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Este estudo se insere na linha de pesquisa Sustentabilidade no Ambiente Construído que faz parte do
Núcleo de Urbanismo, Design e Arquitetura Sustentável - NUDAS da Universidade de Caxias do Sul. O
conceito de sustentabilidade, embora não seja um assunto recente, é cada dia mais discutido no âmbito
mundial, perante a necessidade de uma mudança de hábitos do ser humano para que os recursos
naturais não se esgotem e as gerações futuras possam usufruí-los. O principal objetivo deste trabalho é
elencar marcos conceituais relacionados à sustentabilidade no ambiente construído para orientar os
estudos e ações futuras da linha de pesquisa dentro do campo da Arquitetura e Urbanismo. Para isso
realizou-se inicialmente uma pesquisa bibliográfica em livro seminais sobre a origem e a evolução do
conceito de sustentabilidade, além de uma análise bibliométrica nas bases de dados Scopus e Web of
Science no período dos últimos 10 anos. A partir da análise dessas referências e também através de uma
análise de dados dos principais eventos, conferências, relatórios, agendas e acordos mundiais foi possível
estabelecer marcos conceituais ligados a sustentabilidade no ambiente construído desde o surgimento do
conceito até os dias atuais, com a montagem de uma linha do tempo relacionando esses dados. Com este
trabalho, espera-se contribuir para a reflexão de como a teoria pode orientar uma prática mais eficiente,
no que tange a sustentabilidade, diante das complexas relações urbanas, buscando criar uma base de
dados com atualização constante sobre sobre o tema, tendo em vista a continuação das pesquisas, bem
como a aplicação dos conceitos no campo da Arquitetura e Urbanismo.
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