
A SUSTENTABILIDADE E O AMBIENTE CONSTRUÍDO
O desenvolvimento de um projeto que se pauta em princípios de sustentabilidade deve seguir rigorosos critérios técnicos, 
ainda que se possa argumentar que a definição de sustentabilidade, ou mais ainda, de ambiente construído sustentável, 
possui amplas definições que se contradizem ou se sobrepõem. As decisões projetuais que culminam em estratégias 
sustentáveis devem entender que ações isoladas não resultam em efeitos contínuos, e que uma resposta à essa premissa 
é considerar as múltiplas esferas que compreendem a sustentabilidade: econômica, ambiental e social. 
Nesse sentido, um dos passos iniciais fundamentais neste processo é a compreensão do contexto e como o projeto a se 
desenvolver nele se insere. Como colocam Newman e Jennings (2008, pp. 92-93), é preciso que abandonemos nossa 
visão reducionista e linear que normalmente leva a impactos inesperados (ou seriam esperados?) e focar em processos 
que reproduzem os sistemas vivos, e nas relações e processos que se estabelecem no ambiente em que vivemos, bem 
como seu contexto, pois estamos inseridos em um sistema que faz parte de outros sistemas, em uma intricada rede de 
sistemas e processos que mutuamente se influenciam.
Dessa forma, a concepção do projeto de RETROFIT para o SENAC-BH, localizada em uma área bastante urbanizada, 
destaca dois pontos importantes:
1) a possibilidade, ou inclusive, a necessidade, que essas estratégias sustentáveis mediem o meio ambiente do meio 
construído, de forma a diminuir ao máximo os impactos de uma nova construção, tanto durante a obra quanto durante a 
operação;
2) uma oportunidade de melhoria da paisagem e qualidade ambiental urbana, que pode propiciar diversos benefícios na 
micro e macroescala. 

Os aspectos relevantes de sustentabilidade serão considerados durante todo o desenvolvimento do projeto, e para tanto, 
serão considerados como referência os critérios de sustentabilidade de 3 referenciais técnicos de certificação ambiental:
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O ponto de partida da concepção do projeto foi a decisão de se reaproveitar ao máximo a estrutura dos 2 blocos 
existentes, encarando de frente os desafios da pré-existência e economizando nas subtrações de maneira austera. 
De acordo com a certificação LEED, é nesta etapa de concepção que são possíveis grandes resultados na redução 
dos impactos ambientais ao longo do ciclo de vida da edificação. O amplo reaproveitamento das estruturas 
existentes propicia uma redução direta da pegada de carbono da edificação, reduzindo a necessidade de extração 
de novos recursos naturais, fabricação, transporte, e descarte de resíduos de demolição. 

Além disso, os conceitos de fachada ativa e fruição pública são adotados como norteadores da relação pedestre/edificação/
cidade, melhorando a oferta de áreas qualificadas para uso público e promovendo usos dinâmicos que fortalecem a vida 
urbana na cidade.
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