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RESUMO 

 
O presente artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de um projeto arquitetônico que visa 

buscar soluções para os problemas ambientais que se dão com o aquecimento global e o aumento da 

temperatura da Terra. Tais fenômenos ocasionam o desgelo das geleiras polares, aumentando o 

nível dos mares, acarretando assim alagamentos em muitos lugares, colocando os moradores dessas 

localidades em risco.  

 
Palavras chave: Aquecimento Global, alagamento e problemas ambientais. 

 

 

ABSTRACT 
 

This article aims to present a proposal for an architectural project that seeks to find solutions to the 

environmental problems that occur with global warming and the increase of the Earth's temperature. 

Such phenomena cause the polar glaciers to melt, increasing sea levels, causing flooding in many 

places, putting the residents of these places at risk. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

A espécie humana por si só, pode ser considera um grande fator do 

aquecimento global, sendo um simples fator biológico capaz de se tornar uma força 

geofísica de grande relevância, podendo ocasionar grandes alterações as condições 

biotermodinâmicas do planeta. Ao qual ressalta o autor que o aquecimento global 

teve inicio no meio publico no final dos anos 1980 e se tornou grande preocupação 

na primeira década do ano 2000. (MOLION, 2008).  

         Esses fenômenos ocorreu um aumento da temperatura média da terra, 

causado com a acumulação dos gases poluentes na atmosfera, uma das 

consequências de tal acontecimento seria o aumento do volume da água nos 

oceanos que, associada a descongelação parcial das geleiras e calotas polares, 

especificamente o Ártico, elevaria os níveis dos mares entre vinte e sessenta 

centímetros.  Esse acontecimento, dentre diversos impactos sociais, forçaria a 

realocação dos 60% de toda população que reside em regiões hidrográficas. 

(SANTOS, 2007). 

     Com o planejamento estratégico o arquiteto projetista passou a ser o 

protagonista em planejamento urbano.  Aumentando o poder do arquiteto de 

influenciar através de seus projetos, decisões que ultrapassam apenas projetar, 

aumentando assim a sua responsabilidade. Obtendo a compreensão de todo o 

processo, ocasionando resultados maiores que apenas a beleza em si, mas também 

como fonte de estratégias para problemáticas ambientais que devem ser parte do 

pensamento de todos arquitetos. Não devendo se pensar apenas nas cidades, no 

planejamento urbano, na arquitetura, na paisagem, sem um olhar profundo da 

realidade ambiental. (PAVESI, 2008).  

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 
Para realizar esta pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica, cuja busca 

de informações utilizou as palavras-chave relacionadas ao tema proposto, sendo 
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realizada entre os meses de setembro a outubro de 2019. Buscamos por meio do 

levantamento bibliográfico um conhecimento aprofundado em relação ao tema, 

realizando a pesquisa científica por intermédio de periódicos, livros, artigos teses e 

dissertações e acervos da biblioteca da FAIT/SP. Deste modo a pesquisa 

dissertações e acervos da biblioteca da FAIT/SP. Deste modo a pesquisa 

fundamentou-se na realidade das estratégias da arquitetura e no enfrentamento as 

questões que cercam os problemas ambientais, tais como causados pelo 

aquecimento global, ocasionando então enchentes, alagamentos e elevação do nível 

do mar, permitindo analisar, avaliar e refletir sobre as questões ligadas a suas 

funções, ampliando seus conhecimentos e desenvolvimento em frente a arquitetura 

como uma solução. 

         

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O conceito principal do projeto é baseado na elevação da residência em 

relação ao solo. Que será feita através de um macaco hidráulico para içar a casa ou 

descer a mesma quando houver necessidade. 

        Para que a água não seja um problema no projeto, foram utilizados metais 

comuns não corrosivos, vidros, concreto, drywall, cerâmica, steel frame, foi instalado 

o piso radier na edificação para melhor distribuição de cargas, a casa também 

possui alguns ralos instalados na parte inferior da casa para captação de água e 

esgoto onde poderá ser feito o tratamento adequado dos mesmos. 

 

Figura 1 – Esquema da estrutura 
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Fonte: Do autor, 2019. 

 

Figura 2 – Esquema de tratamento de Agua, e projeto estrutural com macacos hidráulicos. 

 

Fonte: Do autor, 2019. 

 
 
Figura 3 – Esquema dos nichos 
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Fonte: Do autor, 2019. 

 

 
 
 
 
Figura 4 – Planta baixa  

Fonte: Do autor, 2019. 
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Figura 5 – Casa vista lateral (nível do chão)  
 

 
 
Fonte: Do autor, 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6– Casa vista lateral (Casa elevada) 
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Fonte: Do autor, 2019. 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O objetivo do trabalho foi demonstrar que a arquitetura pode ser uma solução 

para os problemas ambientais da atualidade. Atuando como uma opção estratégica 

a fim de transformar a vida e a moradia daquele que residem nessas áreas de risco.  

Concluindo então que baseado nos estudos dos materiais e métodos 

construtivos de tal projeto esse tipo de construção solucionaria o problema de 

lugares onde a elevação do nível dos mares e mudanças nas correntes marinhas 

que ocasionam alagamentos em muitos lugares não interfiram devido a sua 

elevação. 
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