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RESUMO 
 
 

Sustentabilidade é um conceito que relaciona os aspectos sociais, culturais, econômicos e 
ambientais da nossa sociedade.O segmento da construção civil é o que mais consome 
recursos naturais e matéria-prima no Brasil e o sexto no ranking mundial de emissão de gases 
(MOTTA, 2011). A construção sustentável tem, portanto, papel fundamental no 
desenvolvimento e incentivo de toda uma cadeia produtiva que possa alterar seus processos 
para um foco mais ecologicamente correto, de forma a reverter o quadro de degradação 
ambiental e poluição, bem como para preservar os recursos naturais para futuro uso. No 
projeto, serão apresentadas técnicas sustentáveis e materiais ecologicamente corretos para a 
execução de um projeto sustentavel em habitação. Um projeto sustentável começa com uma 
arquitetura dimensionada pelo clima onde será construída. Qualquer iniciativa no sentido de se 
fazer uso eficiente da água e dos recursos disponiveis, reverte-se em benefícios ao longo de 
sua vida útil, especialmente na fase de ocupação, onde ocorre o maior consumo. Para a 
execução do projeto casa ecológica e sustentável deve-se prever também o atendimento às 
normas de segurança e a formalidade das contratações. Serão apresentados alguns dos meios 
ecológicos para a construção do projeto casa ecológica e sustentável. Parte da cobertura da 
casa será executada com laje de concreto e a outra com uma estrutura de madeira e telhas 
Onduline Clássicas. Estas telhas são produzidas a partir de fibras vegetais recicladas e 
impermeabilizadas sendo ecologicamente correta. São mais leves que as telhas convencionais 
(concreto e cerâmica). Com o objetivo de reduzir consumo de energia, foram utilizados 
aquecedores solares. A placa absorvedora do aquecedor capta a energia solar em forma de 
calor, assim é possível transferir esta energia para as tubulações e consequentemente para o 
fluído aquecedor. Todo o equipamento é construído com materiais de alta condutividade 
térmica, garantindo a transferência de calor nos meios, normalmente os materiais utilizados 
são, cobre, alumínio ou aço. Buscando uma melhor eficiência e desempenho nos 
procedimentos de reuso de água e utilização de água potável, foi desenvolvido um sistema 
mais complexo visando integrar os sistemas prediais hidráulicos e sanitários. Este sistema é 
feito de forma a separar as águas servidas para correta reutilização e água para consumo dos 
moradores. Conclui-se que a utilização desses metodos construtivos podem ter preços 
elevados e exigir uma mão de obra qualificada, porem, serão compensados com o baixo custo 
de vida ao longo da vida da edificação além de uma consideravel diminuição do impacto 
ambiental. Os metodos construtivos para este tipo de projeto podem se diversificar e adequa 
para cara região, proporcionando assim um beneficio para o proprietario e também para o 
urbanismo da cidade.  


