
CONSTRUÇÃO RESPONSÁVEL:
um desafio/oportunidade
nas obras de alto padrão



Área do Loteamento Villeneuve



Densificação permitida



Ocupação proposta pelo Le Parc



Porque implementar um 
condomínio verde?

• Qualidade de vida;

• Economia de água e energia;

• Distribuição de resíduos e manutenção;

• Contribuição para o desenvolvimento socioeconômico 
ambiental da região  





Captação de Água da Chuva para Reuso



Irrigação por gotejamento



Uso Geral 





Iluminação Pública



Painéis Fotovoltaicos  

Estimativa de consumo 
para iluminação pública:

8500w 
(170 luminárias de 50w), 
equivalente a 25 placas 

fotovoltaicas



Como manter a diretriz “sustentável” ?

Para manter o condomínio eco eficiente, as casas a construir 
também deveriam seguir o mesmo fundamento adotado nas 

áreas de uso comum:

• Aproveitando as condições naturais locais.

• Uso de tecnologias inovadoras 

• Viabilidade econômica 

Traduzindo para a obra:

Eficiência Energética 





Sistema EIFS
(Exterior Insulation and Finish Systems)





Sistema de Água de 
Consumo por Energia Solar

• Placa de captação Solar

• Reservatório de água quente

• Chuveiros com baixo consumo levam a ter instalações com 
bitolas menores e equipamentos mais eficientes

• Pisos hidráulicos aquecidos com sistema de circulação 
fechado

• Possibilidade de implantação de placas fotovoltaicas nas 
coberturas das casas, produzindo 13.600Wp (40 placas 
com capacidade de 340Wp)







Piso Radiante Hidráulico 



• Automação inteligente programável para controlar o consumo 
de água e luz, além de propiciar maior conforto para o cliente

Sistema de Automação



Projeto Ambiental
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos
• coletores  para resíduos dentro do 

condomínio
• Coletores sustentáveis com controle de 

volume

Coleta e Aproveitamento das Águas 
Pluviais

Programa de Sensibilização e Educação 
ambiental
• Valorização à educação sobre a 

responsabilidade socioambiental de 
todas partes envolvidas, desde o pré-
vendas até o cliente final.



Quais são os desafios de 
uma construção 

sustentável?



O maior desafio é uma mudança de 
atitudes de todos nós. É descobrirmos que 

o “menos pode ser mais”.

• Redução do consumo energético;

• Redução do consumo de água;

• Redução, reutilização, reciclagem e disposição corretamente dos 
resíduos sólidos;

• Introdução de inovações tecnológicas sempre que possível e 
viável;

• Educação ambiental: conscientização dos envolvidos no processo

• E...



Dessa forma,

• Os edifícios verdes ficarão mais “inteligentes”

• Os proprietários das residências focarão em 
ganhos de eficiência.

• As cidades terão melhores desempenho em seus 
equipamentos 

• E existirá um maior interesse em edifícios 
saudáveis e uso de materiais de construção 
ecologicamente corretos



CASE





• Sistema de 
aquecimento 
solar de 
água,

• Cobertura 
verde

• Irrigação por 
gotejamento







MUITO OBRIGADO!

Arq. Maria Inês de Campos
mari@edif.com.br
(54) 3222-7149

Arq. Milton Scola
milton.scola@villeneuve.eco.br

(54) 3536-7007

Contatos
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