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1. RESUMO 

A sustentabilidade é assunto comum em nosso cotidiano, porém sua prática 

em nossas habitações, não é assim tão usual. Tem-se inclusive o hábito de 

transferir a responsabilidade por melhores condições de vida e ambientais a 

órgão governamentais, ou instituições privadas, eximindo a população em geral, 

de compartilhar desta tão importante tarefa, que é oferecer um legado 

ambiental a nossas futuras gerações, para que estas possam desenvolver-se 

de forma justa e adequada como talvez a grande maioria de nós, teve e está 

tendo, mas colocando em risco com nossas irresponsabilidades o direito de 

subsistência da humanidade. Espera-se o desenvolvimento de um raciocínio 

prático do que é necessário para idealizar-se uma edificação, verificando a 

importância do ecologicamente correto, frente aos outros pilares da 

sustentabilidade, já que o pensamento exclusivamente ecológico não visualiza 

o custo financeiro destas adequações, restringindo esta prática á minoria de 

nossa população. Identificar quais as frentes analisadas em uma edificação 

sustentável e o que consiste este conceito. 

2. INTRODUÇÃO 

Quando se fala em construção sustentável, as primeiras situações que se 

apresentam são economia de energia e água, aproveitamento de recursos 

naturais, como a chuva, e produtos ecológicos. Esta visão mais leiga faz-nos 

esquecer de que uma construção sustentável parte de um pensamento 

responsável, um projeto com informações e necessidades voltadas a correção 

ambiental e social e conceitos bioclimáticos, especificações técnicas precisas e 

gestão de obra eficaz para atender estes requisitos. Quando se desenvolve o 

projeto, considerando as riquezas que cada locação onde será executada uma 

nova edificação, considerando potencial pluviométrico, insolação, correntes de 

ventos, interferências das vizinhanças, atingem-se objetivos importante para o 

conforto ambiental da edificação, sem custos adicionais e em contrapartida com 

retorno em futuros custos operacional economizados, com a utilização destes 

recursos naturais disponíveis e características climáticas e geográficas. Nesta 

execução, sendo esta de forma sustentável, não se deve esquecer a gestão dos 

resíduos e logicamente mais importante ainda, a racionalização de recursos, 

diminuindo os desperdícios e em última instância fazer uso do conceito de 
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reciclagem e destinação final adequada. Por último, não menos importante, 

porém também não o mais importante como normalmente elencado em uma 

construção sustentável, os produtos ecologicamente corretos. Muito importante 

conhecermos os aspectos ambientais proporcionados por cada material utilizado 

e mais importante ainda os possíveis impactos ambientais que estes possam 

causar, para que evitemos seu uso, ou que se tenha o uso racional e que 

saibamos dar o destino final adequado seja ele em forma de reuso, reciclagem 

ou disposição em aterros aprovados e licenciados. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral é desenvolver uma cultura sustentável, buscando o equilíbrio 

entre o correto ecologicamente e socialmente, assim como viável 

economicamente. Como objetivos específicos: 

 Conhecer os pilares da sustentabilidade e como estes são utilizados 

em uma construção sustentável. 

 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste projeto, será realizada pesquisa bibliográfica 

visando esclarecer os reais conceitos de sustentabilidade, ecologicamente 

correto, arquitetura bioclimática, construção sustentável, para confrontarmos aos 

métodos mais usuais não sustentáveis, de modo a equacionar um conceito do 

que seria mais adequado aos dias atuais. Serão também acompanhadas obras 

sustentáveis de nossa cidade e/ou região para constatações e elencarmos os 

resultados que estas possam proporcionar em curto prazo, principalmente no que 

tange geração de resíduo e sua gestão. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Culturalmente temos em nossas mentes, que uma construção rígida, com 

toneladas de concreto e aço, moldados em fôrmas de madeira para compor a 

estrutura de uma edificação, que após é fechada com blocos de cerâmica, mais 

conhecidos como tijolos, proporcionam segurança, e status a nossas vidas. Mas 

esquecemos que este sistema arcaico e sem evolução tecnológica, polui e 

degrada o nosso meio ambiente e pelos volumes atuais, em níveis alarmantes. 

Se pensarmos nos aspectos e impactos proporcionados pela indústria da 
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construção civil e da indústria fornecedora de materiais e insumos para este 

segmento, por si definiremos uma ou várias justificativas para a implantação de 

projetos sustentáveis para edificações. Não podemos desprezar um setor que é 

responsável por 8,5% do PIB de nosso país, mas que é responsável por 70% da 

geração dos resíduos domésticos que totalizam mais 60 milhões de toneladas 

por ano.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com os levantamentos preliminares, é fácil constatarmos a geração de 

resíduo em obras sustentáveis ser impressionantemente inferior ao sistema 

convencional, no caso o de concreto armado e fechamento em alvenaria esta 

diminuição chega a 80%. Também a característica não destrutiva para a 

realização de infra-estruturas elétricas e hidráulicas, que em obras 

convencionais, após toda a alvenaria de fechamento estar realizada, ter a 

necessidade de abrir rasgos com quebra-quebra de tijolos, com geração de 

resíduo, ambiente insalubre com poeira em suspensão e esforço físico 

exagerado, nas obras sustentáveis são realizadas com técnicas limpas e de 

correção social. No quesito arquitetura bioclimática, independe do tipo de obra, 

pois este conceito preza pelo planejamento e uso de condições favoráveis do 

ambiente onde está sendo implementado o que se projetou, fazendo bom uso de 

da iluminação natural, ensolação, ventos, sem custos extras a obra, já que se 

trata de projetar da forma correta, o que requer apenas um profissional de 

arquitetura e/ou engenharia e consciência do proprietário. Desta forma espera-se 

do confronto de obras sustentáveis versus alvenaria convencional, um desparate 

no que diz respeito a custos com M.O. e coleta e disposição de resíduo, que 

euipararão os custos totais de obra, justificando a filosofia sustentável e 

arquitetura bioclimática. 
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