energia 
Fotovoltaica?



As células 
fotovoltaicas 
convertem a luz 
do Sol em 
eletricidade. 

A energia gerada é processada 
por dispositivos controladores 
e conversores, podendo ser 
armazenada em baterias, 
utilizada diretamente ou 
distribuída para rede.



As células fotovoltaicas são 
lâminas bem finas de Silício, 
dosadas em uma face com Boro 
( Positivo ) e na outra com 
Fósforo ( Negativo ). 

Composição dos 
painéis fotovoltaicos 

Moldura de Alumínio

Vidro
EVA

EVA
Células Fotovoltaicas

Fundo Protetor 

Backsheet



Os Fótons da Luz Solar fazem 
com que os Elétrons da face 
negativa, com Fósforo, se 
desloquem para a face positiva 
criando uma corrente elétrica.

Para resistirem estruturalmente e 
a intempéries, são colocadas 
uma camada de vidro em cima e 
uma camada de PVC atrás, o 
Backsheet. 

As células são soldadas uma as outras com as tiras 
metalicas tabwire, do polo negativo para o positivo.

Para aderir as células fotovoltaicas ao vidro e ao 
Backsheet, é colocada uma camada de EVA entre elas. 
São instaladas molduras de alumínio para dar ainda 
mais estrutura.





A energia solar 
fotovoltaica pode 
ser gerada em 
qualquer lugar 
que exista 
iluminação da 
luz do Sol. 

Cuidado com o sombreamento da placa, como 
o sistema funciona em série, uma parcela de 
sombreamento pode desligar toda a geração.



Transforma a 
energia de 
corrente continua 
(CC) em corrente 
alternada (AC), e 
regular a tensão. 

Armazenam a 
energia elétrica 
para que o sistema 
possa ser utilizado 
quando não há sol. 

Quais são os elementos que compõe o 
sistema de micro-geração de energia?

Inversor 

Baterias



Relógio de luz 
Digital que também 
informa quanta 
energia foi 
transferida para a 
rede pública.

Medidor Bidirecional

Regula a carga do 
módulo fotovoltaico para 
que não ultrapasse o seu 
limite. Esse componente 
apenas é usado em 
sistemas off-grid.

Regulador de Carga



São formadas por células 
fotovoltaicas compostas de silício 
cristalino. Podem ser de três tipos: 

-Monocristalino
-Policrsitalino
-Flexível

Placas Fotovoltaicas



Existem modelos domésticos 
que podem ser instalados em 
locais com alto fluxo de vento.

Turbina Eólica



Como 
posicionar a 
placa para que 
ela funcione de 
maneira 
adequada?
É importante apontar a placa 
para onde o Sol é mais forte.

Aqui no Hemisfério Sul, para 
N; NE; ou NO, de acordo com o 
avaliado no Atlas Solarimérico. 
De acordo com a latitude do 
local, inclinamos a placa 
perpendicular ao raio solar.



Latitude / Ângulo de 
inclinação do Painel 
em relação ao solo

A partir do Atlas Solarimétrico Brasileiro, você 
olhar a localização do seu projeto para saber 
quantas horas de sol a placa poderá captar.

0o à 4o 
5o à 20o 

21o à 45o  
46o à 65o 
21o à 45o 

10o

Latitude + 5o

Latitude + 10o 
Latitude + 15o 
80o 

ÂNGULO DE INCLINAÇÃOLATITUDE





Também podemos 
utilizar a energia do Sol 
para aquecer a água.

O Sistema é composto por painéis 
com tubos com água que quando 
e aquecida, sobe e é armazenada 
no reservatório.



Outras formas de economizar energia:

Alta durabilidade e baixo consumo.

Lâmpada de Led

Selo Procel

Selo que avalia a 
eficiência energética 
de eletrodomésticos 
no Brasil.



Abas reflexivas direcionam a luz solar 
para dentro do forno onde o calor é 
acumulado. É possível assar, gratinar, 
cozinhas e assar alimentos.

Forno Solar Pleno Sol



Veículos elétricos 
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Ficamos submergidos em sons, 
odores, alimentos, construções e 
situações que nos deixam cada 
vez mais distantes do meio natural 
para o qual nosso corpo foi 
projetado para funcionar. 

Isso provoca diversos distúrbios como ansiedade, 
depressão ou estresse. Se considerarmos ainda a 
nossa capacidade voraz para cimentar grandes 
áreas, arrasando bosques e florestas, e acima de 
tudo, um estilo de vida predatório que emite muito 
mais resíduos do que o planeta pode suportar, temos 
uma tempestade perfeita.

A vida nas 
megacidades nos 
faz desconectar 
da vida natural. 



Dessa forma, 
repensar nossas 
vidas não é um 
assunto menor. 

É essencial 
para nossa 
sobrevivência. 





Esse repensar ja é uma realidade 
em todas as grandes cidades do 
mundo. São inúmeras iniciativas 
que transformam o entorno que é 
capaz de reestabelecer 
novamente a biodiversidade e 
proporcionam mais qualidade de 
vida com maior eficiência 
econômica para os cidadãos.

A boa notícia é 
que as grandes 
soluções sempre 
nascem em meio 
ao caos.



1. Reduzem as ilhas de calor  
A inércia térmica da água presente nas 
plantas e a própria terra absorvam o calor, 
reduzindo as flutuações de temperatura.

2. Melhora a qualidade do ar  
A noite a folhas fazem fotossíntese, 
liberando oxigênio.

3. Absorvem o ruído  
Diferentemente do cimento, as plantas 
conseguem absorver os sons.

4. Reduzem o risco de inundações   
A terra é capaz de reter a água da chuva no 
momento em que cai, aliviando as galerias 
urbanas sobrecarregadas pela baixa 
permeabilização do solo urbano.
 

Apresento os doze principais 
benefícios da Vegetacão Urbana:



5. Reduzem a contaminação 
na produção de alimentos
Contaminação de terras, fluxo nas 
estradas, gastos e desperdício dos 
mercados.

6. Destino de resíduos orgânicos 
Os resíduos de alimentos e vegetais que 
causam problemas na logística de 
caminhões de lixo nas cidades, podem se 
transformar no melhor nutriente possível 
para uma vegetação, por meio do processo 
de compostagem.

7. Alternativa econômica 
Plantar uma horta própria é mais barato 
que ir ao mercado. Pode também 
converter-se em uma atividade 
econômica, e eventualmente pode gerar 
uma grande transformação social em 
comunidades de renda baixa.



8. Melhora a qualidade alimentar 
Possibilita a producao de alimentos 
organicos e nativos.

9. Durabilidade 
Os vegetais se mantem frescos 
enquanto plantados.

10. Promove a biodiversidade 
Possibilita o desenvolvimento da fauna e 
flora local. O relacionamento das especies 
e essencial para reduzir as pragas.

11. Convivência 
A horta é um espaço público ideal 
para os encontros comunitários.

12. Integração com a natureza 
Ver uma planta crescer e estar perto 
dela aumenta o contato com o ritmo 
natural do universo o que inclui o ritmo 
de vibração natural do corpo.





Telhado 
Verde 





Existem diferentes sistemas para fazer um telhado verde:

Camada de drenagem de argila 
expandida, manta geotêxtil, substrato.

Sistema feito no local

Rolos de membrana plástica como camada de 
drenagem, manta geotêxtil,substrato.

Lonas Aveoloares 
Ecotelhado



Recipentes plásticos com substrato.

Bandejas Modulares 

Deve ser realizado um cálculo estrutural para 
averiguar quais sistemas sua laje resiste e um teste 
de estanqueidade para saber se está impermeável.



Parede 
Verde 





Existem diversos tipos de paredes verdes, feitas sob 
medida ou modulares, como as seguintes:

Concreto

Ceramico

Neorex

Greenwall Ceramic



Têxteis

As paredes devem estar impermeabilizadas e 
é indicado instalar um sistema de irrigação por 
gotejamento acionado via temporizador automatizado.

Plástico

Wallgreen

Noocity



Piscina 
Natural 





As piscinas naturais 
podem ter seu próprio 
sistema de limpeza. 

É necessário que tenha um sistema 
de bombeamento e direcionamento 
dessa água para uma zona de 
decantação, uma de filtragem.



Ecosys



Horta 
Urbana





- Minimizar a poluição e o 
  consumo dos agrotóxicos.

- Reduzir o fluxo de caminhões 
  nas estradas.

- Aumentar a disponibilidade e 
  variedade de alimentos.

Cultivar alimentos nas cidades nos ajuda a:

Podemos plantar em todos os lugares. Patios, varandas, 
coberturas, praças, terrenos baldios, etc..

Também podemos cultivar dentro de casa, sem a luz do 
Sol, utilizando lampadas com raios UV. 

Existem Sistemas de Cultivo que em vez de terra, as 
raizes das plantas se desenvolvem em água com 
nutrientes, é chamada Hidroponia.

Deve-se ter cuidado com os solos 
contaminados nas cidades.





Módulo para horta urbana com sistema de 
sub-irrigação integrado, dispensa rega por 3 
semanas, fácil de montar, que pode ser 
instalado em qualquer tipo de superfície, 
dispensando uso de ferramentas, instalações 
elétricas e hidráulicas.

Noocity Growbed 

Noocity





Aquaponia



Como 
funciona?

Sistema fechado que une a hidroponia a 
piscicultura. Os escrementos dos peixes 
servem de nutrientes para as plantas, e 
elas filtram a água dos peixes.



Considerações

As Soluções para nos desenvolvermos de 
forma sustentável ja existem, precisamos 
apenas utilizar e ensinar a utilizar.

A maioria das Soluções Ecoeficientes podem ser construídas 
utilizando o material e mão de obra local, sem precisar 
comprar nada. Para facilitar a integração existem também 
muitas empresas no mercado que oferecem soluções prontas.

Neste Guia apresentamos conceitos básicos da arquitetura 
sustentável e diferentes soluções disponíveis no mercado 
nacional. 

Lembre-se que ao pagar por determinado material ou mão de 
obra, seu dinheiro funciona como um voto que elege qual tipo 
de sistema produtivo você quer que se perpetue. 

Ao trabalhar com essas técnicas, certamente você terá uma 
tarefa extra que será explicar para os envolvidos os motivos e 
funcionamentos. E isso é tão importante para a 
sustentabilidade quanto a própria eficiencia da técnica. 

Precisamos utilizar e debater sobre esses temas para que o 
conhecimento se espalhe.



Você pode encontrar conceitos e 
técnicas de bioarquitetura com 
detalhes impressionantes no livro  
"Manual do Arquiteto Descalco" 
do mestre Johan Van Lengen.

Existe muito material 
gratuito na internet 

explicando detalhes 
dessas soluções, como 

em nosso site: 
ecoeficientes.com.br.



Experiência profissional em diferentes áreas da construção 
sustentável na Catalunya e São Paulo. 

O Arquiteto Mestre em Sustentabilidade está à frente da 
Ecoeficientes, um escritório de arquitetura especializado em 
Construção Sustentável que oferece aos seus clientes um 
conhecimento multidiciplinar, adquirido em 15 anos de 
experiências e pesquisas juntando as melhores técnicas 
e fornecedores do mercado nacional.

Rafael 
Loschiavo 
Miranda
 
Arquiteto especializado 
em Sustentabilidade.
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