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Resumo 

A indústria da construção civil exerce impacto significativo no meio ambiente. É 

necessário que haja uma preocupação em minimizar esses impactos desde a 

elaboração do projeto até o término da vida útil de uma edificação. Para facilitar a 

compreensão do assunto essa pesquisa pretende desenvolver uma plataforma digital 

onde se compilará os principais conteúdos relacionados à arquitetura sustentável, 

disponibilizando conteúdo de maneira abrangente, sistemática e estruturada.   

Introdução 

A sustentabilidade é de suma importância nos dias atuais, pois são notórios os 

impactos ambientais causados pelo ser humano. O processo da construção civil é 

poluente. Dessa forma, buscar a sustentabilidade na arquitetura pode trazer grandes 

benefícios para todos, mas para isso o levantamento de informações básicas antes de 

começar a projetar é necessário (ROAF, 2006). Atualmente poucas medidas 

sustentáveis são adotadas pela população, seja por conta da dificuldade de acesso à 

informação, ou por acreditarem que sempre envolverá alto custo monetário, difícil 

instalação e manutenção. 

Além disso, observamos que mesmo para os estudantes da área se torna difícil o 

aprendizado sobre esse tema, pois embora já tenhamos diversos estudos e tecnologias 

que contribuem para uma maior sustentabilidade, não dispomos de material pedagógico 

e que aborde o tema em toda sua amplitude, o que dificulta a compreensão do assunto. 

Dessa maneira, a proposta dessa pesquisa é elaborar uma plataforma digital que 

demonstre maneiras de atingir maior sustentabilidade no projeto de edificações, formas 

de planejar e edificar comprometidas com meio urbano e atitudes mais sustentáveis de 

usuários, trazendo melhorias significativas para o meio em que habitamos.  

Objetivo 

Essa pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma abrangente e 

didática sobre a arquitetura sustentável, que aborde o assunto em todos os seus 



aspectos e sistematize a informação tornando-a de fácil compreensão mesmo para 

leigos e pessoas ainda inexperientes na área.  

O site apresentará aos leitores, de forma organizada, as possíveis interferências no 

meio ambiente das atividades desenvolvidas ao longo do ciclo de vida dos edifícios. A 

intenção é apontá-las com o propósito de levantar soluções minimizadoras que estejam 

ao alcance dos projetistas, estudantes e usuários. 

 

Metodologia 

A pesquisa iniciou-se pela formulação do mapa conceitual, que relaciona os diferentes 

aspectos da arquitetura sustentável e suas subcategorias. O uso de mapas conceituais 

se apóia na teoria de aprendizagem de David Ausubel, que percebeu que para o 

aprendizado o ser humano organiza seu conhecimento através de uma hierarquização 

dos conceitos. (Tavares, 2007). Dessa maneira, o mapa conceitual formado pelos 

pesquisadores, que já possuem conhecimento significativo na área, auxiliará no 

aprendizado do visitante do site, que terá acesso a essa sistematização elaborada e 

poderá usar a hierarquia apresentada, acelerando sua apreensão do tema. 

A Taxonomia de Bloom é estruturada em níveis de complexidade, do mais simples ao 

mais complexo, isso significa que, para adquirir uma nova habilidade pertencente ao 

próximo nível, o indivíduo deve ter dominado e adquirido a habilidade do nível anterior. 

Dentro deste conceito, foi criado o mapa de estrutura do projeto. Há tópicos de 

conceitos mais abrangentes sendo desmembrados de formas sistemáticas para as mais 

específicas, seguindo a linha de raciocínio de Bloom. 

 

Desenvolvimento 

O conceito de arquitetura sustentável é muito abrangente e por isso elegemos os seus 

temas principais fragmentados em: Materiais de construção sustentáveis, em que são 

estudados os meios de aferir sua sustentabilidade; Gestão de resíduos, estudando as 

formas de lidar com os resíduos da construção civil; Projetos sustentáveis, procurando 

atingir maior sustentabilidade do meio construído através do projeto arquitetônico; 

Planejamento urbano sustentável, buscando como o planejamento pode contribuir para 



cidades mais sustentáveis; Sustentabilidade social, que se estudam reflexos da justiça 

social na sustentabilidade do meio onde vivemos; Eficiência energética, que aborda 

formas de manter o conforto do usuário com o menor consumo de energia; Gestão da 

água, onde se prevê maneiras de reduzir o consumo de água potável e eliminar 

contaminação do meio ambiente por águas servidas.  

Com a pesquisa percebeu-se que o mapa conceitual foi crucial para a compreensão 

das atividades pertencentes a cada uma destas etapas. Por isso a estrutura do site terá 

os temas principais e seus subtemas alinhados em sequência hierárquica linear de fácil 

entendimento, além de disponibilizar o próprio mapa conceitual desenvolvido. 

Resultados Preliminares 

Acreditamos que o acesso fácil a informações confiáveis relacionadas a esse assunto 

poderá refletir em uma maior quantidade de pessoas procurando a arquitetura 

sustentável e fazendo bom uso da mesma. Com usuários e profissionais mais instruídos 

estaremos contribuindo para o futuro, pois a sustentabilidade é um aspecto que tem 

que ocupar um local de suma importância nos próximos passos na evolução da 

arquitetura e urbanismo, visto a necessidade de alterarmos a forma como habitamos o 

mundo para que as futuras gerações possam ter qualidade de vida. 
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