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1. Introdução 

Sustentabilidade é um conceito cada vez mais presente em todas as dimensões da 
vida contemporânea. Seja no que diz respeito a meio ambiente, contexto econômico 
ou social. Em tempos de agressões ambientais de diversas origens, com impactos 
profundos na vida das pessoas, pensar em sustentabilidade faz-se cada vez mais 
necessário e urgente. O termo desenvolvimento sustentável foi consagrado na ocasião 
da Eco 92 (Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que teve sede no 
Rio de Janeiro) e pela primeira vez atrelou os conceitos de desenvolvimento e 
sustentabilidade. 

A preocupação essencial era a de que o desenvolvimento sustentável se tornasse um 
princípio a permear todas as esferas da vida, norteado pela ideia de que a satisfação 
das necessidades presentes não pode comprometer a capacidade de satisfação de 
futuras gerações. Tais necessidades abrangem questões ambientais, energéticas, 
sociais, econômicas e ecológicas. 

Indo além de se pensar na sustentabilidade no âmbito das políticas públicas, ONGs e 
Instituições ambientais, como podemos trazer esse conceito para nossa rotina e estilo 
de vida? 

Não há mais como negar nossas responsabilidades e deveres enquanto consumidores 
e cidadãos conscientes. Toda a sociedade tem seu papel no desenvolvimento 
sustentável e consumo responsável. Para isso, repensar hábitos e trazer novas formas 
de se viver é cada vez mais importante, fácil, viável e acessível. E o melhor: além de 
trazer grandes benefícios para o ambiente, os impactos positivos diretos sobre nossas 
vidas e economia são maiores do que se pode pensar. 

Pode-se começar pela própria casa: sabe o que vem a ser o conceito de casa 
sustentável? 

Casas sustentáveis – ou casas verdes ou ecológicas – têm ganhado cada vez mais 
visibilidade e adeptos em todo o mundo por serem reconhecidas como extremamente 
necessárias no seu papel de diminuição dos impactos ambientais. São aquelas 
projetadas com o objetivo principal de sustentabilidade na construção, utilizando 
materiais adequados, nas quantidades certas, com preocupação de diminuir resíduos 
e entulho. O uso de madeira e materiais licenciados também é uma preocupação. 
Além dos cuidados na construção, também envolve uma conduta diária comprometida 
com questões de energia, descarte de resíduos e tecnologias sustentáveis que 
minimizem as agressões ao meio ambiente. Como exemplo, podemos citar o uso de 
energia solar e captação de água de chuva, ações que não somente respeitam e 
minimizam os impactos sobre o ambiente mas também reduzem consideravelmente 
gastos do orçamento familiar com água e energia. 

Para ter a sua casa sustentável, conheça nesse guia tudo sobre o que é preciso para 
se construir – ou tornar – uma casa sustentável, quais os custos, os benefícios e 
economia. Boa leitura! 

2. Benefícios 

2.1 Sustentabilidade 

Como dissemos, a sustentabilidade é um conceito que envolve responsabilidade no 
uso e gestão dos recursos naturais – energia, água e meio ambiente principalmente - 
com o objetivo de não comprometer os recursos para gerações futuras. Uma casa 



ecologicamente pensada pode reduzir consideravelmente os impactos do meio 
ambiente ao adotar formas de diminuir o gasto de água e energia elétrica, reduzir a 
quantidade de lixo e reciclar. É possível aproveitar melhor a iluminação natural por 
meio de escolha das cores e posicionamento de janelas, além de ter um sistema 
térmico que dispense o uso de ar condicionado. 

2.2 Custo 

Ao se pensar nos custos relacionados à construção ou adaptação de uma casa 
ecológica, é preciso analisar além dos números, do contexto atual e avaliar a relação 
custo-benefício. O melhor termo a se usar é: investimento. A princípio, o investimento 
nas tecnologias sustentáveis para uma casa pode parecer mais alto em relação aos 
convencionais, mas ao longo do tempo a economia é certa e os benefícios são 
visíveis. Fora que você pode se surpreender: muitos materiais e tecnologias têm 
praticamente os mesmos preços dos tradicionais.  

Um sistema de captação de energia solar, por exemplo, pode durar entre 30 e 35 
anos, e o que se pode economizar nesse período é considerável – além de ser uma 
fonte de energia limpa.  Um sistema de captação de água de chuva tem instalação 
simples, barata e pode captar até 15 mil litros de água em apenas uma chuva forte. 
Ele é capaz de captar, tratar e armazenar água para usos como lavar roupas, casa, 
carro, em hortas e jardins. O custo da água captada é perto de zero. 

Uma lâmpada de led pode custar mais caro que uma convencional, a princípio, mas 
sua vida útil pode chegar a 50.000 horas, enquanto a incandescente dura cerca de 
1.000 horas. Não exige descarte especial como a fluorescente (por não conter metais 
pesados como mercúrio e chumbo) e não agride nem a pele e nem a plantas. De um 
modo geral, o custo de construção de uma casa sustentável é praticamente o mesmo 
de uma casa convencional; porém, os benefícios da casa ecológica são 
evidentemente maiores e contínuos, e as possibilidades de economia são 
incomparáveis. 

3. Como construir uma casa sustentável? 

3.1 Análise do clima da região 

Antes de fazer suas escolhas em relação, por exemplo, à tecnologia que vai adotar 
para suprimento energético, é imprescindível que se analise com cautela fatores 
climáticos como: incidência de raios solares, umidade e vento. Um aerogerador 
(gerador que tem o vento como matéria prima) será uma boa opção em locais onde 
venta bastante. 

Da mesma forma, as placas fotovoltaicas (que tem como matéria prima a luz solar) 
devem ter o mesmo tipo de análise antes de sua instalação: deve-se verificar a 
incidência de insolação da região. Um sistema de captação de água de chuva será 
bastante utilizado em regiões de alta umidade e também altamente eficaz ao 
disponibilizar armazenamento de água em regiões de racionamento, por exemplo. 

3.2 Estude os melhores materiais 

O projeto de construção de uma casa sustentável deve, antes de qualquer coisa, 
preocupar-se com o tipo de material usado. Pesquisar empresas que tenham 
responsabilidade socioambiental e que apresentem os certificados adequados é o 
ponto de partida. Hoje tem-se disponível no mercado uma diversidade de materiais 



ecologicamente corretos, que já possibilitam a sustentabilidade das casas desde a sua 
construção. Alguns exemplos: 

3.2.1 Materiais para levantar paredes 

Hoje há boas alternativas para se levantar a estrutura de uma casa: tijolos cerâmicos 
(que ainda contribuem para uma melhor regulação térmica), tijolos de concreto 
reciclado, tijolo de solo cimento (mistura de solo, cimento e água, indicado para 
construções de pequeno porte, revestimento de pisos e paredes) e o concreto 
reciclável, que utiliza sobras de canteiros de obras e demolições. O superadobe, tendo 
como matéria prima a terra argilosa, é ótima opção pela sua resistência e 
maleabilidade – inclusive em casos de terremoto. Além disso, é um isolante térmico 
natural, indicado para construção de paredes curvas ou em formatos menos 
convencionais e economiza muito no tempo da construção. 

3.2.2 Tintas ecológicas 

São feitas à base de água, sem componentes sintéticos, insumos derivados de 
petróleo e metais e são livres de fungicidas sintéticos e CVO’s – compostos orgânicos 
voláteis, que liberam hidrocarbonetos aromáticos, agridem a camada de ozônio, a 
saúde de quem entra em contato com eles e podem contaminar córregos e lençóis 
freáticos. O velho e bom cal é uma alternativa que não agride o meio ambiente e nem 
a saúde e ainda dispensa o uso de fungicidas. 

3.2.3 Madeiras 

Muito utilizadas na construção civil, hoje em dia a madeira pode ser um material de 
muito menos impacto ambiental. Opte pelas madeiras certificadas e de 
reflorestamento: assim é possível garantir a sua procedência e ter certeza de que seu 
manejo foi sustentável. Um produto inovador que vem sendo descoberto na 
construção sustentável é a madeira plástica. Muito semelhante à madeira natural, é 
ecologicamente correta por ser 100% reciclável, preserva o meio ambiente pois reduz 
o desmatamento e ainda não corre o risco de ser atacada por pragas. É resistente à 
umidade, não racha e não empena. 

3.2.4 Encanamentos e fiação elétrica externos 

Quando canos e tubos passam por dentro das paredes ou pisos necessitam de 
reparos, normalmente é preciso quebrá-los, gerando um custo maior e também 
resíduos de obras. Optando por deixá-los aparentes a manutenção é muito mais fácil e 
barata. Alternativa que vem ganhando cada vez mais adesão nos projetos atuais, 
podem ser perfeitamente incorporados ao ambiente também em termos estéticos, com 
boas soluções na parte arquitetônica. 

3.3 Escolha as melhores técnicas para economizar água e 
energia 

Além das técnicas que já mencionamos para economizar energia – como as placas 
fotovoltaicas (energia solar) como fonte alternativa de energia e as lâmpadas de LED 
– ainda é possível reduzir a necessidade de ar condicionado por meio de recursos 
paisagísticos (como o telhado verde, que entraremos em detalhe no próximo tópico). 
Outra boa medida é observar o consumo dos eletrodomésticos, os mais modernos 
vêm com um selo apontando em qual categoria de consumo se enquadram. 



Porém, em tempos de crise hídrica, os cuidados com o consumo consciente e 
economia de água devem estar sempre presentes na nossa rotina. Para economizar 
na descarga, por exemplo, hoje há dispositivos que oferecem a opção de maior ou 
menor quantidade de água, de acordo com o tipo de resíduo (menos água para 
líquidos, mais água para sólidos). Torneiras com sensores ou regulação de fluxo 
também ajudam a economizar. 

Mas uma excelente fonte de fornecimento, com custo perto de zero, é a captação de 
água de chuva. Com um sistema de simples instalação, pode-se ter água disponível 
para 90% das necessidades de uma casa: lavar roupas, utensílios, casa, carro, regar 
hortas e jardins.  

O sistema, além de captar, elimina resíduos, trata e armazena a água captada. 
Funciona da seguinte forma: a água é colhida por meio do telhado e calhas. Passa por 
um processo de turbilhonamento em um cilindro, para separar a água de resíduos, 
folhas e materiais maiores. Depois disso, ela passa por pedras de calcário e um 
clorador, para eliminar os microrganismos nocivos. O processo é concluído após a 
água passar por um filtro capaz de reter partículas de 200 micrômetros – para se ter 
ideia, uma partícula de 200 micrômetros é menor do que um grão de talco. Depois 
disso, pode ser armazenada em tonéis aterrados e estará pronta para ser usada em 
pias, descargas e limpeza em geral. Outra grande vantagem: o sistema não precisa 
ser conectado a nenhuma fonte de energia! 

3.4 Invista no paisagismo 

O paisagismo, ao contrário do que se pensa, tem um papel importante e que vai muito 
além da estética. Certamente ter em casa jardins e espaços verdes são responsáveis 
pela beleza de uma casa, bem como alívio de estresse e qualidade de vida pelo 
contato com a natureza. Porém os ganhos vão além: manter uma área verde em casa 
auxilia na permeabilidade do solo (ao contrário de construções com excesso de 
concreto), na regulação térmica e ainda atua como um tratamento acústico, por reduzir 
o nível de ruídos. O chamado Paisagismo sustentável defende a reutilização da água 
e a escolha por plantas nativas: por serem já adaptadas ao seu habitat natural, 
necessitam de menos água e cuidados com jardinagem, além de ter seu papel na 
preservação das espécies. 

Outro grande aliado no paisagismo sustentável é o telhado verde. São revestimentos 
para lajes feitos com uma camada de substrato de terra e argila, na qual são 
plantadas gramíneas, pequenos arbustos e até mesmo árvores de pequeno porte. 
Primeiramente, as lajes são impermeabilizadas para depois receber a camada 
orgânica. O telhado verde auxilia na regulação térmica do ambiente, é capaz de 
absorver até 70% da água da chuva, diminuindo riscos de infiltrações e o volume de 
água que corre para os esgotos. Em tempos em que problemas como inundações são 
frequentes em cidades cada vez com menos áreas verdes e mais concreto – portanto, 
com solo menos permeável – o telhado verde é uma solução ecológica, sustentável e 
com os mesmos custos de construções tradicionais. 

4. Como adaptar uma casa para que ela seja mais 
sustentável? 

Não é só a partir da construção que se pode tornar uma casa sustentável; muito se 
pode fazer para adaptá-la. Com algumas mudanças – seja desde pequenos hábitos 
até aquisição de alguns equipamentos – já é possível ganhar em economia e 



minimizar impactos ambientais. Os telhados verdes, por exemplo, podem ser 
instalados em casas ou prédios já construídos e descartar o uso de ar condicionado. 

Sistemas de energia solar ou eólica podem complementar o abastecimento de 
sistemas de fornecimento elétrico já em funcionamento ou até mesmo diminuir em boa 
parte a sua demanda. No banheiro, torneiras com sensores de presença ou 
reguladores de fluxo, bem como descargas com quantidades de água diferenciadas 
para resíduos sólidos ou líquidos são medidas que refletem em grande economia de 
água. 

A captação de água de chuva tem sistema simples e pode suprir a necessidade de 
água utilizada para funções domésticas diversas, com a exceção única de consumo 
como água potável. Hábitos como separar e reciclar lixo, preferir o consumo de 
produtos recicláveis, com refil e biodegradáveis, diminuir o tempo no banho, bem 
como o uso de secadores de cabelo e ferro de passar, usar lâmpadas de led e 
eletrodomésticos com selo de baixo consumo de energia (selo Procel) varrer calçadas 
e áreas externas ao invés de fazê-lo com mangueira são hoje, dadas as nossas 
condições de disponibilidade de água e energia, algumas das ações obrigatórias para 
qualquer cidadão consciente. 

5. Conclusão 

Por fim, por que o conceito de sustentabilidade é tão em voga atualmente? Com 
tantos problemas em relação ao meio ambiente – e suas trágicas consequências – 
não há como ficar alheio a essas questões. Por isso temos que trazer para nossas 
vidas ações e hábitos mais conscientes e responsáveis. A forma com a qual vivemos, 
moramos, nos deslocamos e comemos deve ser repensada nesse sentido. Estamos 
em tempos em que as pesquisas em relação a moradias e o acesso a materiais para 
construções sustentáveis em pouco tempo serão a regra. 

Ter uma casa sustentável hoje significa vida mais saudável e com mais qualidade (os 
próprios materiais usados têm menos toxinas e não agridem a saúde e o meio 
ambiente), custos efetivos menores (na construção e na redução de gastos) e com a 
natureza mais perto de nós. Os motivos são óbvios, ganha-se em todas as partes: 
economia, qualidade de vida, no uso mais racional dos nossos recursos naturais e 
uma conduta de vida mais responsável. Nossos filhos e futuras gerações serão gratos! 

6. Sobre o Chove Chuva 

O sistema de captação de água Chove Chuva foi criado pela empresa Hidrologia, 
especializada em soluções para o tratamento da água. Situada em Nova Lima, Minas 
Gerais, desenvolveu o sistema a partir da exigência da legislação local, que passou a 
obrigar a reutilização da água de chuva em escolas públicas de Belo Horizonte. Daí 
nasceu o filtro pluvial, que vem comprovando sua altíssima eficácia, com um 
tratamento que chega a ser superior ao da água fornecida por algumas empresas de 
saneamento.  

Para saber mais, acesse o nosso blog! 

 

http://blog.chovechuva.com.br/

