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1. RESUMO 

 

A ocupação urbana cresce e junto crescem os problemas gerados por ela. 

Os telhados verdes, contêineres e utilização da energia solar no período recente da 

história da arquitetura, são algumas das alternativas sustentáveis que vêm sendo 

utilizados, porém com conotações diferentes. Suas motivações de início foram 

estéticas, vernáculas, lazer, ecológicas e por fim sustentáveis. Atualmente os 

arquitetos procuram disseminar as alternativas buscando sedimentar o conceito de 

sustentabilidade, como mais um mecanismo de eficiência. O trabalho realizado 

compreendeu uma pesquisa bibliográfica sobre as construções sustentáveis e em 

contato com profissionais da área, apresenta as alternativas atuais de construções 

que preservam e se inserem  no meio ambiente de forma harmônica.  

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Telhado Verde. Containers, Sistema de energia 

solar. Construção Sustentável. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O impacto ambiental está relacionado diretamente aos efeitos da ação do 

homem sobre o meio ambiente. 

A questão da importância entre a conservação ambiental e o 

desenvolvimento foi lançada com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Humano, a RIO 92. 

Com a inovação tecnológica o mercado construtivo tem buscado novas 

possibilidades para o desenvolvimento de todo o país. O que é certo dizer é que a 

construção civil exerce um grande impacto no meio ambiente. 

Ceotto (2006) destaca dados importantes sobre o impacto da construção 

civil no meio ambiente: “a construção e reforma dos edifícios produzem 

anualmente perto de 400 kg por habitante, volume quase igual ao do lixo urbano”, 

referindo-se aos resíduos gerados pela população. 

Para minimizar esses efeitos e compensar o meio ambiente o telhado 

verde, contêineres e energia solar são soluções eficientes que estão sendo 

adotadas em muitas partes do mundo, como um meio de minimizar os impactos 

impostos pela impermeabilização das grandes cidades. 

 



2 
 

3. OBJETIVOS 

 

Os objetivos geral e específicos são descritos a seguir. 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Apresentar as técnicas utilizadas em sistemas construtivos sustentáveis e 

eficaz como novas ideias para minimizar o impacto que a construção civil causa no 

meio ambiente. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

1. Realizar uma pesquisa bibliográfica sobre as técnicas de construção 

sustentáveis; 

2. Mostrar os benefícios que estas técnicas trazem ao meio ambiente; 

3. Destacar a aplicação do sistema construtivo sustentável, bem como sua 

manutenção. 

 

4. METODOLOGIA 

  

Seguindo o preconizado na metodologia científica, o trabalho está sendo 

desenvolvido como uma pesquisa aplicada, com as seguintes fases/etapas: 

a) Seleção e o estudo da legislação e da bibliografia; 

b) Contatos e reuniões com engenheiros que desenvolvem construções 

sustentáveis; 

c) Apresentar as técnicas de construção sustentáveis e suas características; 

d) Destacar a aplicação do sistema construtivo sustentável, bem como sua 

manutenção; 

e) Elaboração do relatório final do projeto. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Os resultados preliminares do projeto até o momento incluem: a) identificada 

e estudada a bibliografia aplicável ao projeto; b) elaborados instrumentos de coleta 

(questionários); c) Contatos e reuniões com engenheiros que desenvolvem 

construções sustentáveis; d) Sendo efetuada a coleta dos dados. O término previsto 



3 
 

para o projeto é dezembro de 2016. 
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