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um estacionamento pode melhorar 
a drenagem das chuvas?

construir escolas mais eficientes 
do ponto de vista energético?

reduzir o impacto ambiental 
num canteiro de obras?

tecnologias existem 
para economizar água 
num apartamento?

soluções baseadas na natureza 
podem ser usadas nas cidades?

Quais

Como
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O setor de construção civil 
e edificações representa 
uma das fontes de maior 
extração de recursos naturais 
e poluição do mundo. 

Fonte: Agência 
Internacional de Energia

Os profissionais do setor estão 
interessados em  implementar 
práticas ambientalmente 
sustentáveis durante todo o 
ciclo de vida da edificação. 

POR QUE  É  IMPORTANTE  CONHECER A
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Edificações 
verdes1_ Espaços urbanos 

públicos2_
Canteiros 
de obras3_

Soluções concretas para incorporar 
elementos de sustentabilidade ambiental 
na construção civil, para uso dos gestores 
públicos e privados, no âmbito de:
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Uso eficiente
de energia, água e outros recursos.

Medidas para

reduzir a poluição
e os resíduos,
assim como para habilitar a 
reutilização e reciclagem
de materiais.

Uso de materiais
não tóxicos, éticos e sustentáveis.

Consideração da

qualidade de vida
dos ocupantes durante o projeto, 
a construção e operação.

Uso de
energia renovável,
como a solar.

Qualidade do ar
no ambiente interno.

Consideração do 

meio ambiente
durante o projeto,  a 
construção e operação.

Desenho
que permita a adaptação a um 
ambiente em transformação.

Edificação que, em seu projeto, 
construção ou operação, 
reduz ou elimina impactos 
ambientais negativos e pode 
criar impactos positivos no nosso 
clima e ambiente natural. 
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3Soluções 
ativas
O edifício é equipado com 
tecnologias eficientes 
energeticamente – equipamentos 
e eletrodomésticos 
eficientes, lâmpadas LED, 
controles de iluminação com 
detectores de ocupação ou 
sensores fotoelétricos. 

Sensibilização 
de usuários
Mudança de 
comportamento – abrir a 
geladeira apenas quando 
necessário, desligar 
aparelhos que não estão 
sendo usados, desligar 
as luzes quando não 
se está no local etc.

2Soluções passivas 
de desenho
Aplicadas ao projeto arquitetônico 
aproveitando as características 
do ambiente onde o edifício está 
inserido – orientação e forma 
do edifício, altura do pé-direito, 
ventilação natural, proteção/
aproveitamento do sol, isolamento 
térmico em fachadas e coberturas.
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Vantagens
• Um sistema mais eficiente para

solucionar o isolamento do edifício,
eliminando pontes térmicas indesejáveis.

• Grande economia de energia.
• A cavidade na fachada ventilada garante que

a água nunca entre em contato direto com a
parede interior. Assim, quando chove, apenas a
superfície externa do revestimento é molhada.

O que são?
Sistemas construtivos para 
o envoltório do edifício, que
buscam o isolamento térmico
e acústico por meio da geração
de uma câmara de ar entre
duas peles (uma parede
interior isoladora e uma parede
exterior de revestimento).

Quando 
convém 
utilizar essa 
solução?
Esse sistema é 
particularmente 
útil em edifícios 
de grande porte.

E X E M P L O  D E  S O L U Ç Ã O 

FACHADAS VENTILADAS 
OU FACHADAS DE 
PELE DUPLA

ESTAÇÃO QUENTE ESTAÇÃO FRIA 

Desvantagens
• Custo maior do que a

fachada tradicional.

• A má instalação pode trazer 
consequências negativas para a
saúde pública (infiltrações podem
levar a problemas respiratórios,
devido à proliferação de fungos).
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Materiais de 
construção sustentáveis

• A escolha de materiais de construção deve
levar em conta os impactos ambientais,
sociais e econômicos durante seu ciclo de vida
(produção, transporte, consumo e descarte)

• Madeira plantada e certificada,
Bambú, Tijolos ecológicos

• Materiais inteligentes (Bioconcretos
regenerativos, concretos bioreceptivos,
hidroceramicas, tintas autolimpantes)

Soluções para 
economia de água

• Medição individualizada de água

• Aparelhos economizadores de água
(redutores de pressão, reguladores de
vazão, temporizadores de chuveiro

• Aproveitamento de águas pluviais

• Reuso de água cinza (Ex. água do
banho e da máquina de lavar)
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• Melhorar a qualidade de vida e saúde da populacao.
• Incentivar a  realização de atividades ao ar livre. 
• Reduzir o efeito de ilha de calor
• Atenuar a poluição acústica e filtrar o ar.
• Mitigar e se adaptar aos efeitos 

das mudanças climáticas.
• Permitir a infiltração da água, limitando 

os riscos de inundações. 
• Manter a biodiversidade. 
• Trazer benefícios econômicos fiscais pelo aumento 

do valor dos imóveis nas proximidades.

Os espaços abertos, públicos ou privados,  

têm um papel fundamental em: 

Fonte: Shutterstock 
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Materiais de 
construção sustentáveis:

• Jardins de chuva
• Coberturas, muros e fachadas vegetadas
• Hortas urbanas
• Parques e espaços verdes
• Pavimentos permeáveis
• Poços de infiltração e retenção

São cidades com sistemas de drenagem 
urbana sustentáveis, cuja estrutura 
minimiza os efeitos negativos de 
alagamentos, inundações e enxurradas. 
Combinam as infraestruturas tradicionais 
e soluções baseadas na natureza.

Parque alagável dos Manguezais 
em Sanya, na China 

Fonte: Divulgação Turenscape
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Vantagens
• Abastecimento do lençol freático.
• Diminuição do risco de enchentes, pela 

diminuição da quantidade e velocidade 
da água escoada da chuva.

• Irrigação das plantas e árvores.
• Aumento da umidade do ar (evapotranspiração).
• Diminuição das ilhas de calor.
• Melhorias estéticas para o local de implantação.
• Melhoria nos níveis de acumulação 

subterrânea de água doce.

Desvantagens
• Dependendo das dimensões, 

seu impacto na redução de volume 
de água pode ser limitado.

• Requerem manutenção, já que são 
susceptíveis de entupimento.

• São inadequados para áreas 
com declives acentuados.

O que são?
Um tipo de infraestrutura verde urbana 
que poderá atuar como uma bacia de 
infiltração ou retenção, dependendo do 
tipo de solo. A água é infiltrada entre as 
plantas, pedras e outros elementos do 
canteiro. Nessa infiltração são retidas 
partículas em suspensão, assim como é 
permitida a absorção de poluentes, pela 
capacidade filtrante das plantas, devolvendo 
então a água mais limpa para o sistema.

E X E M P L O  D E  E L E M E N T O S 
D A  C I D A D E - E S P O N J A

Fonte: Guilherme 
Castagna

11



É uma ampliação do passeio público onde 
antes havia estacionamento. É equipada com 
bancos, floreiras, mesas, cadeiras, guarda-sóis, 
aparelhos de exercícios físicos, paraciclos, e 
outros elementos de mobiliário público para fins 
de recreação ou de manifestações artísticas. 

Fonte: 
Lucas 
Rosse 
Caldas

E X E M P L O  D E  E S P A Ç O S 
P U B L I C O S  V E R D E S

Parklet em São Paulo
O início dos parklets se deu na cidade de São Paulo:

INTRODUÇÃO DO 
CONCEITO DE PARKLET, 
COMO PARTE DAS 
COMEMORAÇÕES 
DO DIA MUNDIAL 
SEM CARRO

IMPLANTAÇÃO 
DO PRIMEIRO 
TESTE

DECRETO MUNICIPAL  
TORNA O PARKLET 
UMA POLÍTICA 
PÚBLICA

2012 2013 2014

Fonte: Clémentine Tribouillard 12



Gestão de resíduos da 
construção e demolição

• Boa segregação e armazenamento dos diferentes
resíduos gerados, para facilitar a destinação final.

• As empresas utilizadas para transporte e
destinação final dos resíduos devem ter a licença
ambiental adequada, dentro da validade.

Sistema de 
Gestão da 
Qualidade (SGQ)
É implementado por meio 
do Programa Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade 
do Habitat (PBQP-H).

Consumo de recursos 
naturais e materiais

• O PBQP-H tornou obrigatório o monitoramento de alguns
indicadores, como o consumo de água e energia na obra.

• Programas Setoriais de Qualidade (PSQs)
para seleção de materiais.

A inclusão de práticas sustentáveis nos canteiros de 
obras se inicia ainda na etapa de projeto, passando pela 
escolha dos sistemas construtivos, definição do layout 
do canteiro, escolha dos fornecedores, até seleção de 
técnicas e tecnologias para a fase de execução.

QUE OS RESÍDUOS 
DE CONSTRUÇÃO E 
DEMOLIÇÃO (RCD) 
REPRESENTAM ATÉ 
70% DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS GERADOS 
NAS CIDADES 
BRASILEIRAS? 

VOCÊ SABIA
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detalhadamente estas e outras soluções, técnicas e 
estratégias sustentáveis para aplicar em edificações, 
espaços públicos e canteiros de obras?

CONHEÇA O GUIA
VAMOS CONSTRUIR VERDE?

GUIA PRÁTICO PARA EDIFICAÇÕES, 

ESPAÇOS PÚBLICOS E CANTEIROS 

SUSTENTÁVEIS NO BRASIL, 

UMA FERRAMENTA FUNDAMENTAL 

PARA TRANSFORMAR SUA OBRA NUMA 

CONSTRUÇÃO MAIS SUSTENTÁVEL.
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