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RESUMO
A sustentabilidade na arquitetura vem trazer uma nova luz à demanda por reutilização de materiais, reaproveitamento de
recursos e menor geração de entulho, elementos que acabam fomentando pesquisas pelo mundo, assim como a 
incorporação de elementos naturais e reciclados nos materiais construtivos. Novas aplicações e tecnologias permitem 
que o edifício se relacione com o meio ambiente de forma a causar o menor impacto possível, e a abordagem das 
medidas projetuais na ar5quitetura que contribuem com uma melhor insolação, conforto ambiental e racionalidade 
construtiva do edifício são fatores preponderantes quando falamos de arquitetura sustentável. Estudar corretamente a 
melhor implantação no terreno, orientação solar, posicionamento dos ventos e a escolha do material construtivo também 
contribui para a diminuição no impacto ambiental e a qualidade construtiva deste edifício. Assim sendo, esta pesquisa 
vem contribuir com o estudo da associação da sustentabilidade na arquitetura e analisar as medidas que já estão sendo 
tomadas neste sentido. Com o estudo e conhecimento destas medidas e suas aplicações, o objetivo é desenvolver 
alternativas cuja viabilidade seja positiva e tenha ampla utilização nas construções desde as mais simples até as mais 
complexas.

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; Arquitetura; Projeto arquitetônico sustentável.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente quando se fala de sustentabilidade não são feitas referências apenas à questão 
ambiental, mas também aos aspectos sociais, culturais e econômicos. Sabemos que este tema tem 
constituído assunto de debates no meio acadêmico, empresarial e governamental tanto no Brasil 
como no mundo, tendo em vista que essas questões se tornaram relevantes principalmente na 
arquitetura, por ser uma área que atua diretamente com o meio ambiente e sendo ele o agente 
principal para a discussão sobre a sustentabilidade e os métodos a serem aplicados.

A construção civil precisa buscar métodos de valorizar o meio ambiente em que o homem 
está inserido. Sabemos que o modo atual de produzir o espaço gera um grande impacto ambiental 
que tem como consequência uma série de áreas degradadas. Com o objetivo de reverter esta 
realidade busca-se, no processo de construção das edificações, a utilização de materiais acessíveis 
e de baixo custo, aplicando os princípios fundamentais do projeto arquitetônico e, 
consequentemente, procurando uma melhoria da eficiência energética, que tem como principal 
objetivo a preservação dos recursos naturais que visa a melhoria na qualidade de vida da 
população, redução de resíduos, redução do consumo de água, aproveitamento de condições 
naturais locais e implantação e análise do entorno. Assim, a utilização de medidas sustentáveis 
aplicadas ao processo projetivo surge como uma alternativa para possibilitar a produção de 
construções voltadas à racionalização de materiais construtivos e que proporcionem melhor 
aproveitamento de recursos naturais sem que se façam necessários grandes investimentos em 
tecnologias complementares, que possibilitam reduções significativas no consumo energético do 
edifício. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia a ser utilizada inicialmente será de uma ampla pesquisa sobre sustentabilidade
aplicada à projetos de arquitetura. Esta pesquisa será realizada através de bibliografia 
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especializada, site, livros e artigos científicos. Em um segundo momento será realizada uma coleta 
de dados focada em métodos construtivos sustentáveis com aplicabilidade prática em arquitetura. O 
foco estará em métodos projetuais que busquem características de sustentabilidade apenas com 
ações de projeto sem acréscimo de tecnologias complementares.

Posteriormente serão escolhidos estudos de caso onde serão aplicados os conhecimentos 
teóricos angariados através da revisão bibliográfica. Por fim, será elaborado o texto final da pesquisa
utilizando o cruzamento das informações e relatando os desdobramentos e a construção de uma 
pesquisa com o objetivo de trazer à tona a discussão do tema e fomentar pesquisas posteriores.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 OS PONTOS PRINCIPAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

O projeto arquitetônico é o ponto de partida para uma obra. É primordial o desenvolvimento 
de uma construção que se relacione harmonicamente com o entorno. Independentemente do porte 
da construção, é necessário conhecer as informações do local, relacionando com as necessidades e
com a legislação atual. Atualmente é crucial a construção racional, ou seja, que visa a 
sustentabilidade e também uma construção funcional. Nessa perspectiva, contamos com os pontos 
principais para o desenvolvimento do projeto arquitetônico:

3.1.1 Fase de Planejamento

Está é a primeira fase, sendo a mais importante e devendo ser adotada pelo arquiteto, que 
consiste em reunir informações pertinentes ao entorno e a área no qual o empreendimento será 
implantado. A partir disso começa-se a ter especificações gerais do entorno onde estará localizada a
edificação. Desse modo, o local deverá ser avaliado para saber as características da vegetação 
local, da fauna e da flora, tal como a população existente no local e a presença de mananciais 
superficiais e subterrâneos e lençóis freáticos.

3.1.2 Fase de Implantação 

É nesta fase que se dá a escolha dos recursos que serão utilizados, considerando assim suas
características e os métodos construtivos, visando todo tempo não afetar o meio ambiente ao longo 
do transporte, a descarga, armazenagem e a aplicação do mesmo. De modo que devem ser 
selecionados materiais que gerem pouco ou nenhum resíduo que possam ter contato com a água, 
solo ou ar, sendo dado a devida importância a materiais reciclados ou que contenham esses 
materiais, bem como dar a devida importância a processos construtivos que causem o mínimo de 
aproveitamento de água e energia. 

3.1.3 Fase de Uso

Nesta fase surgem consequências nem sempre positivas relacionados aos materiais 
utilizados no projeto. Sendo assim, os materiais devem ser definidos no projeto arquitetônico 
considerando sua durabilidade e facilidade de manutenção. 

Outra consequência é o consumo desenfreado de água e energia, os quais podem ser 
resolvidos por meio de sistemas eficientes de ventilação, iluminação, aquecimento e refrigeração de 
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ar natural. Da mesma forma, é importante salientar a relevância de uma coleta de lixo eficiente que 
permita a seleção feita pelo próprio utilizador.

3.1.4 Fase de Manutenção 

A fase de manutenção é uma das fases mais longas da vida útil de um edifício. Nesta fase 
algumas mudanças podem ser realizadas, de tal forma que mesmo que em um edifício não tenha 
sido planejada e implantada a construção sustentável, ele poderá ser adaptado e começar a 
utilização de medidas sustentáveis por meio de reformas de adequação. 

Portanto, é indispensável a antecipação da possibilidade de ampliação e a utilização de novas
tecnologias no edifício, sendo responsabilidade do arquiteto cuidar desses aspectos, tendo em vista 
que ao contemplar estes fatores evita-se as demolições desnecessárias, possibilitando assim a 
reutilização de materiais e componentes. 

Para uma manutenção eficaz é necessário que o projeto de instalações hidráulicas, de 
sistema de condicionamento de ar e água e de elétrica seja de fácil manuseio quando necessário 
sua manutenção. Além disso, no momento de uma reforma é necessário optar por atividades de 
menos interferência ao entorno, especialmente se houver locais que possuam edifícios em 
funcionamento. Evidenciado que, em um projeto de reforma, é necessário adequar as modificações 
e procurar sempre a recuperação do empreendimento, mantendo ao máximo o existente.

3.1.5 Fase de Demolição 

É fundamental que, quando ocorrer uma demolição, ela seja racional, isto é, tenha 
características sustentáveis e que leve a uma ação consciente e o comprometimento com a 
reutilização dos materiais. É vital, também, o cuidado com os materiais e sistemas que possam 
emitir gases inflamáveis.

3.2 ESTRATÉGIAS PARA SE OBTER UM PROJETO ARQUITETÔNICO RACIONAL 

Considerando que o componente de um projeto urbano e da sustentabilidade de uma cidade 
refere-se a edificação, e partindo da importância dos pontos principais de um projeto arquitetônico já 
citados, o projeto de uma edificação deverá abranger os seguintes objetivos:

1. A aparência arquitetônica, ou seja, a forma da fachada;
2. As restrições ambientais e as características, sendo a vegetação, o ruído urbano etc;
3. A direção do sol e dos ventos;
4. A utilização das esquadrias, visando a opção que melhor contribui para a ventilação e 

iluminação natural;
5. Os materiais a serem utilizados na vedação interna e externa, considerando o seu 

desempenho térmico e acústico;
6. O tratamento da cobertura e fachada conforme a utilidade e a necessidade de proteção 

solar;
7. Em áreas que dispõem de aberturas ou vidros, considerar sempre a melhor disposição na 

fachada.

Todos esses pontos reunidos exercem um impacto no funcionamento térmico da edificação, 
por possuírem uma função decisiva em questão das técnicas de ventilação natural, resfriamento 
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evaporativo, aquecimento passivo, sombreamento e isolamento térmico e acústico. O uso dessas 
técnicas será estabelecido pelas condições climáticas, as condições de uso e a localização. A 
consequência da iluminação natural, da mesma forma, é dependente desses pontos, como a forma 
arquitetônica, a orientação solar e a disposição das aberturas.

É importante salientar que, em locais onde se tem muita poluição sonora, nem sempre é 
adequado utilizar essas técnicas passivas, mesmo que o clima e o programa arquitetônico sejam 
viáveis, considerando que nesta situação é preferível a utilização de iluminação natural do que a 
ventilação natural.

3.2.1 Certificação de Edifícios

Segundo Voitille (2012) atualmente existe uma certificação que as organizações podem obter,
chamado Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ou Liderança em Energia e 
Design Ambiental, que é uma certificação e orientação ambiental de edificações. Criado em 2000 
pelo U.S. Green Building Council ou Conselho do Edifício Verde, é o selo de maior reconhecimento 
internacional e o mais empregado em todo o mundo, inclusive no Brasil, e dependendo da 
pontuação alcançada o empreendimento pode ser certificado nos níveis prata, ouro ou platina, 
conforme ilustra a Tabela 1:

Tabela 1: Tabela de pontuação do LEED.

Fonte: Voitille (2012)

Os edifícios que podem receber esta certificação são escritórios, estabelecimentos de varejo e 
serviços, edifícios institucionais, hotéis, edifícios residenciais de quatro ou mais pavimentos. Dentre 
os itens avaliados pela certificação estão: localização sustentável, eficiência no uso da água, energia
e atmosfera, materiais e recursos, qualidade ambiental em interiores, localizações e articulações, 
conscientização e educação, design inovador e prioridade regional. 
Ter um empreendimento com certificação LEED, além de representar a inovação, gestão ambiental 
e compromisso social, também traz benefícios como maior valor patrimonial, custos operacionais 
reduzidos, economia de água e energia e redução das emissões de gases nocivos ao meio 
ambiente. 

O primeiro empreendimento LEED Platinum do sul do Brasil está localizado em Curitiba, na 
Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111 – Campo Comprido. Segundo a Eurobusiness (2017) a 
edificação consome 50% menos energia, 80% menos água em comparação a uma edificação de 
padrão similar, possui elevadores inteligentes que visam a minimização dos impactos ao sistema 
elétrico do edifício por meio de troca de energia gerada entre equipamento e rede elétrica, apresenta
um sistema avançado de filtragem e renovação de ar, garantindo a limpeza constante dos dutos de 
circulação, possui também piso elevado, proporcionando uma livre locação do layout, tornando a 
edificação mais flexível, e por fim sistema de ar condicionado VRV-IV, o qual apresenta uma solução
integrada na refrigeração, ventilação, água quente e aquecimento por meio de um aproveitamento 
de calor eficiente advindo do arrefecimento das unidades.

4 RESULTADOS ESPERADOS E CONSIDERAÇÕES
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Tendo em vista que o presente trabalho encontra-se em sua fase inicial, os resultados 
esperados ao final da pesquisa são a construção de um conhecimento teórico acerca do tema, 
assim como a disseminação deste conhecimento que permita sua aplicabilidade e que viabilize 
estudos posteriores sobre o assunto.

Também procura-se debater a pesquisa junto aos órgãos de preservação ambiental e 
profissionais atuantes no mercado dentro do setor de projetos de arquitetura, seja na construção civil
ou no urbanismo, buscando uma aplicabilidade do assunto. 

Por fim, esta pesquisa visa apontar soluções projetuais capazes de favorecer naturalmente 
condições ambientais favoráveis, com o objetivo de reduzir a degradação ambiental através do uso 
de tecnologias auxiliares que demandam o consumo de energias não-renováveis e colaborando 
assim para uma melhoria do meio ambiente e da sociedade, o que poderá futuramente culminar em 
pesquisas mais amadurecidas que poderão contribuir para a utilização destes conceitos em 
arquitetura de cunho social.
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