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Sustentabilidade 
é hoje uma das 

palavras 
 mais faladas do 

mundo mas 
também está 

entre as menos 
compreendidas.    



•  Porém, para a maioria das empresas, países e 
indivíduos que tomam o assunto a sério, o conceito 
de sustentabilidade abrange a preservação do 
meio ambiente, bem como questões críticas 
relacionadas ao desenvolvimento, como o uso 
eficiente dos recursos, o progresso social contínuo, o 
crescimento econômico estável e a erradicação da 
pobreza. 
 

•  Seu significado tem sido muitas vezes obscurecido 
por diferentes interpretações e por uma tendência 
para tratar o assunto superficialmente, com foco 
unilateral 



1.  Por que sustentabilidade na 
construção importa? 



Sustentabilidade na construção 

´ No mundo da construção, os edifícios têm a 
capacidade de contribuir de forma mais ampla para 
um futuro mais sustentável para o nosso planeta. 

´ Com populações urbanas crescendo em todo o 
mundo, estamos crescendo cerca de um milhão de 
pessoas por semana.  

´ Por tanto há uma necessidade urgente de encontrar 
idéias inteligentes que otimizem o desempenho 
sustentável dos edifícios, infraestrutura e cidades em 
que vivemos e trabalhamos. 



Impactos da construção 



O conceito de Sustentabilidade na Construção Civil vem 
sofrendo muitas alterações ao longo das últimas décadas. 
Até a década de 70 não havia uma preocupação 
massificada com o desempenho ambiental dos edifícios, quer 
na sua concepção e construção, quer na sua operação. 
 
A esta altura, ainda imperava a atitude comum de que o 
planeta possuía recursos infinitos e que tinha uma 
capacidade infinita de absorver nossos rejeitos e emissões.  

A incorporação e evolução do conceito 
de sustentabilidade na construção civil 



 
Além disso, são feitas milhares de 
reclamações de barulho a cada ano. 
Embora as atividades de construção 
também poluam o solo, as principais 
áreas de interesse para estudos são: a 
poluição do ar, água e ruído. 

A indústria da construção é uma das 
principais fontes de poluição nas 
cidades, responsável por cerca de 4% 
das emissões de partículas e mais 
incidentes de poluição da água do 
que qualquer outra indústria 

Definindo construção sustentável 



Como objetivo principal, a construção sustentável visa atender às 
necessidades atuais de habitação, ambientes de trabalho e infra-
estrutura, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 
atender às suas próprias necessidades nos próximos tempos. 
 
Para isto ela incorpora basicamente elementos de eficiência 
econômica, desempenho ambiental e responsabilidade social (triple 
botton line) e contribui para a máximização da inovação técnica, 
qualidade arquitetônica e transferibilidade 

Construindo um futuro sustentável  



No entanto, construir como um processo não é tão simples quanto um 
processo    industrial, e varia de um prédio para outro, nunca se repetindo 
de forma idêntica.  

Além disso, os edifícios são produtos 
muito mais complexos, compostos de 
uma infinidade de materiais e 
componentes, cada um constituindo 
várias variáveis de projeto a serem 
decididas na fase de projeto. 
Uma variação de cada variável de 
projeto pode afetar o ambiente 
durante todos os estágios relevantes 
do ciclo de vida do edifício 



A construção sustentável como proceso possui um conjunto de objetivos simples: minimizar o 
desperdício dentro e fora do local; reutilizar materiais e utilizar materiais reutilizados ou reciclados; 
evitar o uso de componentes complexos que são difíceis de reciclar no final da vida; e escolha 
dos sistemas de construção que podem ser efetivamente entregues por agentes locais, seja por 

meio da implantação ou pela introdução de novos conjuntos de habilidades. 
 



 O desenvolvimento sustentável de 
um projeto vai além da simples 
análise do retorno do investimento 
(ROI) dos primeiros custos de 
melhorias específicas;  
Em vez disso, avalia uma melhoria 
ao longo de todo o seu ciclo de 
vida, incluindo os primeiros custos 
e operações subsequentes, 
manutenção e custos de descarte. 	
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Caso DOW/CTA SP 



Caso DOW/CTA SP 



Espaço Sustentável

•  Prevenção da Poluição ativa da construção 
•  Seleção do Terreno
•  Desenvolver Densidade Urbana e Conexão com a 

Comunidade 
•  Remediação de áreas contaminadas
•  Transporte Alternativo
•  Fácil acesso ao transporte público 
•  Bicicletário e Vestiário para os usuários
•  Capacidade de Estacionamento
•  Proteção e restauração do Habitat
•  Maximinizar espaços abertos
•  Projeto para águas Pluviais
•  Redução da ilha de calor, Áreas cobertas
•  Redução da ilha de calor, Áreas descobertas
•  Redução da Poluição Luminosa
•  Guia de Projeto & Construção para inquilinos
•  Horta e Compostagem



Eficiência Energética

•  Comissionamento dos sistemas de energia 

•  Mínima de Energia

•  Gestão Fundamental de Gases Refrigerantes 

•  Otimização da performance energética 

•  Medições & Verificações: Base do Edifício

•  Medições & Verificações: Sub-medição de inquilinos 

•  Energia Renovavel: Placas solares para aquecimento de água



Eficiência do Uso da Água

•  Redução no Uso da Água, 20%

•  Aproveitamento de água de chuva (sistema Dow de tratamento)

•  Uso eficiente de água no paisagismo

•   Uso de água não-potável ou sem irrigação 

•  Tecnologias Inovadoras para águas servidas



Materiais Sustentáveis

•  Materiais recicláveis

•  Materiais reciclados

•  Madeira Certificada 

•  Materiais nao toxicos
Tintas, adesivos, selantes com baixo COV

•  Coleta Seletiva e oficina  
de valorização dos resíduos

•  Mobiliário flexível e reciclável/com conteúdo reciclado



Well Being

•  Desempenho Mínimo da Qualidade do Ar Interno Requisito 
•  Controle da fumaça do cigarro 
•  Monitoração do Ar Externo 
•  Aumento da Ventilação/Ventilação natural/cruzada
•  Gestão de Qualidade do Ar, Durante a Construção 
•  Segurança do trabalho, Durante a construção
•  Materiais de Baixa Emissão
•  Adesivos e Selantes 
•  Tintas e Vernizes
•  Carpetes e sistemas de piso
•  Controle interno de poluentes e produtos químicos 
•  Conforto Térmico
•  Iluminação Natural e Paisagem
•  Luz do dia



Inovação

•  Inovação no projeto
•  Modularidade
•  Prioridades regionais



Obrigada! J  
Siga no Instagram: 
  
materialabdesign 
sustain_polis 
 
 

carol@materialab.com.br 

dr.daniabreu@hotmail.com  


