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RESUMO 

O processo de descarte irregular dos materiais utilizados na construção civil é um problema 

que interfere na sociedade de maneira significativa. O ambiente industrial da construção civil 

é considerado um dos setores que mais contribuem para o aumento dos resíduos sólidos 

em aterros, denominados RCC (Resíduos da Construção Civil). O presente trabalho 

apresenta soluções que contribuem para a redução deste problema. O uso de materiais 

recicláveis, como por exemplo, a garrafa pet, pneus e RCC na construção de casas 

ecológicas faz com que o material seja retirado do ambiente inapropriado e seja reutilizado 

em novos conceitos construtivos, apresentando ideias que demonstram ser possível 

construir uma residência sustentável para atual classe média brasileira atendendo todos os 

mais altos parâmetros de conforto, aplicando a bioarquitetura e utilizando metodologias 

inovadoras para o mercado industrial, como por exemplo, telhado verde, tintas ecológicas, 

calçadas ecológicas, processo de reutilização da própria água da residência, entre outros. 

Partindo desta iniciação contribuiremos para a sociedade com incentivo ambiental, para que 

as famílias brasileiras de classe média adotem esse método de construção sustentável para 

que assim sejam reduzidos os impactos causados pela construção civil ao meio ambiente. 

 

ABSTRACT 

The irregular disposal process of the materials used in construction is a problem that 

interferes significantly society. The construction industrial environment is considered 

one of the sectors that contribute most to the increase of solid waste in landfills, 

called RCC (Waste Construction). This paper presents solutions that contribute to 

reducing this problem. The use of recyclable materials, such as PET bottle, CCR tires 

and the construction of greenhouses causes the material to be removed from 

inappropriate environment and be reused in new constructive concepts, ideas 

presented demonstrate that it is possible to build a house sustainable for current 

Brazilian middle class meeting all highest standards of comfort, applying 

bioarchitecture and using innovative methodologies for the industrial market, such as 

green roof, green paint, green walkways, water reuse process, among others. From 

this tutorial we will contribute to society with environmental incentive for Brazilian 

middle-class families adopt this method of sustainable construction so that the 

impacts caused by construction are reduced to the environment. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A construção civil é um dos principais setores do Brasil, sendo responsável por 

cerca de 7 % do PIB nacional (IBGE, 2012) e importantíssima para economia 

brasileira. Ela não produz máquinas e equipamentos e nem eleva diretamente a 

formação técnica das pessoas, mas produz prédios, constroem estradas, portos, 

aeroportos, casas, escolas, faculdades e mais uma infinidade de diferentes 

construções que elevam diretamente a capacidade e produção da economia 

brasileira. 

   Dentro do contexto ambiental, segundo afirmação do professor Vahan Agopyan, 

pró-reitor de pós-graduação e professor do Departamento de Engenharia de 

Construção Civil da Escola Politécnica da USP na USP Conference of Engineering, 

a construção civil é o ramo que mais extrai matéria prima do meio ambiente no 

mundo, “Nós [da construção civil] somos responsáveis pela metade dos materiais 

consumidos pela sociedade”, afirma o professor Agopyan. Sendo assim se há o 

consumo, consequentemente há a produção de resíduos que é outro fator 

alarmante, fora isso também há o grande problema de desperdício de matérias na 

área da construção junto com a grande emissão de gás carbono e gases estufa na 

atmosfera devido à produção de materiais, fato que já foi enfatizado pela 

Organização das Nações Unidas (RIO+20, 2013). 

   Por tanto é de suma importância que profissionais da área da construção civil, não 

só conheça os problemas causados, mas também proponham soluções. Vista essa 

situação, o trabalho busca conscientizar o setor da construção para não haver tanto 

desperdício e propor também a bioarquitetura utilizando de métodos construtivos 

sustentáveis para amenizar a agressão ao meio ambiente e também reutilização de 

resíduos da construção civil.  

Onde será desenvolvido o projeto de uma edificação sustentável e com conceitos de 

bioarquitetura, a mesma atenderá uma família de classe média brasileira, serão 

utilizados fatores como iluminação natural para economia de energia, telhado verde 

para climatização natural da casa, tendo como principal método construtivo a garrafa 
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pet junto ao concreto, para parte de superestrutura seria desenvolvido um projeto 

com sapatas moldadas com pneu, os matérias utilizados seriam todos nacionais e 

que fossem logisticamente acessíveis para transporte visando o conceito de 

bioarquitetura, será aplicado em toda casa a utilização de tintas ecológicas que são 

tintas recicladas, no canteiro de obra será reservado um lugar para deposito de 

resíduos para futura reciclagem e reaproveitamento dos mesmos na obra, o projeto 

também contará com reaproveitamento de água e captação de energia solar por 

painéis fotovoltaicos.  

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

Com os efeitos desastrosos do aquecimento global e com o esgotamento dos 

recursos naturais temos um desafio ainda maior em nossos tempos. De como 

pensar em soluções que promovam uma construção mais limpa nos termos 

construtivos. Como vivemos em um ambiente totalmente urbano, buscamos adaptar 

todos os recursos de acordo com as necessidades. No âmbito urbano, há alguns 

anos a indústria dos ecos produtos, ou materiais sustentáveis, vem crescendo e 

atendendo à crescente demanda (ainda não tanta) por eles.  

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Colaborar com o desenvolvimento sustentável, além de divulgar uma idéia de 

construção ecológica, sugerindo metodologias e evidenciar que a bioarquitetura 

pode ser acessível à atual classe media baixa brasileira. 

Queremos também, através do nosso projeto, atender a demanda dos selos verdes, 

fazendo com que haja uma aceitação positiva pela população. Vamos promover 

também os recursos renováveis, para a ampliação do projeto, como por exemplo, as 

energias renováveis, que São as energias que se renovam constantemente. São 

inesgotáveis, pois não se alimentam de combustíveis fósseis (carvão mineral, 
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petróleo e gás natural), os chamados recursos naturais não renováveis. Elas provêm 

de fontes naturais como o Sol, a água, o vento e a matéria orgânica da terra. Solar, 

Eólica, Hídrica e Biomassa são algumas delas. 

4. JUSTIFICATIVA 
 

O setor da construção civil é um dos principais do Brasil e um dos que mais geram 

empregos, porém em contrapartida, é o maior vilão quando o assunto é “impacto 

ambiental”, segundo CBCS – Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, 75% 

de todos os recursos extraídos no Brasil são destinados somente ao setor da 

construção, ou seja, mais da metade de todos os recursos só são extraídos devido 

ao setor da construção civil. A questão é que não se tem como simplesmente parar 

de construir, pois necessitamos de (Prédios comerciais, hospitais, moradias, escolas 

e entre outros recursos construtivos), mas o principal problema é o grande 

desperdício e a geração de resíduos que esse setor vem causando no decorrer dos 

anos, desses 75% que são extraídos somente é aproveitado entre 20% a 50%, todo 

o restante se tornam resíduos, segundo o CBCS também aponta que no Brasil se 

tem uma média de produção anual de entulho igual a 500 quilos por habitante. Todo 

esse entulho que é produzido é descartado muitas vezes de formas irregulares, 

sendo ainda mais prejudicial ao meio ambiente, pois muitas vezes no próprio entulho 

pode conter gesso, tinta e entre outros materiais que possuem um contexto químico 

que pode afetar significantemente o meio ambiente. 

Quando o assunto é a produção dos materiais utilizados pela construção também se 

obtêm números alarmantes, só para contextualizar uma ideia, para cada tonelada de 

clínquer (um dos componentes básicos do cimento Portland) produzido, mais de 600 

kg de CO2 são lançados na atmosfera. 

Segundo o artigo publicado “O Globo ciência”, Outro fator é que no Brasil, as 

moradias consomem até 40% de toda energia produzida pelo país e 50% de toda a 

água. Se todas as edificações ou grande maioria delas possuírem sistemas de 

tratamento de água da chuva reaproveitando também a energia solar, esse número 

seria drasticamente reduzido. 
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Com objetivo de conscientização não apenas para o ramo da construção civil 

apresentando ideias bioarquitetônicas, mas também para causar um impacto 

significativo à população ao redor de onde será implantada a edificação, 

reconhecendo que o ramo da construção tem sido extremamente responsável por 

grande parte das agressões ao meio ambiente nos últimos séculos.  

5. PROJETO 
 

A primeira etapa será recolher todas as vegetações rasteiras aproveitáveis para o 

telhado verde, feito isso então será feito o serviço de terraplanagem no terreno cujo 

objetivo será deixa-lo totalmente plano, retirando a terra dos lugares mais altos e 

aplicar-nos mais baixos, logo após desse processo colocaríamos a frente do terreno 

a fachada de tapumes para garantir a segurança dos civis que estarem passando 

por perto. Como já foi citado utilizaremos da bioarquitetura que nada mais é que 

construir pensando no meio ambiental e no benefício em longo prazo. Mas também 

utilizaremos da reutilização de resíduos da construção civil, que como já foi dito é o 

setor que mais produz resíduos no mundo e esses resíduos não só podem como 

devem ser reaproveitados, o que não só gera economia, mas também tiram eles do 

meio ambiente. Optamos também por implantar nessa edificação o uso do telhado 

verde, mesmo ele sendo mais caro do que os telhados convencionais é uma ótima 

forma de deixar sua residência com uma temperatura mais agradável e também 

deixar a cidade mais verde o que é um problema facilmente perceptível nos dias de 

hoje, muitos montantes de concreto e poucas áreas verdes nessa imensidão que é 

São Paulo. 

6. OBJETO DE ESTUDO 
 

Focaliza-se em diminuir o impacto da construção civil no meio ambiente abrangendo 

a escolha de materiais, sistemas construtivos de baixo impacto ambiental, reuso da 

água, em uma residência unifamiliar, aplicada a bioarquitetura. 

O esgotamento de matérias primas faz com que achemos alternativas como a 

implantação de fontes energéticas sustentáveis e a redução do desperdício da água 

reutilizando-a, abordando a viabilidade econômica de casas ecológicas. 
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7. PROPOSTAS PARA O PROJETO 
 

 

7.1 Reaproveitamentos das vegetações presentes no local 

 

Na limpeza do terreno será feita o reaproveitamento de todas as vegetações 

rasteiras presentes no local, para se utilizar futuramente na construção do telhado 

verde e para preenchimentos de áreas permeáveis do lote. 

 

7.2 Arquitetura Bioclimática 

 

Baseando se na promoção de espaços para os moradores e usuários em ambiente 

saudável, consumir o mínimo possível de energia, evitando danos ao ambiente 

considerando a vida útil da estrutura edificada, evitar desperdícios, utilização de 

recursos renováveis de energia como também utilização de matérias não agressivas 

ao meio ambiente. 

 

7.3 Telhado verde 

 

Na babilônia os famosos jardins suspensos romperam séculos de historias e até 

hoje são lembrados pelo seu esplendor. Certamente os babilônios não somente nos 

deixaram construções como os códigos, mas também esta obra prima da 

arquitetura. 

Muitos séculos se passaram e essa tendência volta a se espalhar por cidades 

mundo a fora na atualidade. Também chamado de Eco telhado, este se caracteriza 

por ser um telhado vivo com plantas que podem ser desde as ornamentais até as de 

consumo alimentar. 

 



15 
 

7.4 Separações dos resíduos produzidos no Canteiro de Obra 

 

Atualmente, o sistema empresarial da construção civil se mantém preocupada com o 

descarte dos resíduos produzidos no canteiro de obra. Infelizmente poucas filiações 

se aplicam para que os entulhos produzidos tenham o descarte correto ou até 

mesmo que tenham um aproveitamento sustentável. Pensou-se então em 

intensificar essa problemática e efetuaria uma solução que seria viável 

economicamente e fosse positiva no quesito sustentabilidade. 

Haverá o aproveitamento, pois com isso proporciona uma economia de recursos 

naturais e minimizam os impactos no meio ambiente, a incorporação desses 

resíduos em novos materiais é uma delas que de certa forma traz inúmeros 

benefícios inclusive economia de matéria-prima e energia, mas o que não for 

aproveitado na obra será destinado corretamente até a reciclagem, pois 

frequentemente é descartado em locais não preparados para o recebimento desses 

materiais ou simplesmente são inadequados para o descarte. 

 

7.5 Calçadas ecológicas 

 

Para promover uma nova forma de calçada intercalando a sua função com a 

ecologia. As calçadas ecológicas contêm sistemas drenastes e são revestidas de 

materiais porosos (placas ou concreto poroso) ou de juntas de assentamento 

(pavimento permeável), que permitem a filtragem da água. 

Elas ajudam na recuperação do solo além de promover um equilíbrio ambiental, pois 

ela absorve a água da chuva que iria para as bocas de lobo e dessa forma ajuda na 

redução de enchentes. 

No projeto, ela será aplicada em todas as áreas de circulação externa, fazendo com 

que não haja diminuição da permeabilidade do solo. 
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7.6 Reutilizações da água gerada pela própria residência  

 

 Segundo a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para Infância), menos da metade 

da população mundial tem acesso à água potável. A irrigação corresponde a 73% do 

consumo de água, 21% vão para as indústrias e apenas 6% destina-se ao consumo 

doméstico. A escassez de água no mundo é agravada devido à desigualdade social 

e a falta de gestão e sustentabilidade dos recursos hídricos. O desenvolvimento da 

população e o crescimento desordenado das cidades juntamente com a ausência de 

um adequado planejamento urbano trás sérias consequências as comunidades. O 

Brasil detém cerca de 12% de água doce disponível  no mundo. Mas, o consumo 

predatório vem comprometendo as fontes de recursos naturais disponíveis, afetando 

principalmente e quase que de forma irrecuperável os recursos hídricos que são 

manejados em grande parte de forma inconsciente. Com a aparente abundância 

deste recurso renovável existe a ideia de que os recursos hídricos apropriados para 

o consumo humano sejam infinitos, apesar de o planeta dar seus avisos, permanece 

ativo nos seu pensamento social. 

No projeto serão utilizados sistemas de reaproveitamento da água, por cisterna onde 

a água será captada e armazenada no reservatório inferior onde será filtrada e 

bombeada para o reservatório superior para futura distribuição pela casa para fins 

não potáveis, como vasos sanitários e afins. 

 

7.7 Autoecologia 

 

Segundo Allan Lopes Pires, autoecologia é cuidar de si para cuidar do mundo. É 

entender a si mesmo como parte integrante e funcional do Planeta Terra.   

A humanidade chegou a este ponto de degradação do planeta porque internamente 

não mudamos nossa maneira de nos relacionarmos conosco, com o outro e com a 

natureza. Enquanto éramos poucas tribos e pequenas nações espalhados sobre o 

mundo este modo de viver não causava um impacto significativo sobre o globo. Mas 

agora que nos multiplicamos enormemente nossas ações, sentimentos e intenções 

pouco trabalhadas são à base do atual cenário de devastação mundial.  
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Somente conseguimos fazer aquilo que somos. Apenas aquilo que vivenciamos 

internamente é o que conseguimos expressar no exterior.  

Porque para nós é tão difícil economizar energia elétrica, atos simples como apagar 

a luz, desligar um equipamento da tomada? Porque em ultima análise estamos 

acostumados a desperdiçar energia interior, energia vital. Preocupamo-nos demais, 

ligamos um determinado pensamento ou emoção e esquecemo-nos de desligá-lo 

quando encerramos seu uso. Em pouco tempo temos um sistema sobrecarregado, 

estressado que não possui energia suficiente para lidar com o mundo e com as 

pessoas a sua volta.  

Porque é tão difícil para nós, como indivíduos ou como sociedade, reciclar os 

resíduos que muitos chamam de lixo? Internamente quase nunca, a não ser em 

épocas de tensão máxima, ou de grandes mudanças e perdas, reciclamos nossos 

conceitos, nossas emoções, nossos paradigmas. Eles nos serviram numa época e 

por isso assumimos que eles servirão sempre, mesmo tudo em volta sendo 

diferente. E assim além de nos estagnarmos no tempo, entupimos nosso organismo 

de lixo, toxinas emocionais que se tornam físicas.  

Possuímos uma respiração deficitária e queremos criar casas com mais ventilação, 

cobramos do governo um ar menos poluído. Queremos nos iluminar mas 

esquecemos da luz interior e ficamos única e exclusivamente nos iluminando com 

luzes exteriores, ideias de outros, sem permitir que nossa criatividade natural flua 

através de nosso ser. Massacramos nossa natureza pessoal em prol da estética, da 

preocupação com o que o outro irá pensar nos colocamos em extinção para agradar 

o cônjuge, ou nos manter dentro da ordem social corrente e ao mesmo tempo 

queremos salvar as baleias, os micos, as árvores.  

Autoecologia é preservar a própria natureza. É encontrar, identificar e expressar 

essa natureza pessoal, única, individual, que a vida nos presenteou. É o retorno ao 

natural, à essência. Autoecologia é ter a coragem de ser você mesmo, perfeitamente 

imperfeito, uma unidade funcional dentro de um grande organismo, chamado Gaia.  

Ao preservarmos nossa Natureza Pessoal seremos capazes de efetivamente 

entender que nós e o planeta somos Um, e, portanto práticas sustentáveis será uma 

extensão do nosso interior e não apenas uma ação mecânica e socialmente correta.  
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7.8 Concreto reciclável 

 

Segundo um trabalho de conclusão de curso realizado na realizado na Anhembi 

Morumbi do curso de Engenharia, o concreto reciclável pode ser feito a partir de 

varias combinações. Atualmente é possível encontrar no mercado os que utilizam 

sobras de minérios e asfalto, recolhidos em demolições e entulhos. O processo pode 

ser bem simples, trituram-se os Resíduos da Construção e Demolição no britador e o 

seu resultado é uma mistura parecida com areia porem um pouco mais grossa, 

substituindo 60% da areia ela mistura na confecção do concreto reciclável, 

pesquisas revelaram que o mesmo apresentou resistência mais elevada que o 

tradicional. 

De acordo com o pesquisador Daniel Simiele da UNESP, o concreto reciclável é 

mais resistente e barato. Com os testes feitos em laboratórios de resistência e outros 

estudos o concreto reciclável obteve índices significantes para o setor da 

Construção Civil. O produto obteve 30% de barateamento e alcançou a resistência 

de 39% superior, em média, à estabelecida pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) 

 

Etapas de produção do concreto reciclável 

 

Restos de construção civil são triturados no britador, que é equipado com várias 

laminas. O resultado: uma mistura que se assemelha a areia, porém um pouco mais 

grossa, e que será colocado na composição do concreto. 

Ao substituir 60% da areia pela mistura, o pesquisador descobriu que o concreto 

reciclado tinha resistência mais elevada que o tradicional – acima dos 35 Mpa 

requeridos pela ABNT. Também apresentou elasticidade 14% superior à exigida 

pela norma.  
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8. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 
 

Todos os materiais a serem empregados na construção desta obra serão de 

reconhecida procedência que não ferem qualquer lei ambiental, e em sua maioria 

serão proveniente de reciclagem ou reuso de produtos industriais. Estes materiais 

serão de boa qualidade e devem servir corretamente ao fim a que  se destinam por 

imposição do projeto. Ao final da obra o percentual de material desperdiçado deverá 

ficar próximo ou igual à zero. 

Para o revestimento externo será usado eco mosaico feito de material reciclado que 

utiliza o resíduo eliminado pelas máquinas de corte de marmorarias, economia e 

reuso da água na sua produção, gestão de resíduos são seus diferenciais 

ambientais. 

Vidros serão usados na fachada, guarda corpo, divisória, portas e janelas. É 

um material não poroso e transparente que garante a iluminação natural e podem 

ser reutilizadas várias vezes para a mesma finalidade. 

Tintas recicláveis escolhida para acabamentos internos ,são ecológicas e fabricadas 

a partir de sobras de outras tintas ou de produtos que já excederam o prazo de 

validade.Feitas a partir de diferentes matérias-primas naturais, não possuem 

solventes e metais pesados encontrados em pigmentos sintéticos. O custo-

benefício, qualidade e características fazem com que a tinta ecológica seja uma das 

mais baratas se levarmos em conta o preço que toda a sociedade paga junto com o 

desajuste do clima e o aquecimento global. Os impactos gerados pelo modelo 

convencional de construção oneram toda a sociedade com um preço que já está 

sendo pago e ainda ficará para as futuras gerações,a empresa que fornece as tintas 

atestam a garantia que eles são eficientes em qualquer área sendo ela molhada ou 

seca . Com isso almejamos diminuir o alto impacto causado pelo descarte de tintas 

comuns com poluentes altamente tóxicos. 

Madeira Teca ( tectona grandis ),utilizada em esquadrias e portas com diferencial 

ambiental: reflorestamento racional com certificação florestal do FSC, Conselho de 

Manejo Florestal (Forest Stewardship Council). 

Para os pisos foram escolhidos o piso vinilico que é produzido com resina de vinil 

(PVC), sua superfície é texturizada e estampada, de modo a imitar outros 

acabamentos, e para as áreas molhadas será usado o porcelanato por apresentar 
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baixa absorção de água, costuma ser bem resistente, durável e é fácil de limpar, 

pode ser facilmente reposto e não exige mão de obra especializada para ser 

instalado, – Pode ser usado no piso, na parede. 

9. PROGRAMA DE NECESSIDADES E ESTUDO VOLUMÉTRICO 

 

9.1 Potenciais Construtivos 

 

Dimensões do Lote: 15x50, 750 m².               Zoneamento: Zm3a/4. 

C.A Permitido: 250% (1875 m²).                     T.O Permitido: 50% (350 m²). 

T.P Exigido: 15% (112,5 m²) 

 

9.2 Programas De Necessidades 

 

As metragens mínimas foram retiradas com base no Código de Obras pra oferecer conforto e 

funcionalidade nos ambientes. 

 

AREA SOCIAL 

SOCIAL AREA 
 

M² min. 

Hall de entrada 15,73 3,24 

Sala de Estar 28,62 8,00 

Sala de Jantar 17,56 8,00 

Hall de escada 13,00 1,20 

Lavabo 4,84 1,00 

 

AREA INTIMA 

INTIMA AREA M² min. 

Circulação 6,40 1,60 

Sala intima 9,43 5,00 

Sala de estudos 6,60 5,00 

B. W. C 4,62 2,50 

Dormitório 1 11,22 8,00 

Dormitório 2 10,20 8,00 

Varanda 1 5,78 2,00 

Varanda 2 5,27 2,00 
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Dormitório Casal 15,08 10,50 

B. W. C Casal 6,60 5,00 

Varanda coberta casal 8,21 2,00 

Escritório 10,86 5,00 

 

 

AREA DE SERVIÇO 

SERVIÇO AREA M² min. 

Área de Serviço 5,25 4,00 

Garagem 38,64 10,15 
Depósito 3,40 0,80 

Bicicletário 9,00 4,00 

Cozinha 21,42 4,50 

Dispensa 4,48 1,20 

 

AREA DE LAZER 

LAZER AREA M² min. 
W.C Feminino 4,84 1,00 

W.C Masculino 4,84 1,00 

Hall 6,59 3,24 

Churrasqueira 39,00 5,00 

 

10. MÉTODO CONSTRUTIVO 
 

10.1 Fundação 

 

A fundação será de sapata isolada e vigas baldrame de pneu, devidamente cintadas 

com pneus cortados (talões). Serão escavadas as valas de 70x40 para vigas e 

diâmetro de 120 cm para sapatas, após escavação, serão montados os pneus e logo 

após será feita a concretagem. Após 3 dias será feito o processo de 

impermeabilização das respectivas fundações. 

 

Vantagens Técnicas 
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A fundação é sustentável é retirado pneus do meio ambiente, é durável pois o pneu 

é preenchido com concreto e isolado de agentes de intempéries estima-se que pode 

durar 300 anos além de ser mais viável economicamente por não haver necessidade 

de  ferros no baldrame e forma na execução. 

 

Desvantagens Técnicas 

 

Esse método não é indicado todos os tipos de solo, somente para solos com maior 

firmeza como o argiloso, além do preconceito e insegurança  por não possuir 

conhecimentos aprofundados sobre o método. 

 

10.2 Vedação 
 

Pneus 

 

As paredes do térreo da edificação serão feitas de pneus, garantindo assim 

isolamento térmico e acústico em qualquer condição atmosférica, além de 

resistência a intempéries ou desastres naturais. As paredes, em sua conclusão, não 

terão qualquer indício que foram construídas com este material alternativo, já que 

estarão totalmente cobertas, possuindo assim requisitos para dar acesso a uma 

moradia digna com padrões de habitável, sustentável, e seguro que atende a classe 

media baixa brasileira.  

De acordo com o José Eduardo, os pneus inservíveis representam um problema de 

ordem sanitária quando abandonados de forma inadequada no meio ambiente. 

Dentre as várias técnicas aplicadas para a mitigação da disposição final destes, 

estudos apontam o setor da construção civil como alternativa viável ao incorporar 

resíduos da construção civil a fragmentos de pneus como agregados do concreto. O 

objetivo desta pesquisa é o de conhecer as dificuldades associadas ao uso de pneus 

inservíveis na construção de habitações, avaliando a aceitação em morar na casa e 

a postura de atores como a Prefeitura Municipal de Goiatuba, Secretaria do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás, Reciclanip e Caixa 

Econômica Federal. Quanto aos meios de investigação, realizou-se a pesquisa de 
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campo em razão desta permitir o contato direto com os sujeitos envolvidos. Os 

resultados mostram que a população/usuário final aceita morar em habitação de 58 

m2 que incorpora em seu método 3.500 pneus inservíveis desde que sejam 

asseguradas as características de durabilidade, segurança e conforto de uma casa 

convencional, no entanto, o preconceito é evidenciado diante da paridade de preços 

entre as moradias. Por outro lado, desconsideram o preconceito em função da casa 

construída com pneus inservíveis custar 40% menos que a casa convencional. O 

Poder Público de Goiatuba, usando de prerrogativa que lhe pertence por direito, 

denota falta de interesse em apoiar o método construtivo. A Secretaria do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás exige licenciamento 

ambiental para a técnica que incorpora pneus inservíveis como materiais, mas não 

faz distinção desta atividade que representa pouca agressividade à saúde da 

população e meio ambiente daquela que é potencialmente agressiva. A Reciclanip 

desconhece atividades que não são regulamentadas pelo IBAMA, a exemplo da 

construção civil no Brasil. A Caixa Econômica Federal não possui linha de 

financiamento para a produção de unidades residenciais através de processos 

construtivos não convencionais ou inovadores, contudo estimulam iniciativas 

convencionais que traduzem em menor impacto ambiental. 

A execução se deve primeiramente encaminhamento do pedido a um aterro de 

pneus, após a regularização é feita a retirada do material e encaminhamento para 

obra. Na obra o pneu será moído e cortado em talões. 

O processo de execução se inicial com a montagem do gabarito para definir a linha 

de eixo das alvenarias, após isso é feita a montagem da fôrma de madeira resinada 

com um contra painel onde serão inseridas as instalações elétricas e hidráulicas, 

seguindo o respectivo projeto, esse processo será feito em 50 % do total de 

alvenarias e após o termino do mesmo, será executado o restante. As fôrmas são 

concretas com uma mistura de concreto (25MPA) e massa contendo areia,cal,pneu 

moído e RCC. O processo de concretagem se dá em camadas, onde ao decorrer 

serão colocadas bobinas de pneu para maior resistência. Após a concretagem, deve 

se esperar um período de 3 dias para desmontagem das fôrmas. 
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Garrafa Pet 

 

A alvenaria do andar superior será de Garrafa Pet, por ser mais leve do que o pneu, 

possui requisitos para dar acesso à uma moradia digna com padrões de habitável, 

sustentável , e seguro que atende a classe media baixa brasileira. 

No Brasil são produzidas anualmente 9 bilhões de garrafas pets e aproximadamente 

53% não são reaproveitadas , cerca de 4,7 bilhões de unidades por ano são 

descartadas na natureza, contaminando rios, indo para lixões ou mesmo espalhadas 

por terrenos vazios 

As garrafas plásticas de 2 litros encaixadas na vertical umas nas outras formam 

vigas que dispostas lado a lado incrementada com areia grossa e cimento viram 

paredes bem parecidas com a das casas convencionais 

 

Vantagens Técnicas 

 

Os pneus cortados em talões envolvidos em forma que oferecem maior resistência e 

pode diminuir o custo da obra em 40% em relação ao método convencional e não é 

aparente o uso de pneus na construção pois alcança os mesmos padrões estéticos 

que a alvenaria convencional 

Paredes feitas com garrafa pet que oferecem uma resistência até maior comparado 

à alvenaria convencional de bloco estrutural. 

Reduzem os impactos no homem na natureza e pode-se dizer que em relação ao 

convencional o custo baixa de 40% a 60% além de apresentar maior rapidez na 

obra. 

Uma residência construída de garrafa pet também pode ser considerada termo 

acústico e pode-se utilizar qualquer tipo de garrafa pet. 
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Desvantagens Técnicas 

 

Já o método construtivo de pneus só pode ser utilizado em solo argiloso e o uso de 

formas encarece o custo da obra, é um método mais pesado do que os outros. 

A maior desvantagem desse método construtivo de garrafas pets é a falta de 

precisão do tempo de vida útil dele, porém sabemos que a garrafa plástica demora 

400 anos para se decompuser na natureza, portanto continua sendo totalmente 

viável a sua utilização. 

 

10.3 Superestrutura 

 

A superestrutura será executada com pilares, vigas e lajes, de modo convencional. 

Os pilares terão dimensão de 18x20 e 19x19, já as vigas 18x40 e as lajes serão do 

tipo treliçada, com treliças h6. O concreto utilizado para concretagem deverá ter 25 

MPA de resistência, já as fôrmas serão de madeira. 

 

Vantagens Técnicas 

 

As lajes treliçadas é um produto leve e de fácil manuseio, permite a execução das 

instalações elétricas sem aumentar a espessura da laje, elimina fôrmas e reduz os 

escoramentos, reduzem-se os prazos e custos das obras, o enchimento com 

garrafas pet confere a sustentabilidade, redução no consumo , perda de aço na obra 

e adapta a qualquer sistema construtivo, o enchimento com garrafa pet 

apresentara maior capacidade de resistência comparada ao EPs utilizado no 

mercado e é considerado mais barato do que com lajotas e EPs 

 

Desvantagens Técnicas 

 

A laje sendo totalmente preenchido com garrafa pet o acabamento inferior não 

será uniforme, para que o acabamento fique uniforme utilizaremos placas de 
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gesso ou de uma tela, fixada nas vigas, que permite a aderência do reboco ou 

chapisco. 

 

11. ESTUDO DE CASO 
 

O estudo de caso tem como objetivo adquirir conhecimento empírico sobre algo 

que se desconhece, se basear e se ter como exemplo determinado objeto de 

estudo. Utiliza-se dele para compreender, explorar ou descrever o novo.  

“É uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se 

debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou 

especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir a que há nela de 

mais essencial e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global 

de certo fenômeno de interesse.” (Ponte, 2006:2)”.  

O presente trabalho utilizou-se dele como meio para adquirir conhecimento 

empírico a respeito de novas ideologias ecológicas na atualidade relacionadas à 

construção civil. 

 

11.1  Biblioteca Municipal Vancouver 

 

Realizado no dia 20 de Novembro de 2014, dito como primeiro estudo de caso, A 

Biblioteca Municipal de Vancouver foi escolhida devido ao seu telhado verde “único” 

no mundo inteiro, ela conta com um jardim na parte superior do edifício de 1850 m²  
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Biblioteca Municipal de Vancouver,Canadá 

De acordo com os arquitetos Moshe Safdie, Richard Archambault e Barry Downs: 

“Ainda que seja um projeto antigo, o edifício da Biblioteca Pública de Vancouver é 

um ícone entre as edificações que receberam os telhados verdes”. O projeto, 

financiado pela cidade de Vancouver, foi dos arquitetos Moshe Safdie, Richard 

Archambault e Barry Downs, após vencerem concurso internacional. Tendo iniciado 

em 1993, a Biblioteca foi aberta ao público em 1995. 

As janelas, do chão ao teto, oferecem luz natural e uma visão de quase 360 graus 

do entorno da cidade. O pátio serve como entrada principal para a biblioteca e local 

para a realização de eventos públicos. Área de estacionamento com mais de 700 

vagas para carros e bicicletário estão localizados no subsolo. 
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Biblioteca Municipal de Vancouver,Canadá 

 

 

Biblioteca Municipal de Vancouver,Canadá 

 

 

11.2 O condomínio Reserva Domaine Eco Residence 

 

Localizado no interior da cidade de São Paulo, o condomínio é constituído por 83 

residências com aplicações ecológicas para gestão de resíduos e produção 

energética, o projeto foi feito pelo grupo de engenharia GMR e está localizado em 
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uma área nobre de Ribeirão Preto, na Travessa da Av. Luis Eduardo Toledo Prado 

CEP 14050-290. Jardim do Golfe, Condomínio próximo ao Shopping Iguatemi de 

150 e 201 m² - 3 ou 4 suítes. As casas variam em dois tamanhos, mas as 

tecnologias verdes são aplicadas em ambos os casos. 

As residências contam com sistemas individuais de aquecimento solar para água e 

todos os cômodos possuem sistema de iluminação por sensores de presença, que 

reduzem o desperdício energético. Os banheiros têm descargas com sistema duplo, 

que permite economia nos gastos hídricos. 

 

O condomínio ainda disponibiliza aos moradores diversas áreas comuns, como 

playground e salão de festas. Para manter essas estruturas em funcionamento, bem 

como manter a iluminação das ruas, será utilizado um sistema híbrido de obtenção 

energética. A tecnologia contará com um sistema eólico, capaz de gerar cinco 

quilowatts, e um fotovoltaico de 0,81 kW, atuando simultaneamente. 

 

Os moradores contarão com a estrutura de coleta seletiva, que inclui um cuidado 

especial com a separação do óleo de cozinha, item altamente poluente. O conjunto 

também será estruturado para tratar e reaproveitar a água da chuva. 

 

 

Condomínio  Reserva Domaine Eco Residence 
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                                                Planta baixa residência de 4 suítes 

 

Planta baixa residência com 3 suítes 

 

 

Localização Reserva Domaine Eco Residence 
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11.3 Casa Orgânica 

A escolha deste estudo de caso foi por um processo de compatibilidade com as 

ideias até então presentes no projeto Residência Unifamiliar Bioarquitetônica. Com 

várias pesquisas voltadas para o conceito de sustentabilidade e construções 

sustentáveis, encontrou-se então a Casa Orgânica, à qual apresentou resultados 

bastante positivos para a elaboração do Estudo de Caso. 

Com evidência na mídia, a Casa Orgânica disponibilizou algumas informações 

técnicas bastante importantes que foram de total proveito para a elaboração do 

projeto, como por exemplo, a especificação minuciosa do método construtivo 

utilizado e até mesmo, passo a passo da vida dos moradores que escolheram morar 

na residência.  

 

Dados Técnicos 

 

A casa Orgânica tem um espaço físico de 120m², sendo 8 metros de largura por 12 

metros de comprimento.. 

O projeto Casa Orgânica é mais que construir com materiais fabricados segundo 

conceitos ecológicos, ou reciclados, como pneus inservíveis e garrafas usadas. A 

Casa Orgânica pode ser comparada a um ser vivo, pois possui massa que garante 

isolamento térmico e acústico, exigindo pouca energia para aquecer ou resfriar seus 

ambientes; produz sua própria energia através do vento, do sol, e de biogás; permite 

captação de água de chuva; recicla a água até quatro vezes, reduzindo em até 60% 

o consumo de uma casa convencional; produz oxigênio através dos filtros biológicos 

internos e externos usados para tratar a água; trata seu esgoto convertendo a maior 

parte dos dejetos em biogás e adubo, e liberando na natureza o excedente tratado. 

Etapas da construção 

 

1. Serviços Preliminares 

1.1. Limpeza Do Terreno 
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Deverá ser feita a decapagem da camada de terra com resíduos orgânicos, até 10 

cm, para limpeza do terreno, onde serão arrancadas as vegetações rasteiras e 

pequenos arbustos, para que sejam transferidas as dimensões e alinhamentos 

previstos no projeto para o terreno onde será executada a obra. Este material será 

reservado para ser usado no preenchimento das paredes e na cobertura do teto 

verde. 

1.2. Recebimento De Materiais Reciclados Ou De Reuso 

Os materiais deverão ser armazenados de maneira adequada no local, sendo 

colocados em contêineres, ou galpão, ou cobertos por lona plástica de acordo com 

exigências ambientais locais e federais. 

2. Serviços Em Terra 

2.1. Locação Da Obra 

Com o fim de que sejam transferido as dimensões e alinhamentos previstos no 

projeto para o terreno onde será executada a obra, deverá ser feita a medição da 

obra utilizando-se de gabaritos, trenas, aparelhos de medição, e demais 

instrumentos que se fizerem necessários. 

2.2. ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO 1ª CATEGORIA 

Todos os serviços de movimento de terra deverão ser executados de maneira que 

se atinjam as cotas e nivelamentos necessários às especificações do projeto. O solo 

removido será reservado para ser usado no preenchimento das paredes e na 

cobertura do teto verde. 

2.3. Reaterro Compactado 

Os espaços abertos deverão ser reaterrados, devidamente compactados 

manualmente em camadas de no máximo quinze centímetros. Neste item, também 

estará incluído o aterro compactado para a implantação do contra-piso da 

edificação. 

3. Fundações 
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A escavação para a execução das fundações deve atingir a profundidade necessária 

para  que se encontre  terreno com a capacidade de suporte necessária, sendo que 

a vala terá largura de setenta centímetros. As fundações serão construídas com 

linha contínua de pneus inservíveis preenchidos por terra compactada, portanto mais 

do que o dobro da largura de sapata convencionais. O método de construção é feito 

da maneira descrita a seguir: 

3.1. Alicerce De Pneus Inservíveis 

Sobre o fundo nivelado das valas serão colocados os pneus inservíveis de aro 15 ou 

superior, todos de mesmo tamanho. Após serem colocados no lugar, os pneus serão 

preenchidos com terra compactada reservada da escavação ou terraplanagem, ou 

trazida de outro local. Os pneus são enchidos com terra a medida que são 

compactados utilizando marretas e socadoras manuais, ou por martelos 

pneumáticos. Após ter atingido a compactação desejada no primeiro pneu, este 

passa a ser usado como medida de altura para os demais da mesma camada. Para 

alcançar tal medida, usa-se um nivelador que tenha mais de um metro e meio de 

comprimento. A integridade física dos pneus com terra compactados é assegurada 

pela sua grossa parede de borracha e pelas cintas de aço inoxidável que revestem 

todos os pneus fabricados atualmente. As camadas de pneus inservíveis vão sendo 

colocadas, intercalando com os pneus da camada inferior, até atingir a altura do 

contra piso. Após o preenchimento adequado, esta fundação apresenta 

características físicas de resistência superiores as apresentadas pelas fundações 

convencionais, devido a largura e peso específico muito maiores. 

4. Paredes Externas E Internas 

4.1. Paredes Externas De Pneus Inservíveis 

As paredes externas serão construídas de forma a dar massa à casa, garantindo 

assim isolamento térmico e acústico em qualquer condição atmosférica, além de 

resistência a intempéries ou desastres naturais. As paredes serão construídas com 

pneus inservíveis doados pelas indústrias fabricantes de pneus, em troca da licença 

ambiental para fabricarem pneus novos. As paredes, em sua conclusão, não terão 

qualquer indício que foram construídas com este material alternativo, já que estarão 

totalmente cobertas. 
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As paredes externas serão construídas com pneus inservíveis preenchidos com 

terra compactada, seguindo o método de assentamento descrito na fundação. Os 

pneus inservíveis das paredes poderão ser um pouco mais estreitos, de aro 13 a 15, 

mas preferencialmente todos de mesmo tamanho e modelo. Os cômodos da casa 

tem a forma de “U”, ou seja, duas paredes laterais e uma de fundo construído de 

maneira contínua, camada a camada. Desta, maneira não é necessário utilizar 

cimento ou outro material em sua construção, apenas nas extremidades. As paredes 

terão queda de trinta centímetros da parte do fundo para a parte da frente da casa, 

para escoamento de água de chuva. Como os pneus inservíveis serão instalados de 

maneira intercalada, como tijolos, uma camada alcançará as duas extremidade do 

“U”, e a seguinte acima ficará faltando meio pneu em cada lado. Para completar 

estes espaços vazios, um molde de madeira será construído e preenchido por 

concreto armado, usando pedaços de pneu picado no lugar de brita. Atravessando 

este molde serão colocados pedaços de vergalhões de ferro de 3/16? 

Horizontalmente de maneira que sobre trinta centímetros para fora da extremidade 

da parede. Nas camadas que não tem o preenchimento de concreto, vergalhões de 

ferro de 3/16? Serão inseridos horizontalmente diretamente nos pneus das 

extremidades. Após todas as camadas terem atingido a altura ideal, que será de três 

metros de altura, valas de meio metro de profundidade serão cavadas em frente a 

cada extremidade da parede. Ao redor destas valas, moldes de madeira serão 

montados, tendo meio metro de comprimento por setenta centímetros de largura, e 

altura igual a da parede. Dentro destes moldes serão colocadas duas torres de ferro 

de 3/16? Amarradas nos vergalhões de ferro que saem horizontalmente dos pneus e 

das caixas de concreto das camadas de pneus da parede. Estas torres de ferro 

devem passar 40 centímetros acima da altura da parede. Os moldes serão então 

preenchidos com concreto armado para formar colunas que darão acabamento e 

estabilidade lateral as paredes. 

4.2. Paredes Internas De Pneus Inservíveis 

4.2.1. As paredes internas da edificação serão assentadas com blocos de concreto 

com alma de garrafa pet, de maneira a formar uma parede de 15 cm de espessura. 

Estes blocos de vedação definidos pela NBR 10007/04 da ABNT serão feitos na 

própria obra, com o seguinte método: A garrafa pet usada inteira é destampada, em 

seu interior é colocado um bloco de gelo seco pesando de 7 a 10 gramas, em 
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seguida ela é tampada. Ao derreter o gelo seco libera o gás carbônico que preenche 

a garrafa fazendo com que esta fique rígida. A seguir a garrafa é colocada em molde 

que é preenchido com concreto, formando assim um bloco leve e extremamente 

resistente, que também faz sequestro de dois litros de carbono da atmosfera. Este 

bloco tem reentrâncias que fazem com que se encaixem uns aos outros, garantindo 

maior estabilidade da parede com uso de menos argamassa. Os blocos ficarão no 

molde por quarenta e oito horas, e após serão retirados e deixados para secar em 

câmara úmida por uma semana. Os blocos serão então assentados de  maneira  a 

manter  a  verticalidade  e  horizontalidade  de  cada  fiada, com quantias pequenas 

de argamassa, já que se encaixam e travam no lugar. A argamassa de 

assentamento deve ser feita com cimento, areia média traço 1:6 e aglomerante 

natural. 

4.2.2. Um segundo método construtivo usando garrafas pet usadas inteiras será 

usado para erguer algumas paredes secundárias. Por este método será construído 

um molde em madeira diretamente onde a parede vai estar localizada. Este molde 

será preenchido por garrafas pet enchidas com gás carbônico sequestrado segundo 

técnica explicada no item 4.2.1 e por concreto armado, despejado diretamente na 

forma. Após 48 horas o molde é desmontado e a parede fica intocada até cura do 

concreto. 

4.2.3. Algumas partes das paredes internas serão construídas usando garrafas de 

vidro para permitirem passagem de luminosidade. As garrafas serão assentadas 

usando argamassa como descrita no item 4.2.1. 

5. Vigas Superiores De Concreto Armado 

Com as paredes externas e internas terminadas, inclusive as colunas nas 

extremidades das paredes de pneus inservíveis, terá início o preparativo para selar o 

conjunto pela parte superior. A camada superior das paredes externas é preparada 

cavando um buraco de trinta centímetros de diâmetro no interior de cada segundo 

pneu, até encontrar a camada de baixo. Em cada buraco será inserida uma barra de 

vergalhão de ferro de 3/16? Com um metro e meio de comprimento, que avança 

pelas camadas inferiores de pneus. A barra ficará cinquenta centímetros acima da 

linha das vigas. Após todos os pneus terem sido cavados e receberem as barras, os 

moldes das vigas, que terão trinta centímetros de altura por quarenta centímetros de 
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largura, serão montados sobre as paredes externas e através destas, formando a 

base de toda estrutura superior. Com os moldes devidamente calçados, estruturas 

montadas com barras de ferro de 3/16? Serão colocadas encima dos pneus e 

cruzando as paredes de um lado ao outro com intervalos de um metro, respeitando 

as aberturas das claraboias que serão construídas posteriormente através da laje. 

Por toda extensão das estruturas de ferro, barras serão colocadas a intervalos de 

meio metro sobrando vinte centímetros acima das vigas. O próximo passo será 

preencher os moldes com concreto armado. O sistema ficará secando por sete dias 

até que os calços serão retirados e os moldes desmontados. As vigas do segundo 

piso serão executadas da mesma maneira. 

6. Cobertura 

Para assegurar o máximo de isolamento térmico e acústico, o sistema utilizado para 

cobertura será de teto verde construído com técnicas próprias e com materiais 

reutilizados, que também possibilitará cultivo de horta e plantas. 

6.1. Laje Nervurada 

Sobre o sistema de vigas será feita montagem de sistema de laje nervurada de 

acordo com a NBR 6118:2003. Vigotas treliçadas serão dispostas e espaçadas 

conforme projeto estrutural, e entre elas serão colocadas garrafas pet usadas, em 

sistema próprio de montagem e armação. O projeto prevê espaços para as 

claraboias e peças de vidro para passagem de luz, portanto utilizando iluminação 

zenital em quase todos os cômodos que não tem janelas verticais. Por cima deste 

sistema serão colocadas malhas de ferro para controlar a eventual fissuração devido 

à retração do concreto. O sistema será sustentado por baixo por escoras e então 

será feita a concretagem da capa de compressão. Após a cura da laje, em período 

de três semanas, com irrigação constante, as escoras serão retiradas. A laje do 

segundo piso será executada da mesma maneira. 

6.1.2 Teto Verde De Reciclados De Tetrapak E Fibra De Vidro 

Uma opção alternativa, ou complementar a Laje nervurada de garrafas Pet é a 

montagem de caibros de madeira plástica, madeira de demolição ou madeira 

certificada sobre o sistema de vigas. Os caibros serão dispostos e espaçados 

conforme projeto estrutural, e as extremidades por sobre as vigas, serão 



37 
 

preenchidos com concreto armado, permanentemente fixando os caibros as vigas. 

Por sobre este conjunto são pregadas placas de reciclados de Tetrapak e outros 

materiais plásticos. Após todo teto ter sido coberto, uma camada de manta de fibra 

de vidro é laminada com resina epóxi industrial, aumentando assim a espessura do 

teto, impermeabilizando-o, e selando as juntas das placas. O projeto prevê espaços 

para as claraboias e peças de vidro para passagem de luz, portanto utilizando 

iluminação zenital em quase todos os cômodos que não tem janelas verticais. A laje 

do segundo piso poderá ser executada da mesma maneira. 

6.2. Teto Verde 

Após a laje estar curada e pronta, serão construídas e fixadas as caixas das 

claraboias, guias laterais para escoamento de água de chuva, caixas para hortas e 

plantas, todas com madeira sintética feita de pet ou placas de tetrapak recicladas. A 

seguir toda cobertura será impermeabilizada com camada de fibra de pet, laminada 

com resina epóxi industrial líquida. Por sobre estes espaços serão colocados os 

sedimentos, substratos e terra onde será plantada as vegetações do teto verde. 

Estes espaços terão sistema de irrigação inteligente instalado conforme projeto 

próprio. 

7. Esquadrias 

Os batentes das portas externas e internas serão de madeira sintética de reciclado 

de garrafas Pet chumbada nas colunas de concreto. As janelas frontais e as 

claraboias do teto terão armação metálica, com vidros lisos. As portas externas 

serão do tipo metálico, chumbado nas colunas de concreto. 

8. Pisos 

O contra piso será executado em concreto, com pedaços de pneus no lugar da brita, 

em todos os compartimentos componentes da edificação residencial a ser 

construída. O acabamento do piso será executado com o desempeno perfeito do 

concreto, quando este Estiver com a umidade ideal, após o lançamento. Após a cura 

do contra piso, os diferentes ambientes terão pisos de tacos de madeira sintética 

reciclada de pet, cimento queimado, tacos de bambu, e no banheiro e cozinha o 

revestido será com pedras ou cerâmica. 
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9. Instalações Hidrossanitária 

Água vinda de estação municipal de tratamento ou outra fonte externa será ligada a 

um reservatório de mil litros instalado no teto do primeiro andar. Ao lado deste, outra 

caixa de tamanho externo semelhante, mas revestida com parede extra com 

isolamento é usada para armazenar água quente que será aquecida por sistema de 

aquecimento solar construído com garrafas pet e caixas de tetrapak pintadas de 

preto. O aquecedor solar ficará instalado acima das duas caixas d’água. A água fria 

e quente será então distribuída por painel de controle para toda a casa, conduzida 

por tubos de PVC de acordo com planta específica, alimentando pias dos banheiros, 

cozinha e áreas de serviço. A água utilizada seguirá por canos de PVC até um 

tanque de água cinza, construído dentro da casa ao lado da janela frontal. Este 

tanque terá um metro de profundidade e paredes meio metro acima do nível do 

contra piso, com blocos de concreto com garrafas pet, impermeabilizado com fibra 

de garrafas pet e resina epóxi industrial. Este tanque será um filtro biológico com 

diversas granulações de sedimentos e plantas. A água, após filtragem física e 

biológica, será coletada no ponto mais baixo do tanque e enviada por bomba elétrica 

para um terceiro reservatório de mil litros construído ao lado dos outros dois no teto 

do primeiro andar da casa. Este mesmo reservatório será usado para coleta de água 

de chuva, através de um funil construído com placas de tetrapak impermeabilizadas 

com fibra reciclada de garrafa pet e resina epóxi industrial. De lá a água reciclada 

será enviada para os reservatórios dos vasos sanitários dos banheiros. Após 

descarga, esta água vai para tanque séptico com filtragem e tratamento por 

bactérias, e a partir deste para estação de tratamento de água negra no exterior da 

casa, em tanque construído como o tanque interno, para ser filtrada por plantas 

distribuídas em múltiplas células. Após passar pelos sedimentos e plantas, a água 

vai reservatório subterrâneo feito com blocos de concreto de garrafa pet onde é 

tratada com bactérias. Após o tratamento a água pode ser recolhida por escotilha de 

inspeção para ser usada em hortas orgânicas, ou ir para sumidouro construído com 

tubos de concreto com fundo aberto. Todos os encanamentos de água fria, água 

quente e esgoto serão passados dentro de canais embutidos no contra piso, e 

cobertos com revestimento semelhante ao utilizado no chão do ambiente, 

dispensando assim quebra de paredes em caso de vazamentos ou modificações no 

encanamento. Todo o teto do primeiro andar será preparado para captar água de 
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chuva e conduzi-la para reservatório próprio de, que ficará instalado nos fundos da 

casa. 

10. Instalações Elétricas 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com o projeto, seguindo 

as normas da concessionária. Toda a fiação será passada dentro de canais 

embutidos no contra piso, e cobertos com revestimento semelhante ao utilizado no 

chão do ambiente, dispensando assim quebra de paredes em caso de reparos ou 

modificações no sistema elétrico. Os equipamentos e luzes terão alimentação de 

dois sistemas: 

10.1. Sistema AC. A casa terá voltagens alternadas 110 volts. As instalações 

elétricas serão de conformidade com as exigências técnicas CERON, com fios 

distribuídos pelos ambientes pelo mesmo sistema de canais utilizados pelos canos 

de água e esgoto. 

10.2. Sistema DC. As luzes internas e externas serão de LED de alta luminosidade, 

as bombas d’água e de esgoto, e outros equipamentos eletrônicos serão 

alimentados por dois bancos de baterias 12 volts, abastecidos por painéis solares e 

gerador eólico, ligados através de um painel inteligente de distribuição de energia, 

com medidores de gastos em tempo real. 

11.  Revestimentos 

11.1. As paredes externas de pneus inservíveis terão seus espaços entre os pneus 

preenchidos por latas de refrigerantes vazias e por mistura de argila, areia e fibra 

vegetal. Após nivelamento, as paredes de pneus serão cobertas com uma camada 

de tela de arame, sobre a qual é aplicada massa corrida, e acabamentos como 

estuco. Após nivelamento das paredes usando esta mistura, a camada exterior terá 

adicionada proporção de cimento para dar resistência ao revestimento. O resultado 

final será uma parede lisa, sem diferença aparente de uma parede convencional de 

tijolos. 

11.2. As paredes internas de blocos de garrafas pet receberão acabamento sendo 

chapiscadas de argamassa de cimento e areia. Após o revestimento grosso, será 
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feito o emboço desempenado com argamassa de cimento, cal e areia. As paredes 

do banheiro serão revestidas com azulejos. 

12. Pinturas 

As pinturas das paredes da casa serão compostas de componentes orgânicos, não 

agressivos ao meio ambiente, solúveis em água, como terra, minerais e cola. 

13. Sistema De Ventilação 

Os ambientes terão ventilação cruzada natural, sistemas de claraboia automáticos 

para exaustão de ar quente e caixas direcionavam de captação de ar semelhante às 

usadas em embarcações. Ambientes sem aberturas laterais de ventilação receberão 

ar fresco através de dutos subterrâneos com filtros e sistema de desumidificação 

natural, construídos com tubos de PVC perfurados. 

  

14. Sistema De Aquecimento 

A casa será aquecida no inverno pelo sistema de estufa solar montados no interior 

dos ambientes frontais. O calor do sol passará pelos vidros instalados em ângulo e 

aquecerá as plantas e os ambientes. A massa das paredes estruturais aprisionará o 

calor no ambiente. A água será aquecida durante todo ano através de aquecedores 

solares em cada andar, construídos com garrafas pet e tetrapak, para uso em 

chuveiros e torneiras. 

15. Processamento De Lixo 

O lixo da casa será separado em diversos reservatórios segundo as possibilidades 

de reciclagem, e disponibilizados para coleta seletiva do local. Lixo Orgânico serão 

separado e processado em compostagem e utilizado nas plantas da Casa Orgânica. 

Conceito Ambiental 

 

Este projeto ajuda a responder a uma das perguntas mais importantes desta época: 

o que podemos fazer hoje para melhorar o meio ambiente nas comunidades em que 

vivemos? 
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Até poucos anos atrás assuntos ecológicos eram preocupação de pequenos grupos 

com interesses científicos ou alternativos. Porém, com as crescentes mudanças 

climáticas influenciando a vida de todos e afetando a economia mundial, o tema 

tomou dimensões globais. 

Escassez de água doce, falta de alimentos e de moradia, e crescente lixo resultante 

do estilo de vida moderno são alguns dos problemas da humanidade. Atualmente, 

pessoas de todas as classes sociais tem se preocupado com estes assuntos, que 

cada vez mais ganham destaque na mídia. 

Embora a consciência ecológica esteja despontando em todo lugar, poucos sabem 

que atitudes práticas aplicar para melhorar suas condições de vida e reverter danos 

ao meio-ambiente. 

 

IMAGENS DO PROJETO – ESTUDO DE CASO 

 

 

Parte interna na Casa Orgânica 

Fonte: Fotos disponibilizadas no site - casaorgânica.org.br 
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Piso da Casa Orgânica 

Fonte: Fotos disponibilizadas no site - casaorgânica.org. br 

 

 

Telhado empregado na Casa Orgânica 

Fonte: Fotos disponibilizadas no site - casaorgânica.org.br 
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11.3 Hotel de Pneu 
 

Realizado no dia 30 de abril de 2015, o presente estudo enriqueceu o trabalho para 

o conhecimento do método construtivo adotado para execução da residência 

unifamiliar bioarquitetônica, onde foi avaliado o desempenho do sistema construtivo 

de pneu, levantando todos os aspectos positivos e negativos que fossem pertinentes 

ao projeto. 

O hotel de pneus está localizado no interior de Goiás, em Goiatuba. Ele conta com 

um total de 27 quartos, recepção, refeitório, diversos banheiros e uma área verde, 

somando um total de aproximadamente 350 m². 

 

Fonte: www.hotelpneus.com.br (consultado dia 01/05/2015) 

A ideia para construção do hotel partiu do empresário José Neto De Medeiros, dono 

de uma recuperadora de pneus em Goiatuba (GO), que se viu diante de um 

gravíssimo problema ambiental, o acúmulo de pneus inservíveis no meio ambiente. 

Ele desenvolveu o projeto do hotel utilizando pneus reciclados e entulho de 

demolição (RCC), segundo o próprio empresário foram utilizados 55 mil pneus e 600 

toneladas de RCC na obra. 

 



44 
 

 

11.3.1 Processo construtivo 

 

O processo construtivo se inicia com a encomenda de pneus em lixões que guardam 

os mesmos, o transporte é de responsabilidade de quem a encomenda e a 

distribuição é gratuita. 

A fundação é do tipo alicerce com vigas baldrame e sapatas feitas com pneus, como 

é descrito no método abaixo por José Eduardo Carlos Do Amaral em seu mestrado 

em meio ambiente: 

 
Fonte: Dissertação de Mestrado para Eng.Ambiental, por José Carlos Eduardo Do Amaral 

 

 
“O processo de edificação do alicerce consiste em primeiramente fazer a limpeza do 

terreno, em seguida foram escavadas as valas para execução de sapatas que 

possuíam como molde dois pneus apoiados um sobre outro, cujo os aros 

correspondem respectivamente à 26 e 16.Os baldrames são feitos com pneus de 

aro 16 colocados enfileirados consecutivamente dando forma as vigas que serão 

concretadas, um pneu é ligado ao outro por cintas de talões feitas de pneu” 
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Fonte: Dissertação de Mestrado para Eng.Ambiental, por José Carlos Eduardo Do Amaral 

 
 
No processo descrito acima, a armadura da fundação só se encontra presente nas 

sapatas (aro 26 e 16), os pneus alinhados e cintados por talões buscam trabalhar a 

tração nessa estrutura, “substituindo” a função do aço. 

 

Após o término da fundação, iniciasse a montagem das fôrmas para execução da 

alvenaria de pneu, como ilustra as figuras baixo: 

 

 
Fonte: Dissertação de Mestrado para Eng.Ambiental, por José Carlos Eduardo Do Amaral 
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Fonte: Dissertação de Mestrado para Eng.Ambiental, por José Carlos Eduardo Do Amaral 

Feito isso, logo em seguida é feita a concretagem da fôrma com uma mistura de 

RCC e pneu triturado, cal, cimento e água e blocos de pneus. 

 

Fonte: Dissertação de Mestrado para Eng.Ambiental, por José Carlos Eduardo Do Amaral 

 

11.3.2 Avaliações 

 

O método construtivo foi avaliado pelo pesquisador José Dafico Alvez Engenheiro 

civil da Pontifícia Universidade Católica de Goiás(PUC-GO) e o laudo técnico pode 

ser visto abaixo: 

“O concreto com entulho de demolição já foi bastante pesquisado com muitas 

publicações que possibilita estabelecer uma tecnologia adequada que permite sua 

aplicação com segurança. Já se tem parâmetros bem definidos, tais como: teor de 

absorção de água, resistência do fator água/cimento, densidade, parâmetros 
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térmicos, entre outros. A borracha do pneu, além de ser um componente não 

degradável dentro do concreto, também irá contribuir no isolamento termo acústico e 

melhorar sua deformabilidade à tendência a fissuração. Todos os elementos 

construtivos seguem padrões usuais de construção que já fazem parte das 

metodologias disponíveis para a engenharia voltada para projetos e execução de 

habitações unifamiliar”. 

O projeto apresenta ótimas ideias construtivas e um custo final muito atrativo, os 

testes comprovam que a residência é segura e confortável, atendendo os mesmos 

parâmetros de uma convencional. Porem a NBR 6118 estipula que para concreto 

estrutural devem ser adotados no mínimo 20 MPA de resistência, quanto ao 

concreto utilizado para fundações o resultado foi de 15 MPA, ferindo assim as 

normas brasileiras regulamentadoras. 

A avaliação final é que o concreto obteve uma resistência menor divido ao RCC não 

ser pré-selecionado por sua densidade, resultando assim em uma menor resistência. 

É indicado para concreto estrutural a utilização de RCC com uma densidade 

superior à 2,33 g/cm³, que é o padrão seguido por normas internacionais. 

12. TERRENO 

 

O terreno se localiza na rua: Monte Camberela, 240-326 – Itaim Paulista, São 

Paulo – SP, tendo como ponto de referência o correio, restaurante Habbi’s ‘ e a av. 

Marechal Tito na altura 4260. 

 Possui uma área total de 750 m² e não possui área construída e sim apenas 

vegetação rasteira, o solo é argiloso e se encontra um aclive de 1m, e o lado do 

norte magnético esta posicionado para a frente do lote. 
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Fonte:maps.google.com.br (Vista via satélite do terreno ) 01/05/2015 

 

 

 

13. LEGISLAÇÃO 

 

 
fonte: prefeitura.sp.gov.br 22/03/2015 
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14. NORMATIZAÇÃO 
 

NBR14859-1 “Laje treliçada” 

NBR 5410:2004, “Instalações elétricas em baixa tensão”. 

NBR 5413:1992, “Iluminância de interiores”. 

NBR 5444:1989, “Símbolos gráficos para instalações elétricas”.  

NBR 5626:1998, “Instalações prediais de água fria”. 

NBR 8160:1997, “Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e Execução”. 

NBR 12655/96, “Concreto, preparo, controle e recebimento”. 

NBR 8039 “Execução de telhados”. 

NBR 6122/96 “Projeto de execução de fundações” 

NBR 9952 “Manta asfáltica para impermeabilização” 

NBR. 6118/2003 ”Estruturas de concreto”. 

10821 “Esquadrias internas para edificações”  

LEI nº 13.293, de 14 de janeiro de 2002 “dispõe sobre a criação das “calçadas 

verdes” no município de São Paulo, e dá outras providências”. 

NBR 1367 e NR 18 “Canteiro de obras”.  

NBR - 13.969 / 97  “Reuso de água servida e/ou esgoto tratado” 

NBR 13245 “Execução de pinturas em edificações não industriais” 

NBR 9077 “Dimensionamento de escadas” 

NBR 14917-1:2015  “Revestimentos resilientes para pisos” 

NBR 7199 “Projeto, execução e aplicação de vidros na construção civil”. 

NBR 15575-5_2013 “Edificações habitacionais — Desempenho” 

NBR 6120:1980 “ Cargas para o cálculo de estruturas de edificações” 
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NBR 6123:1988  “ Forças devidas ao vento em edificações- Procedimento 

NBR 8681:1984 “ Ações e segurança nas estruturas “ 

 

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O trabalho conseguiu cumprir o objetivo de construir uma edificação ajudando a 

diminuir os impactos da construção civil ao meio ambiente. 

Esse projeto teve grande importância pois foram colocados nele inovações que 

ajudam a alcançar um desenvolvimento sustentável visando todo uma interação do 

ser e do meio ambiente onde ele vive, mostrando a eficaz da residência em 

aspectos de conforto térmico, acústico. 

Além disso, é possível constatar a quebra do preconceito pois mesmo a residência 

feita de residos que aparentemente não serviram para nada e seriam descartados 

no meio ambiente apresenta um desenvolvimento estético igual ao método 

convencional.  

 As experiências adquiridas ao decorrer do projeto trouxeram conceitos e ideias que 

ampliaram nossa visão socioambiental e construtiva, e com isso podemos assim 

compreender o quanto foi gratificante o curso de Edificações, pois usamos os 

conhecimentos adquiridos no curso para a elaboração de um projeto que é 

realmente eficaz para a comunidade. 
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