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RESUMO 

O conceito de sustentabilidade tem sido desenvolvido a partir da década de 1970, 

estendendo–se gradativamente a todas as atividades humanas, incluindo a 

construção e o projeto de arquitetura. A pesquisa proposta estuda a evolução do 

conceito por meio de seus marcos principais, com o objetivo de obter a 

compreensão teórica das principais questões envolvidas e, na etapa seguinte,  por 

meio de estudo de caso –o edifício do Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade, 

localizado na cidade de Pardinho (SP), menção honrosa na 8ª Bienal Internacional 

de Arquitetura de São Paulo (2009) - procura identificar as soluções propostas e 

compreender a sua contribuição à arquitetura resultante A análise desenvolve-se, 

principalmente, considerando: visita ao local e levantamento fotográfico, estudo das 

peças gráficas do projeto e a produção de desenhos e croquis elaborados pela 

pesquisadora.  
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2. INTRODUÇÃO 

O interesse sobre o tema da sustentabilidade inicia-se gradativamente, desde que 

começam as percepções sobre prováveis alterações climáticas em diferentes partes 

do mundo, causadas pela ação do homem. O grande alerta para a necessidade de 

mudanças de atitudes visando reverter e evitar problemas ambientais ocorre com a 

crise do petróleo, na década de 60 (sec.XX), mas somente a partir da década de 70 

começam a surgir estudos na área. 

As primeiras análises foram feitos pelo Clube de Roma, veiculadas por meio de 

documento publicado em 1971, sob o título “Os limites do crescimento”, contendo 

informações que causam forte impacto - ampliado pela sua publicação como livro – 

ao reunir um grande conjunto de dados que apontam para o uso descontrolado de 

recursos naturais, face às reservas existentes no mundo. 

Atualmente são desenvolvidas diversas pesquisas em áreas distintas, com o objetivo 

de tentar explicar, e até mesmo antever, acontecimentos de maior impacto como o 

aquecimento do planeta, os desequilíbrios no regime de chuvas, a proliferação de 

secas, o surgimento de novas doenças, etc.. (LIMA, 2006). Em um momento de 



degradação ambiental, carência de matéria prima, de água, de energia e de 

aumento da poluição,  são incluídos também-  na área da arquitetura- a necessidade 

de projetos de baixo impacto. Esses fatores trazem modificações para as 

construções, aumentando seu nível de complexidade e exigindo adaptações. 

Nesse sentido, diversos aspectos são mencionados quando se pensa em uma 

arquitetura sustentável – reutilização de águas pluviais, uso de placas fotovoltáicas, 

energia eólica, reutilização de materiais, entre outros, além da construção que deve 

ser pensada, desde as primeiras etapas do projeto, visando uma obra sustentável, 

com baixo desperdício de material durante todo o processo. (MÜLFARTH, 2002). 

3. OBJETIVOS 

3.1  Objetivo geral 

Compreender como o conceito de sustentabilidade pode ser estendido ao projeto do 

edifício e contribuir para melhores práticas em arquitetura.   

3.2  Objetivos específicos 

3.2.1 Compreender o conceito de sustentabilidade e seu desenvolvimento ao longo 

dos últimos anos. 

3.2.2  Identificar e conhecer soluções concretas vinculadas ao conceito, a partir de 

uma obra de arquitetura  já edificada.   

3.3.3 Analisar a contribuição das soluções encontradas, considerando o material 

iconográfico e o levantamento realizado da obra selecionada.  

4. METODOLOGIA 

4.1 Referencial teórico   

Para entender o desenvolvimento desse processo - do início das preocupações com 

o ambiente aos dias atuais, o trabalho baseia-se em bibliografia que inclui, entre 

outros, o primeiro documento sobre o assunto, produzido pelo Clube de Roma (Os 

Limites do crescimento) e os encontros internacionais para discussão do tema.  

4.2 Para atender o principal objetivo da pesquisa é realizado um estudo de caso. A 

seleção da obra – o Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade, na cidade de 

Pardinho (SP) - considerou como critérios: a qualidade do projeto, o porte da 

edificação, a menor complexidade das soluções propostas e a possibilidade de visita 

in loco. O estudo compreendeu as etapas:  



4.2.1 visita à cidade de Pardinho para observação do edifício e de seu contexto; 

levantamento fotográfico das soluções voltadas à sustentabilidade do projeto; 

4.2.2 Visita ao escritório da autora do projeto, em São Paulo, para a obtenção de 

material iconográfico (plantas, cortes, elevações, etc.); 

4.2.2 Redesenho do material iconográfico; 

4.2.3 Análise das soluções identificadas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 O desenvolvimento do conceito de sustentabilidade  

Segundo Mikhailova (2004), há cerca de três décadas os economistas ainda não se 

preocupavam com as questões ambientais, na crença de que a evolução da 

tecnologia seria tão grande nos próximos anos, que a humanidade poderia nela se 

apoiar integralmente e dela retirar as condições para a sua sobrevivência.   

Os primeiros estudos, realizados na década de 70 pelo Clube de Roma1, foram 

publicados em 1971, com o titulo “Os limites do crescimento”.  O livro, que causou 

grande impacto à época, alerta para os limites dos recursos naturais frente ao seu 

uso descontrolado, apresentando dados e gráficos que confirmam o fato.  Além dos 

dados sobre poluição ambiental, saneamento, saúde, ambiente, tecnologia, energia 

e crescimento populacional, defende a ideia de que e o planeta não suportaria o 

crescimento populacional, pois a oferta de alimentos, moradia, etc., não seria 

suficiente frente às taxas de natalidade e o uso sem controle dos recursos naturais. 

A primeira grande ação relativa ao controle dos recursos naturais da terra, em 

âmbito mundial, é a realização da conferência de Estocolmo, em 1972, que tem 

como resultado a criação de normas para guiar as novas atitudes que deveriam ser 

tomadas em relação ao meio ambiente. Em 1974 ocorre a reunião das Nações 

Unidas no México, que conclui com a declaração de Cocoyoc, documento que 

apela para uma nova ordem econômica mundial e de consumo sustentável, com o 

propósito de equilibrar necessidades humanas e o meio ambiente.  

                                                             
1 O Clube de Roma foi o primeiro grupo a ser formado com o intuito de discutir temas atuais e 
futuros da humanidade, buscando promover o entendimento de questões econômicas, 

politicas, sociais e ambientais.  



Da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, instalada em 

1987 e chefiada pela primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, resulta  

o relatório “Nosso Futuro Comum” (relatório Brundtland) O conteúdo aborda três 

pontos principais: o desenvolvimento econômico, a proteção ambiental e a 

igualdade social.  

É importante, nesse documento, a reflexão que traz relacionando destruição 

ambiental e desigualdade social2: “(...) pobreza reduz a capacidade das pessoas de 

usar recursos de uma maneira sustentável, ela intensifica a pressão sobre o meio 

ambiente(...)”(COMISSAO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 

1991, p.46). O relatório defende um maior crescimento para se diminuir a pobreza, 

concomitante com a manutenção do princípio de preservação ambiental para as 

futuras gerações, incorporando essa noção ao conceito de desenvolvimento. 

Nesse encontro consolida-se, mundialmente, o conceito de sustentabilidade: 

“Desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades do presente 

sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas 

próprias necessidades” (COMISSAO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO, 1991, p.46) 

Para Mikhailova (2004), é a partir da RIO 92, conferência  realizada em 1992 no Rio 

de Janeiro, que as questões sobre sustentabilidade passam a ser prioridade de 

políticas ambientais, produzindo documentos3 que traduzem um  consenso mundial 

básico em torno do conceito de sustentabilidade. 

A Agenda 21, por exemplo, contém o plano geral de ação do desenvolvimento 

sustentável no mundo para o século 21. Outro resultado foi o Protocolo de Kyoto, 

acordo internacional firmado em 1997, que estabelece diretrizes para a emissão de 

gazes do efeito estufa. No entanto, com a negativa de adesão dos Estados Unidos, 

considerado o maior poluidor do planeta, o alcance do acordo fica limitado. 

                                                             
2
 Segundo LIMA (2006), esse pensamento é uma resposta à analise do relatório do Clube de Roma, 

para o qual  não haveria vida sustentável se as economias continuassem a crescer de forma 
acelerada.   
3 Entre os documentos assinados estão: “(...) dois tratados internacionais (a convenção sobre 

alteração climática e a convenção sobre diversidade biológica) e ainda três documentos com alcance 
mundial (a declaração do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento, a declaração de princípios 
sobre o manejo das florestas e a Agenda 21).” (LIMA, 2006.)  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland


 Em 2002 ocorre a RIO + 10. Os compromissos firmados em Johannesburgo 

enfatizam a água e o saneamento, com o intuito de que, até 2015, diminuísse em 

50% o número de pessoas sem acesso a tais recursos. Pretende-se também o 

aumento da eficiência energética e o uso de energia renovável, e a intenção de 

que, até 2020, “(...) os produtos químicos sejam utilizados e produzidos de forma a 

minimizar os prejuízos à saúde e que haja também cooperação para reduzir a 

poluição do ar (englobando os gases do efeito estufa).” (DINIZ, 2002, n. 15, p. 34).  

O último evento - RIO + 20 – ocorre no Rio de Janeiro em 2012. Diferentemente das 

outras conferências, o objetivo foi renovar o compromisso político de 

desenvolvimento sustentável, tendo como tema “(...) a economia verde no contexto 

do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e estrutura 

institucional para a promoção do desenvolvimento sustentável.”. (SILVA, p.)  

O gráfico (fig. 2) ilustra  a sequência de encontros internacionais, no tempo, em 

busca de acordos e consensos sobre  a preservação do meio ambiente. 

Fig. 2: Linha do tempo| Eventos importantes sobre questões ambientais, a partir da década de 60 

(sex XX).  Fonte:Janaina Arantes.  

5.2  Estudo de caso: Centro Max Feffer – Cultura e Sustentabilidade.  

O Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade, localizado na cidade de Pardinho 

(SP), foi criado com o intuito de difundir a cultura e os conceitos de sustentabilidade 

na região, promovendo também o convívio e interação dos moradores, por meio de 

atividades de inclusão digital, atividades artísticas, espetáculos, entre outros, 

permitindo que os moradores tenham tanto um lugar de lazer, aprendizado e 

convivência com melhores práticas ambientais. 

Projeto da arquiteta Leiko Motomura, recebeu menção honrosa na 8ª Bienal 

Internacional de Arquitetura de São Paulo, realizada em 2009. Foi construído em 



2008, implantado em lote doado pela prefeitura municipal da cidade, na praça 

Ademir Rocha da Silva, entre a Rua Augusto Cesar e a Estrada Boiadeira. (Fig. 1) 

Critérios de análise considerados para o de envolvimento desta pesquisa:   

5.2.1 Implantação  

                                 

Fig 1: Acima, foto aérea de trecho da cidade de Pardinho, com o local onde está implantado o centro 

Max Feffer. F: maps.goole.com.br. Acesso: 25/08/2014. Abaixo: Implantação do projeto. F: 

Redesenho de Janaína Arantes, a partir da base fornecida pela autora do projeto. 

O terreno possui uma área de aproximadamente 6932.60m², com um desnível no 

sentido longitudinal Noroeste/Sudeste. A implantação privilegia as maiores 

dimensões do edifício, voltadas para as faces sudeste e nordeste, mantendo as 

especificidades geométricas do terreno, e garantindo a melhor insolação.   

Em relação ao contexto próximo da cidade, observa-se que a implantação do centro 

considera as ruas do entorno, posicionada em frente a uma delas (a meio) e 

mantendo livre as perspectivas visuais, que o encontro à esquerda de vias com o 

terreno permitem (Fig. 1).  



São três acessos hierarquizados: o principal, pela Estrada Boiadeira, é solucionado 

por uma escadaria generosa; é provável que a arquiteta tenha optado por essa 

escolha para equacionar a diferença de nível existente (Fig 2- acesso C). Na Rua 

Augusto Cesar estão os outros dois acessos, de menor porte: um ao nível da rua 

(Fig. 2 – acesso A), com ligação direta ao salão do térreo; o outro é resolvido por 

meio de rampa, ligada diretamente à cobertura, pois nessa área ocorrem shows e 

eventos para os moradores (Fig 2 – acesso B).   

     

 Fig. 2- À esquerda: Indicação dos acessos ao edifício. Fonte: Redesenho de Janaína Arantes, a 

partir de base fornecida pela autora do projeto.  

Fig.3 –À direita: Esquema de ventilação dentro do edifício.  Fonte: Desenho fornecido pela autora do 

projeto. 

5.2.2 – Conforto Ambiental  

Os ventos predominantes da cidade de Pardinhos estão a sudeste, portanto a 

edificação está em posição favorável à ventilação, com a boa localização das 

aberturas, permitindo que o lugar seja arejado, sem a necessidade de aparelhos de 

ar condicionado (fig.3).   

A cobertura (Fig. 4), é realizada em bambu que, além de ser um material de baixo 

custo, leve, de grande resistência e durabilidade, possibilita a absorção de 

iluminação, algo pretendido pela arquiteta. Além disso, o bambu é cultivado na 

própria cidade, é um recurso local, razão relevante para ter sido inserido no projeto. 



Figura 4: A cobertura projetada em bambu. Fonte: foto de Janaína Arantes. 

As salas voltadas para o norte possuem um maior recuo relativamente à cobertura,  

para criar a proteção na face norte, de maior incidência do sol. Nesse lado estão 

localizadas as salas de depósito, a circulação vertical, banheiros e áreas de menor 

permanência. 

A face nordeste possui um sistema de parede Trombe, uma tecnologia que funciona 

como radiador, armazenando o calor que é transferido para o interior do ambiente. É 

uma forma de aquecimento gratuita e com baixo valor de manutenção.  

 

 

Figura 5: Esquema do funcionamento de entrada e saída de calor da parede Trombe. Fonte: Desenho 

fornecido pela autora do projeto. 

Em relação ao consumo de água, a alternativa encontrada pela arquiteta é a 

implantação de sistema de captação de água que percorre toda a edificação e 

conduzida ao reservatório, de onde a água é utilizada para descargas (banheiro) e 

para um possível incêndio (fig. 6).  



 

Figura 6: À esquerda imagem de captação de águas pluviais. À direita reservatório de águas pluviais, 

que são utilizadas nas descargas, e/ou para caso de incêndio. Fonte: Janaína Arantes. 

6. RESULTADOS 
 
As soluções identificadas empiricamente pela pesquisadora, em visita à obra na 

cidade de Pardinhos, permitiram o desenvolvimento da análise que aponta, como 

resultados importantes para um estudante do curso de arquitetura e urbanismo, a 

constatação, entre outras possíveis, de que  

a) aspectos relativos ao clima orientando soluções de projeto desde o seu início, 

permitem soluções adequadas, em relação à ventilação, capazes de eliminar o uso 

do ar-condicionado. 

b) do mesmo modo o cuidado em relação à orientação solar, desde as decisões 

iniciais de implantação, assim como o uso adequado de soluções para 

sombreamento.  

c) materiais locais, pouco utilizados atualmente em projetos - como nesse caso o 

bambu - podem ser revalorizados, entendendo-se as suas qualidades específicas, e 

trabalhados com criatividade. 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É um fato que evoluíram as preocupações com a sustentabilidade ambiental na 

arquitetura e com aspectos voltados ao impacto ambiental da construção, tais como 

os processos de industrialização dos materiais, a pesquisa por sistemas prediais 

mais eficientes no consumo de energia e água, o tratamento de resíduos. 



Reforça-se, no entanto, a necessidade de melhor aproveitamento das condições 

climáticas do país, reforçando a atenção com a orientação solar, a iluminação e com 

a ventilação.  
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