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Habitações com o olhar 
da sustentabilidade

Uma nova forma de compreender a 
sustentabilidade, abrangendo, além dos conceitos ambientais 
e econômicos, o respeito à identidade cultural das 
populações e a inclusão social, orienta os trabalhos do 
Grupo de Pesquisa Habitação de Interesse Social 
e Sustentabilidade (Sustenfau), da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo (FAU).

Criado em 2008, pelo professor Marcos Diligenti, 
o grupo é um dos poucos no Brasil dedicados a suprir a 
carência de profissionais e pesquisadores nessa área. Ele 
alinha-se às perspectivas governamentais contemporâneas 
de incentivo a projetos de atenção às habitações destinadas 
à população sem condições de obtê-las no mercado.

Entre as pesquisas desenvolvidas e concluídas pelo 
Sustenfau, está a Sustentabilidade de habitação popular: ética e 
a estética na arquitetura unifamiliar. Ela trata da importância 
de observar os recursos adequados, e não apenas funcionais, 
às moradias de interesse social (antes conhecidas como 
casas populares). No momento, essa atividade está sendo 
renovada com o estudo de uma Casa Laboratório, utilizando 
novas tecnologias de baixo impacto ambiental, como os 
telhados verdes.  

No projeto Sustentabilidade Social e Avaliação Pós-
Ocupacional:  A Arquitetura na Construção da Cidadania, o grupo 
atua no Condomínio dos Anjos, construído em 2001, em 
Porto Alegre (RS), com o apoio da FAU.  Antes degradado, 
o local foi revitalizado.  A intenção do grupo é conhecer as 
necessidades atuais dos habitantes e propor melhorias e 
adequações. 

Também em andamento, está o trabalho 
Sustentabilidade Social na Arquitetura: Redes de Solidariedade, 
observando o impacto de construções onde existem 
organizações como clubes de mães, creches, associações e 
ONGs. No campus da Universidade, existe o projeto Mundo 
PUCRS: Potencialidades para uma Universidade Sustentável, 
no qual orientandos de iniciação científica do Sustenfau 
mapeiam todas as atividades sustentáveis em execução.

O próximo desafio é concretizar a formação de 
alunos de pós-graduação.

Housing with an eye 
toward sustainability 

A new way to understand sustainability, which 
encompasses (in addition to the environmental and 
economic concepts) has to do with respecting the 
cultural identity of the people and social interaction. 
This vision guides the work of the Group for Research 
on Social Interest Housing and Sustainability 
(Sustenfau), of the School of Architecture and Urbanism 
(FAU).

Created in 2008 by Professor Marcos Diligenti, 
the group is one of the few in Brazil dedicated to 
addressing the shortage of professionals and researchers 
in this area. It aligns with contemporary governmental 
perspectives on incentives for projects providing 
assistance with housing for people who would otherwise 
be unable to obtain houses on the market. Among the 
research projects developed and completed by Sustenfau 
is the “Sustainability of popular housing: ethics and 
aesthetics in single-family architecture”. It addresses the 
importance of the use of adequate (not just functional) 
social interest housing (previously known as public 
housing). At this time, this project is being renewed 
to include the study of a laboratory house using new 
technologies with low environmental impact such as 
green roofs. 

In the project that considers social sustainability 
and post-occupational assessments, the group works 
on the “Condominio dos Anjos”, built in Porto Alegre in 
2001 with support from the FAU. Previously run-down, 
the site has now been revitalized. The group’s intention 
is to explore the current needs of the inhabitants and 
propose improvements and adaptations. A project 
addressing social sustainability in architecture in terms 
of solidarity networks, which indicate the impact of 
construction where organizations such as mother’s clubs, 
daycare centers, associations and NGOs are present. 
On the University campus, the project entitled PUCRS 
World: Potential for a Sustainable University is taking 
place. In this project, Sustenfau undergraduate scholars 
map all ongoing sustainable activities. The next challenge 
is the solidification of the graduate student union. 
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Compreensão da 
arquitetura de porto Alegre

Compreender a Capital do Rio Grande do Sul, 
a partir da história de suas edificações e processos de 
desenvolvimento urbanístico, é o objetivo central do 
Grupo de Pesquisas Arquitetura e Cidade. Com seis 
pesquisadores e nove alunos, as atividades lideradas pelo 
professor Renato Menegotto tiveram início em 2006.

As investigações são guiadas por cinco linhas de 
pesquisa:  A Geometria e as Formas na Arquitetura; Ensino e 
Aprendizagem do Projeto Arquitetônico; Paisagem Urbana; 
Sustentabilidade na Arquitetura; Teoria, História e Projeto de 
Arquitetura.

Dentro da linha de investigação Teoria, História e 
Projeto de Arquitetura, estão dois projetos que resgatam 
aspectos de Porto Alegre entre o final do século 19 e as 
décadas iniciais do século 20. O primeiro visa conhecer a 
participação dos arquitetos italianos, natos ou de origem, 
em construções da cidade, desde 1890 até 1930. Docentes 
e estudantes buscam dados sobre a formação desses 
profissionais e como eles difundiram a arquitetura da Itália 
na capital gaúcha. O outro trabalho procura entender a 
proposta espacial que esses arquitetos trouxeram de seu 
país, revelando o modo de morar ligado à cultura italiana.

Vinculada ao urbanismo de Porto Alegre, está 
a pesquisa sobre processo evolutivo e transformações 
morfológicas do meio urbano. Ela analisa uma das principais 
vias da cidade, a Avenida Ipiranga, construída às margens do 
Arroio Dilúvio. Com mais de dez quilômetros de extensão, 
essa radial é alvo de pesquisas que possibilitarão entender 
sua atual forma físico-espacial.

Outro trabalho de destaque trata dos projetos que 
antecederam a arquitetura moderna na cidade. Entre os 
anos 1940 e 1960, a produção arquitetônica urbana porto-
alegrense foi marcada por uma identidade diferenciada, que 
recebeu nomes como Art Dèco, Expressionismo ou Proto-
racionalismo, entre outros.  As investigações visam compará-
la com o que era produzido em outras partes do Brasil.

understanding the 
architecture of porto Alegre

The central objective of the Group for the 
Research of City and Architecture is to foster 
understanding of the capital of Rio Grande do Sul 
state based on the history of its buildings and its urban 
development processes. Six researchers and nine students 
are engaged in the research activities, which were initiated 
in 2006 and are led by Professor Renato Menegotto.

The investigations include five areas of research: 
geometry and shapes in architecture; teaching and 
learning as part of the architectural project; the urban 
landscape; sustainability in architecture; and theory, 
history, and architecture projects.

Within that latter area of research, there are 
two projects that aim to restore features of Porto Alegre 
between the late 19th century and the early decades of 
the 20th century. The first project seeks to understand 
the participation of Italian architects, whether native or 
of Brazilian origin, in construction projects in the city 
from 1890 until 1930. Faculty and students are looking 
for information on the training of these professionals and 
how they expressed the architecture of Italy in the state 
capital. The other project seeks to understand the spatial 
proposal that these architects brought from their country, 
revealing the way of life associated with Italian culture. 
One aspect linked to the urbanism of Porto Alegre 
is the research on the evolutionary process and the 
morphological transformations of the urban environment. 
This study analyzes one of the main streets of the city, 
Avenida Ipiranga, which was built on the banks of the 
Arroio Dilúvio. More than ten kilometers in length, this 
feature is the target of studies intended to explore its 
physical-spatial shape. 

Another noteworthy piece deals with projects 
that preceded the modern architecture in the city. 
Between 1940 and 1960, urban architectural production 
in Porto Alegre was marked by a distinct identity that 
includes names such as Art Dèco, Expressionism or Proto-
rationalism, among others. The investigations aim to 
compare this architecture with what was being produced 
at that time in other parts of Brazil.
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