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IN TRO D U ÇÃO

- INTRODUÇÃO -

Vivemos, atualmente, em um mundo extremamente dinâmico
e em constante mutação. Com a chegada da chamada
Geração Y – os nascidos nas décadas de 1980 e 1990 – à
idade adulta, vários paradigmas vêm sendo quebrados e
muitas estruturas sociais vêm sendo questionadas.

As mudanças nas relações de trabalho, os grupos
historicamente oprimidos ganhando voz, o fenômeno da
hiperconectividade, a preocupação cada vez maior com o meio
ambiente... todos esses fenômenos são fatos incontestáveis
e irreversíveis. Em outras palavras, os padrões da sociedade
estão mudando rapidamente.
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- INTRODUÇÃO -

Dentro desse contexto, a arquitetura tem um papel
extremamente importante, já que os arquitetos são os
responsáveis pelo planejamento de ambientes que
visem a praticidade, a comodidade, a beleza e a
qualidade de vida de quem o habita ou frequenta,
não é mesmo? E se há uma palavra que poderá definir
a arquitetura do futuro ela é: sustentabilidade.
Com cada vez mais pessoas se preocupando com o futuro do
planeta e querendo, de fato, fazer a sua parte na diminuição
dos impactos ambientais gerados pelo homem, a arquitetura
sustentável tem ganhado muito espaço. Mas o que significa
isso na prática, no dia a dia do arquiteto? Como deve ser feito
um projeto focado em sustentabilidade?

Para responder a essa e a demais questões relevantes sobre
esse assunto, disponibilizamos esse ebook gratuitamente em
nosso site! Aqui, você vai saber porque optar pela arquitetura
sustentável, como fazer o briefing desse tipo de projeto,
como escolher fornecedores sustentáveis, os cuidados que
devem ser tomados ao gerenciar o canteiro de obras, como
economizar água e o que é permacultura. E para finalizar,
listamos projetos incríveis de arquitetura sustentável
espalhados pelo globo!
Ficou interessado? Então continue a leitura e fique, de
uma vez por todas, por dentro do maravilhoso mundo da
arquitetura sustentável. Confira!
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ALÉM DA TE N D Ê N CI A:
POR QU E OPTA R
P ELA ARQ U I T E T U RA
SUS TE N TÁV E L

- ALÉM DA T ENDÊNCIA: POR QU E O PTA R PE LA A RQ U I TE TU RA SU STE NTÁVE L -

Se você é uma daquelas pessoas que acham que a arquitetura
sustentável é uma “modinha” como qualquer outra e que,
logo logo será substituída por outra tendência qualquer,
sentimos dizer isso, mas você está redondamente enganado!
Apesar de realmente estar ganhando destaque nas mídias,
com arquitetos renomados investindo nessa área, a
sustentabilidade, em pouco tempo, se tornará uma questão
obrigatória em qualquer projeto arquitetônico.

Vivemos em um planeta que possui recursos naturais finitos.
Ou seja, que se acabam. Além disso, a raça humana consome
tais recursos em um ritmo tão acelerado, que os ciclos naturais
do planeta não dão conta de repô-los a tempo. O que isso
quer dizer, na prática? Que estamos operando no vermelho. E
se não modificarmos nossos hábitos de consumo rapidamente,
rapidamente também sofreremos as consequências disso.
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- ALÉM DA T ENDÊNCIA: POR QU E O PTA R PE LA A RQ U I TE TU RA SU STE NTÁVE L -

E é exatamente aí que entram as
práticas sustentáveis, inclusive
as aplicadas na arquitetura. A
arquitetura sustentável possui
inúmeros benefícios sociais –
inclusão social, acessibilidade
física, bem-estar e salubridade econômicos – redução de custos
para construção e reutilização
de materiais - e ambientais –
redução do impacto ambiental do
empreendimento, preservação e
conservação de recursos naturais.
Além disso, como profissional, investir
no aprimoramento e aprendizagem
de técnicas para o desenvolvimento
de bons projetos desse tipo,
pode dar um up considerável em
sua carreira e abrir uma carta
de potenciais clientes bastante
significativa. É testar e comprovar!
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A SUSTENTA BI LI DA D E
CO MEÇA PE LO BR I E FI N G

- A S U STE NTA B I L I DA D E CO ME ÇA PE LO B RI E F I NG -

No mundo da arquitetura, damos o nome de briefing
à reunião inicial com o cliente, onde o mesmo pode
expor suas ideias, desejos, necessidades e aspirações
para o projeto que deseja contratar. Apesar de diversos
arquitetos frequentemente pularem essa etapa, ela jamais
deveria ser ignorada. O briefing deve ser o primeiro
passo em qualquer projeto arquitetônico, especialmente
nos que se referem à arquitetura sustentável.

No briefing desse tipo de projeto, são estabelecidos e
discutidos com antecedência os parâmetros sustentáveis
que o cliente deseja focar, determinando quais medidas
sustentáveis serão adotadas. Uso racional de água?
Sistemas passivos? Materiais e revestimentos? Todos
esses itens? Fazer um bom briefing esclarece todas
essas questões e evita sobremaneira os improvisos
e “gambiarras” durante a execução do projeto.
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- A S U STE NTA B I L I DA D E CO ME ÇA PE LO B RI E F I NG -

Mas como fazer um briefing de arquitetura
sustentável excelente? É necessário deixar claro
que o processo tem que ser pensado como um
todo, levando em consideração todos os pontos
relevantes. Desde uma análise aprofundada dos
sistemas mais adequados ao projeto, passando
pela seleção de fornecedores e materiais
certificados, até o controle da mão de obra e do
canteiro de obras propriamente dito.
O primeiro ponto a ser discutido com o cliente
deve ser o estabelecimento de um programa de
necessidades: ambiente do projeto, metragens
mínimas e localização. Posteriormente, partese para a definição das diretrizes da instalação
de sistemas de ar-condicionado, hidráulico e
elétrico. Por fim, em caráter adicional, pode-se
definir os benefícios do projeto a longo prazo,
ao longo de toda a sua vida útil. Acredite,
esforçar-se para fazer um bom briefing de seu
projeto de arquitetura sustentável pode lhe
poupar muitas dores de cabeça futuramente.
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ESCOLH E N D O
FORN ECE D O RE S
S USTE N TÁV E I S

- ESCO L H E ND O F O RNE C E D O RE S SU STE NTÁVE I S -

Todo o projeto arquitetônico que visa à sustentabilidade,
deve ser realizado com a maior quantidade possível de
materiais provenientes de fornecedores sustentáveis. Aqui
no Brasil, isso não é tarefa das mais fáceis, devido à grande
informalidade ainda presente no setor da construção civil.
Porém, com o aumento da procura por empresas amigas
do meio ambiente, as empresas com certificações vêm
ganhando cada vez mais espaço no mercado e, as que
ainda não se encaixam na categoria sustentável, estão
investindo nessa questão. Mas é justamente aí que mora
o perigo! Na hora de escolher fornecedores para seu
projeto sustentável, é essencial ficar atento às empresas
e produtos com o chamado “verniz verde”. São aquelas
que, à primeira vista, parecem sustentáveis, mas que na
realidade, não o são.
Para ajudar a encontrar fornecedores sustentáveis
realmente confiáveis, o CBCS (Conselho Brasileiro de
Construção Sustentável) divulgou em seu site, uma lista
com 6 critérios para a responsabilidade social e ambiental
na seleção de fornecedores. Fique atento a eles:
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- ESCO L H E ND O F O RNE C E D O RE S SU STE NTÁVE I S -

-- Formalidade: Verifique no site da Receita Federal se o
CNPJ da empresa é válido e se está ativo.
-- Licença ambiental: Consulte junto aos órgãos ambientais
estaduais, se a empresa possui licença ambiental para
operar. Aqui, também é importante avaliar o local de
produção do produto e a distância até o local do projeto.
Dê preferência para fornecedores com processo produtivo
o mais próximo possível do local de aplicação. Isso ajuda
a diminuir o impacto ambiental gerado pela queima de
combustíveis fósseis durante o transporte dos produtos.

-- Questões sociais: Analise a existência de autuações
por trabalho infantil ou escravo, condições precárias
de higiene, jornadas de trabalho excessivas ou sem
alimentação adequada. O site da CBCS possui uma
lista de empresas autuadas por trabalho infantil ou por
condições insalubres de trabalho.
-- Qualidade e normas técnicas do produto: Verifique se
o fornecedor está na lista de empresas qualificadas
pelo PBPQ-H (Programa Brasileiro da Qualidade
e Produtividade do Habitat), órgão federal que
acompanha e fiscaliza a qualidade de diversos setores.
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- ESCO L H E ND O F O RNE C E D O RE S SU STE NTÁVE I S -

-- Perfil de responsabilidade social: Trata-se do conjunto de
ações que estão fora das obrigações legais da empresa,
mas que mesmo assim são realizadas. Na prática,
referem-se à tradução e incorporação de valores e
compromissos das empresas em todas as suas formas
de relações e negócios. As questões de responsabilidade
social podem ser divididas nos temas: funcionários e
fornecedores, meio ambiente, comunidade e sociedade, e
transparência e governança.

-- Existência de propaganda enganosa: Fique atento quando
a empresa fornecedora esforçar-se em disfarçar aspectos
negativos do produto, bem como ausência de provas que
afirmem a propaganda realizada. Informações genéricas
e imprecisas, falsas ou exageradas são alguns sinais de
alerta. Lembre-se sempre: quando a esmola é demais,
o santo desconfia! Avalie com cuidado os critérios da
instituição.
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CUIDAD O CO M O
CA N TEIRO D E O BRA S!

- C U I DA D O CO M O CA NTE I RO D E O B RA S! -

A construção civil gera, sabidamente, um impacto
ambiental bastante significativo. Isso porque a
geração de entulhos e resíduos durante uma
obra pode ser enorme, principalmente se ela não
for gerida adequadamente sob o ponto de vista
ambiental. Chefiar um canteiro de obras sob a ótica
da sustentabilidade é um grande desafio, mas é sim,
possível, através da adoção de práticas que visam a
diminuir o grande impacto desses empreendimentos
no meio ambiente e social. Já existem, inclusive,
diretrizes, normas e leis federais que regulamentam
a destinação dos resíduos gerados na construção
civil, que devem ser seguidas e cumpridas.
Em pequenos projetos, os entulhos e resíduos
devem ser armazenados em caçambas específicas
para esse fim, que depois seguirão para os locais de
triagem (reciclagem) ou para os aterros sanitários.
Em empreendimentos maiores, com uma geração
maior de conteúdo para descarte, o ideal é que se
faça uma separação por tipo de resíduo (reciclável
ou não), e destiná-los a caçambas separadas.
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- C U I DA D O CO M O CA NTE I RO D E O B RA S! -

É possível também, fazer a reutilização de alguns tipos de
entulho e materiais dentro da própria obra. Essa atitude
reduz a necessidade da compra e chegada de mais materiais
e, consequentemente, geração de mais entulho. Fique atento
aos materiais que estão sendo utilizados na obra e quais deles
podem ser reutilizados.
Entretanto, para garantir que isso seja feita de
maneira correta, é necessário que os trabalhadores
do canteiro sejam qualificados e treinados nessa
atividade. Já existem muitas empresas investindo no
treinamento de seus trabalhadores nessa questão. Por
isso, se possível, o ideal é investir na contratação de
trabalhadores com um mínimo de experiência em projetos
sustentáveis, pois isso facilita bastante o processo.

Fique de olho também na organização e limpeza do canteiro
de obras. Não se trata apenas de uma questão visual. Um
local que permite que os trabalhadores desempenhem
suas atividades de maneira mais salubre e organizada reduz
drasticamente o risco de acidentes. Além disso, as quebras de
materiais como telhas e tijolos é diminuída com esse cuidado
simples. Oriente os trabalhadores quanto à armazenagem
correta dos materiais. O simples fato de organizar sacos
de cimento e argamassa longe da umidade já diminui a
porcentagem de perdas de maneira significativa.
Por fim, uma obra que se diz sustentável, deve controlar a
existência de trabalhadores contratados de maneira informal,
não registrados. Se você for terceirizar esse serviço, assegurese da conformidade da empresa contratada e se todos os
trabalhadores estão devidamente registrados.
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ECON OM I ZA N D O ÁG U A

- E CO NO MI ZA ND O ÁG U A -

Reduzir o consumo de água é um dos maiores desafios da
construção civil e da arquitetura. A implantação de sistemas
racionais de uso da água em empreendimentos e projetos
esbarra na carência de normas técnicas para implantação
e operação, o que aumenta consideravelmente os riscos
sanitários. Por isso, é super importante estar atento a essas
questões e estudar minuciosamente como implementar esse
tipo de sistema em um projeto de arquitetura sustentável.
A boa notícia é que os investimentos em tecnologia nesse
setor estão cada vez maiores e as opções para implantação
de projetos que visam o consumo racional de água estão
mais acessíveis. O reaproveitamento da chamada “água
cinza”, proveniente de chuveiros e máquinas de lavar é um
bom exemplo disso. Através da instalação de tubulações
hidráulicas específicas e independentes para coleta dessa
água, os líquidos são enviados para cisternas, onde recebem
um tratamento e podem ser reutilizados para usos não
nobres, como descarga de vasos sanitários, irrigação de
jardins e lavagem de pisos e garagens. A manutenção e
monitoramento da qualidade da água coletada e tratada
fica a cargo de empresas especializadas nessa atividade.
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- E CO NO MI ZA ND O ÁG U A -

Outra opção que vem sendo bastante adotada, visto
sua relativa simplicidade, é a coleta e reuso da água
das chuvas, especialmente em regiões onde o regime
pluviométrico é abundante. Através da instalação de um
sistema de calhas, a água da chuva é coletada e armazenada
em cisternas, semelhantes a caixas d’água. Dali, pode
receber ou não tratamento, e ser reutilizada também em
descargas, irrigação de jardins e até mesmo chuveiros
(se receber o tratamento adequado, obviamente).

A instalação de sistemas racionais de uso de água em
projetos de arquitetura sustentável, de maneira geral, acaba
elevando o preço da obra. A instalação de tubulações
hidráulicas específicas de águas para reuso e os sistemas
de tratamento encarecem o projeto. Porém, os benefícios
a longo prazo são enormes, tanto em economia financeira,
através da diminuição do valor da conta de água mensal,
quanto em diminuição de impactos ambientais. Essas
questões devem ser abordadas e discutidas com o cliente.
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P ERMACU LT U RA: O
IM PACTO D OS J A R D I N S
E HORTAS U RBA N A S
PA RA O PA I S AG I S MO

- P ERMACULT URA: O IMPACTO DOS J ARDINS E HO RTA S U RB A NA S PA RA O PA I SAG I SMO -

A permacultura é um sistema de design de projetos
arquitetônicos que visa à criação de ambientes
humanos sustentáveis e produtivos, em harmonia com
a natureza. Criado pelos australianos Bill Mollison e
David Holmgren na década de 1970, esse sistema de
planejamento de espaços vem ganhando muita força
nos últimos anos.
Através de iniciativas como consumo e
reaproveitamento consciente da água, reciclagem e
reaproveitamento do lixo e cultivo de jardins e hortas
orgânicas, a permacultura visa o desenvolvimento da
chamada “economia ecológica”, proporcionando um
contato contínuo com a natureza.
Em projetos de arquitetura sustentável dentro de
cidades, onde o espaço físico muitas vezes é bastante
limitado, as técnicas de permacultura são bastante
utilizadas na implantação de jardins e hortas urbanas. A
longo prazo, eles melhoram a qualidade do ar, reduzem
o consumo energético e reduzem a exploração de
recursos naturais. Além de serem incrivelmente lindos!
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- P ERMACULT URA: O IMPACTO DOS J ARDINS E HO RTA S U RB A NA S PA RA O PA I SAG I SMO -

4 DICAS PARA O PROJETO DE UM JARDIM SUSTENTÁVEL
Jardim reciclável

É possível montar um jardim super estiloso e sustentável, todo com materiais reciclados. Você pode utilizar, inclusive, resíduos da
própria obra, como pedaços de madeira, tijolos e pallets. Se o espaço físico permitir, outros materiais como pneus, rodas de bicicleta
e móveis velhos também são ótimas opções. Já para os espaços pequenos, invista em garrafas de vidro, garrafas pet e gavetas.
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- P ERMACULT URA: O IMPACTO DOS J ARDINS E HO RTA S U RB A NA S PA RA O PA I SAG I SMO -

Horta urbana
A cada dia que passa, as pessoas vêm se preocupando com a
qualidade dos alimentos que colocam à mesa. Por isso, em um
projeto de arquitetura sustentável, nada mais condizente do que
projetar uma pequena horta urbana para as pessoas que ali viverão,
não é mesmo?
Para fazer isso, a primeira questão a ser considerada é o espaço físico,
que em ambientes urbanos, costuma ser um fator altamente limitante
para esse tipo de iniciativa. Mas não se preocupe, há solução!
Temperos e ervas em geral, como hortelã, manjericão,
orégano, salsinha e cebolinha, podem ser cultivados
em vasos e pequenas floreiras, que não utilizam muito
espaço. Para vegetais de maior porte, como tomate
cereja, couve e alface, por exemplo, são necessários vasos
maiores ou, se possível, um espaço de terra no solo.
E nunca se esqueça de levar em consideração a incidência e direção
solar da edificação, bem como a sazonalidade das plantas que serão
cultivadas. Hortas urbanas necessitam de cuidados constantes e
isso deve ser esclarecido para o cliente desde o princípio.
- 25 -

- P ERMACULT URA: O IMPACTO DOS J ARDINS E HO RTA S U RB A NA S PA RA O PA I SAG I SMO -

Jardins verticais

O conceito de jardins verticais, que vem sendo utilizado já há algum tempo em edifícios e construções de grande porte, migrou para dentro
de residências e apartamentos. Utilizando plantas de raízes pequenas e que não necessitam de muita manutenção, é possível criar divisórias
vivas, desde que adequadamente instaladas, com o suporte, iluminação e ventilação adequadas. Além de muito bonitos visualmente falando,
os jardins verticais proporcionam conforto térmico, isolamento de ruídos, redução do consumo de energia e melhora da qualidade do ar.
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- P ERMACULT URA: O IMPACTO DOS J ARDINS E HO RTA S U RB A NA S PA RA O PA I SAG I SMO -

Telhados verdes
Outra ótima opção quando o objetivo é
agregar o verde em projetos de arquitetura
sustentável que dispõem de pouco espaço
físico, é a instalação dos chamados telhados
verdes. Através da aplicação de solo ou outro
substrato sobre uma cobertura impermeável
instalada no telhado de residências, é
possível cultivar espécies vegetais. Com
o tempo, elas crescem e formam uma
cobertura sobre todo o telhado da residência,
proporcionando um efeito visual lindíssimo.
Além disso, os telhados verdes facilitam a
drenagem da água das chuvas, promovem
isolamento térmico e acústico e compensam
parcialmente a área impermeabilizada que foi
ocupada para a construção da edificação. Se
forem utilizadas plantas nativas, ainda há o
adicional da promoção do reequilíbrio ambiental
e refúgio para espécies de pássaros da região.

- 27 -

5 PROJE TO S D E
ARQUI T E T U RA
S USTE N TÁV E L
PARA I N S P I RA R

- 5 P ROJ ETOS DE A RQ U I TE TU RA SU STE NTÁVE L PA RA I NSPI RA R -

Agora que já abordamos questões bastante relevantes sobre
arquitetura sustentável, concluiremos esse conteúdo mencionando 5
projetos que visam a sustentabilidade de alguma maneira, construídos
em diversas regiões do mundo. É ler e se inspirar!

EDIFÍCIO BOSCO VERTICALE – MILÃO/ITÁLIA
Construído no coração de uma das cidades mais poluídas da Europa,
o edifício Bosco Verticale (Bosque Vertical, em tradução livre) foi
projetado pelo arquiteto Stefano Boeri, já famoso por seus projetos
de arquitetura sustentável em toda a Europa. O Bosco Verticale foi
o primeiro edifício a compor uma floresta vertical no mundo.
Inaugurado em 2014, o projeto é composto por duas torres
residenciais, com varandas cercadas por 900 árvores, o que equivale
a 10 mil metros quadrados de floresta. Além de proporcionar
conforto térmico aos moradores, a floresta vertical ainda serve
como filtro para poeira e partículas de poluição. E a sustentabilidade
do projeto não para por aí! A irrigação da floresta vertical urbana
é feita com água coletada das chuvas e da pia e do chuveiro dos
moradores. A energia elétrica é gerada e distribuída para todo o
edifício através de sistemas de energia eólica e fotovoltaica.
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- 5 P ROJ ETOS DE A RQ U I TE TU RA SU STE NTÁVE L PA RA I NSPI RA R -

GREEN SCHOOL – BALI/INDONÉSIA

Essa escola, erguida toda em bambu, foi construída utilizandose técnicas de permacultura, tornando-se um marco na
utilização do bambu em grande escala. Localizada em Bali,
na Indonésia, a escola se destina a prover a seus alunos uma
educação holística e verde.

Na Green School, as salas de aula não possuem paredes,
proporcionando um melhor aproveitamento da luz natural.
A energia é proveniente de geração solar e de uma cascata
próxima à escola, que movimenta uma turbina-moinho.
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- 5 P ROJ ETOS DE A RQ U I TE TU RA SU STE NTÁVE L PA RA I NSPI RA R -

BAIRRO SOLAR SCHLIERBERG
– FRIBURGO/ALEMANHA
Esse projeto, que se trata não apenas
de uma residência ou edifício, mas
de um bairro inteiro, está localizado
em Friburgo, na Alemanha. Através
de seu sistema de geração de energia
solar extremamente bem projetado
e eficiente, o bairro vai muito além
de apenas ser autossuficiente:
ele produz quatro vezes mais
energia do que consome!
Além disso, todo o bairro foi construído
seguindo as normas da arquitetura
passiva, com tecnologias extremamente
avançadas. Todas as coberturas possuem
sistemas de captação de água das
chuvas, e o sistema de portas e janelas
possui fechamento à vácuo, aumentando
o desempenho térmico das edificações.
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- 5 P ROJ ETOS DE A RQ U I TE TU RA SU STE NTÁVE L PA RA I NSPI RA R -

HARMONIA 57 – SÃO PAULO/BRASIL
E se engana quem pensa que projetos de arquitetura
sustentável bem feitos e de renome são exclusividade
apenas de arquitetos estrangeiros. O edifício sustentável
Harmonia 57, em São Paulo, é a prova irrefutável disso.
Projetado pelo escritório franco-brasileiro Triptyque, o edifício
possui paredes revestidas com vegetação, irrigadas através
de um sistema de vaporização de água. Noventa por cento de
toda a água consumida nessa atividade é proveniente de água
das chuvas.

CENTRO CULTURAL JEAN - MARIE TJIBAOU –
NOUMÉA/NOVA CALEDÔNIA
Esse centro, construído para homenagear um líder assassinado
da cultura Kanak, nativa da ilha da Nova Caledônia, foi
projetado pelo arquiteto italiano Renzo Piano. O Centro
é considerado um dos projetos de arquitetura sustentável
pioneiros no mundo, onde aspectos econômicos, sociais
e ambientais foram levados em consideração durante o
planejamento e execução da obra. Através de estratégias
eficientes de construção sustentável, o prédio se mantém
sempre fresco e integrado à natureza.
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CON C LU S ÃO

- CO NC L U SÃO -

Somente por meio da expansão e popularização
da arquitetura sustentável, é que se conseguirá o
desenvolvimento de projetos cada vez mais eficientes,
ecologicamente corretos, que atenuem os impactos
ambientais gerados ao meio ambiente e que, principalmente,
consigam de fato agregar fatores sustentáveis no dia
a dia de quem os habita ou frequenta, melhorando
assim a vida das pessoas e da comunidade ao redor.
E foi por esse motivo que escrevemos esse ebook.
Compartilhar esse conhecimento gratuitamente, através da
internet, de maneira que ele alcance o maior número possível
de pessoas e que faça a diferença de alguma maneira.

Aqui abordamos questões relevantes sobre arquitetura
sustentável como a importância do briefing, da escolha de
fornecedores sustentáveis e dos cuidados com o canteiro de
obra. Tocamos também na questão da economia de água e
dos conceitos básicos de permacultura, além de listar alguns
projetos de arquitetura sustentável para você se inspirar.
Esperamos que esse conteúdo tenha cumprido o seu
papel e lhe ajudado de alguma forma. Se você acha
que ele pode ser útil para alguém do seu convívio, não
hesite em enviá-lo! E se quiser fazer algum comentário
ou solucionar alguma dúvida que tenha ficado pendente
sobre esse assunto, escreva para a gente! Nós amamos
arquitetura e teremos imenso prazer em lhe ajudar!
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A Arqfashion é um espaço de ideias, relacionamentos e benefícios. Um canal de negócios inovador que
une quem idealiza arquitetura com quem vai construir, decorar ou procura por inspirações. É um site
pioneiro no Brasil para profissionais do mundo da arquitetura. Conecta fornecedores, profissionais como
arquitetos, engenheiros, decoradores, paisagistas, artistas entre outros a potenciais clientes e mercados.
Para fornecedores e profissionais: expor, ser desejado, ciar parcerias e prosperar.
Para quem quer construir, decorar ou se inspirar: explorar projetos, encontrar produtos, encontrar
fornecedores e profissionais e realizar.

