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RESUMO E INTRODUÇÃO 

O Projeto consiste em uma residência ecológica,diminuindo os impactos que a 

construção civil tem sobre a natureza.A residência possui materiais ecológico e 

resistentes para a estrutura da casa,portanto a construção se torna resistente igual a 

comum porém se torna mais sustentável ,assim preservando o meio ambiente.Os 

principais materiais utilizados, são feitos de forma diferente dos materiais 

comum,pois assim eles possuem a mesma função dos outros porém de forma 

ecológica,podemos observar no tijolo que usaremos a diferença que ele possui do 

tijolo comum em critério a sua produção ,também notaremos a diferença na 

substituição da tinta comum por uma tinta mineral,na substituição do aço do 

concreto armado por bambu,que junto com o concreto formaram as vigas da 

casa,pois o bambu assim como o ferro possui tração , e é ecológico.Além desse 

materiais,todo o resto da casa é diferente da casa comum,desde o alicerce até o 

telhado,possuindo também reutilização da água da chuva, energia solar e 

retratamento na rede de esgoto. 

OBJETIVO 

Portanto o Objetivo da casa sustentável é usar os materiais da melhor maneira, para 

que não degrade o ecossistema em si. Uma das alternativas citadas no projeto é o 

tratamento biológico do esgoto, esse sistema (ETE) trata o esgoto no local onde foi 

gerado e o transforma em água tratada e desinfetada, que poderá ser devolvida ao 

ambiente sem risco de contaminação, ou reaproveitada, economizando assim a 

água potável para fins mais nobres. Esse procedimentos foram utilizados na cidade 

de São Paulo no ano de 2014 para suprir a falta de água” governador de São Paulo, 

Geraldo Alckmin (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (5) que vai construir uma Estação 

de Produção de Água de Reuso (EPAR) na Zona Sul de São Paulo, para gerar dois 

metros cúbicos de água por segundo no abastecimento da represa de Guarapiranga. A 

obra deve ser entregue em dezembro de 2015. [4]” 

MATERIAIS E RECURSOS 

Piso de Bambu 

O Bambu é uma matéria prima altamente sustentável, pois é abundante e renovável. 

Devido à velocidade de seu crescimento, pode ser colhido anualmente, sem prejuízos à 

natureza.  

O piso de bambu é uma excelente opção de revestimento para quem não abre mão de 

beleza aliada a durabilidade e muita resistência. [1] 

Tijolo Solo-cimento  

 

Por que é ecológico: seca ao solo- sem precisar ir ao forno a lenha. A opção por esse 

tipo de tijolo poupou a queima de sessenta árvores [2]  



Energia Fotovoltaica 

O espaço do telhado pode ser muito bem aproveitado com a instalação de Módulos 

Solar Fotovoltaicos, que convertem a luz do Sol em energia elétrica confiável, limpa e 

sem interferências externas. [1]  

Água da chuva 

O princípio desses sistemas é simples: a água é captada antes que entre em contato 

com o solo ou local de trânsito de pessoas, animais e veículos, evitando assim 

contaminação, através de telhados e calhas que direcionam a água para um filtro 

autolimpante que irá retirar os resíduos e levá-la diretamente para cisternas.[1]  

Tratamento biológico de esgoto 

Esse sistema (ETE) trata o esgoto no local onde foi gerado e o transforma em água 

tratada e desinfectada, que poderá ser devolvida ao ambiente sem risco de 

contaminação, ou reaproveitada, economizando assim a água potável para fins mais 

nobres. [1]  

 Energia eólica 

Os geradores eólicos (ou aerogeradores e turbinas eólicas) são capazes de produzir 

continuamente até 4 vezes mais energia que os módulos solares fotovoltaicos. Quando 

previsto, utiliza baterias para armazenamento de energia, dimensionadas para suprir até 

3 dias e noites em que o vento não seja suficiente para o consumo da construção, 

possibilitando assim autonomia do sistema. [1]  

Telhado Verde e Revestimento Vivo 

O Telhado Verde (Green roof) Além de transformar o telhado em um ambiente 

agradável, ele ainda auxilia a diminuir o problema de enchentes e do aquecimento 

global. Também melhora significativamente a qualidade do ar e funciona muito bem 

como isolante térmico, gerando economia em energia elétrica. [1]  

Tinta Mineral Natural 

Também conhecida por Tinta Mineral Ecológica, é feita à base de terra crua e emulsão 

aquosa. A matéria prima para essa tinta é retirada de jazidas certificadas. A Tinta Mineral 

não agride o meio ambiente, não possui nenhum tipo de Composto Orgânico Volátil 

(COVs – tido como um perigoso poluente), nem biocidas, estabilizantes ou corantes. São 

vendidas em embalagens reutilizáveis ou recicláveis. [1] 

Madeira Plástica 

Uma opção sustentável para o uso da madeira em ambientes externos (decks, piers e 

outros) é o uso da Madeira Plástica. Esse material é altamente resistente à corrosão de 

intempéries e é imune à pragas, cupins, insetos e roedores. Apesar da aparência 



lembrar muito a madeira comum, sua fabricação é feita com diversos tipos de plásticos 

reciclados e resíduos vegetais de agroindústrias. [1] 

Superadobe  

 O superadobe é uma excelente alternativa para projetos arquitetônicos modernos e 

diferenciados, inclusive sendo prático na construção de paredes curvas ou com formatos 

não convencionais. 

Produzido através de terra argilosa, esse material é extremamente resistente, 

suportando qualquer tipo de intempérie, já tendo sido, inclusive, comprovada como 

segura em casos de terremoto. Além disso, é um isolante natural, ou seja, é 

naturalmente térmico, mantendo a temperatura interna confortável, resultando em 

economia com aquecimento ou refrigeração. [1] 

Concreto Sustentável  

O concreto tradicional emprega cimento, areia, pedra e água, enquanto o sustentável 

substitui 70% da areia natural por areia de fundição - utilizada na fabricação de moldes 

de peças metálicas e 100% da pedra por escória de aciaria - resíduo que sobra da 

produção do aço, além de reduzir em grande quantidade o uso de água” 

 O concreto sustentável não pode ser usado para fins estruturais, somente para 

pavimentação, calçadas, contra pisos e outras áreas que não sofrem tanto esforço. [3] 

Concreto Armado com Bambu 

O bambu é um material de construção com ótimas propriedades mecânicas, iremos 

estudar sua resistência juntamente com o concreto para a utilização do mesmo como 

viga, pois o bambu é um material altamente resistente e ecológico , com grande fonte de 

renovação . A viga de bambu é o principal material utilizado na casa, o estudos sobre ele 

será aprofundado para saber realmente o quanto é resistente para a construção da 

residência sustentável e nas demais residências  

RESULTADOS FINAIS E CONCLUSÃO 

Todos esses materiais já foram utilizados individualmente em obras, todos apresentaram 

uma excelente performance, porém alguns ainda podem ser melhorados, o intuito desse 

projeto é a construção de uma casa 100% sustentável e com baixo custo de execução, 

pois atualmente o pais está sofrendo uma crise tanto financeira como uma crise hídrica e 

ecológica . 
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