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RESUMO

A sustentabilidade é uma preocupação crescente e que ganhou destaque ao longo dos anos devido aos problemas gerados pela ação do homem. 
Nas últimas décadas, a cobrança por responsabilidade ambiental tornou-se uma prática comum e entende-se que é preciso adotar estratégias 
para amenizar os impactos causados à natureza, pois a escassez dos recursos naturais afeta não só a qualidade de vida do homem, como também 
de toda a biodiversidade do planeta. Essa pesquisa tem por objetivo modernizar a edificação do prédio sede da Faculdade Estácio de Curitiba e 
inserir novas tecnologias por meio da adoção de um conjunto de práticas baseado em princípios ambientais e no uso eficiente dos recursos 
disponíveis. A ideia é fazer com que o prédio se torne uma referência de práticas sustentáveis, trazendo benefícios sociais, ambientais e 
econômicos, além de incentivar os próprios alunos e professores a adotarem essas estratégias. Realizou-se um levantamento arquitetônico do 
prédio, a fim de obter o diagnóstico da edificação para propor soluções sustentáveis. A análise inicial focou na eficiência energética e coletou 
dados do bloco D, bloco do curso de Arquitetura e Urbanismo da Instituição. Foi utilizado um luxímetro para fazer a medição da quantidade de 
lumens presente em cada ambiente e os resultados foram inseridos no programa Dialux, quando foi possível realizar os cálculos necessários. 
Através da especificação de consumo das lâmpadas existentes e de uma média da quantidade de horas que as luzes ficam acesas, juntamente 
com a tarifa base da Copel, foi possível estimar o gasto de energia em cada espaço. Por meio do diagnóstico, constatou-se que existe uma 
quantidade maior do que a necessária de iluminância. Baseado nisso, foi proposta a troca das luminárias por outras mais eficientes, além da 
redução da quantidade existente. Na sala 303, por exemplo, onde há 15 luminárias, estimou-se um consumo de 64,8 kWh. Para atender às 
normas exigidas para salas de aula, a proposta prevê a utilização de 12 luminárias, que teriam o consumo de 51,84 kWh, diminuindo o gasto 
mensal em aproximadamente R$ 9,75. Isso, apenas de uma sala, e calculando apenas o gasto das lâmpadas. Ainda é possível incluir o gasto com 
ventiladores, data-shows, computadores, tomadas e outros equipamentos utilizados durante as aulas. Com esses dados, pretende-se obter 
soluções eficientes que atendam às necessidades dos alunos e diminuam o gasto da instituição, trazendo benefícios para todos. Iniciativas como 
essas, além de produzir um efeito local, também contribuem para reduzir problemas ambientais, uma vez que, somadas, causam um impacto 
maior. Um projeto como esse incentiva a sociedade como um todo a adotar práticas semelhantes.
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