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1 RESUMO 

 Atualmente, existe uma enorme preocupação sob o ponto de vista do 

desenvolvimento sustentável. Este conceito pode ser aplicado a diferentes áreas e 

uma delas, talvez a mais importante, é no segmento da construção civil. Segundo o 

Relatório Brundtland, elaborado em 1987, “o desenvolvimento sustentável é o 

desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a 

habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades.” O presente 

trabalho visa explorar, nas diferentes esferas, processos que caracterizam uma 

habitação de interesse social de caráter sustentável. Serão elencados métodos e 

materiais que, se empregados, poderão contribuir de forma positiva, gerando para a 

população um ganho ambiental e econômico. 

2 INTRODUÇÃO 

 Enquanto no Brasil há um aumento do número de pessoas e da aspiração por 

uma melhor qualidade de vida, o ramo da construção civil acompanha este 

crescimento para suprir as necessidades habitacionais da população. Ao passo que 

este setor cresce, a demanda pela utilização de recursos naturais também aumenta, 

acarretando na diminuição dos mesmos. Com este grande crescimento demográfico 

das cidades brasileiras, surge a necessidade da transformação do ambiente natural 

em um ambiente construído. Este fato vem acompanhado de uma série de impactos 

ambientais, o que torna indispensável a realização de empreendimentos de caráter 

sustentável. Outro fator de grande impacto se deve a incansável busca pelo 

aumento dos lucros das corporações, fazendo com que as mesmas acabem 

explorando o meio ambiente sem pensar nas consequências, comprometendo 

assim, os recursos naturais para as próximas gerações. Como fruto deste 

acontecimento, se evidencia uma discussão sobre o desenvolvimento sustentável, 

que propõe o uso dos recursos disponíveis no meio ambiente de forma a não 

comprometer as gerações futuras, pelo simples fato de serem herdeiros de uma 

população ambientalmente descompromissada. 

3 OBJETIVO 

 O presente trabalho tem como objetivo geral a compreensão das técnicas e 

critérios estabelecidos por entidades regulamentadoras, que visam a aplicação dos 

conceitos do desenvolvimento para a construção civil. 

 Como objetivo específico, será elaborada uma comparação de dois 



 

empreendimentos, um convencional e outro de caráter sustentável, ambos de baixa 

renda, sob o ponto de vista técnico e econômico. Seguido desta comparação, serão 

feitas análises para que seja possível avaliar a viabilidade de um projeto de 

interesse social ser sustentável. 

4 METODOLOGIA 

 O início do trabalho fundamenta-se em uma extensa pesquisa bibliográfica 

para que todas as definições e conceitos sobre o tema possam ser compreendidos. 

Em seguida, serão realizadas entrevistas, levantamento de diferentes certificações e 

visitas técnicas a empreendimentos regulamentados, pois fazem parte da 

metodologia do trabalho em questão. Com essas informações obtidas, será feito um 

estudo de caso. Finalmente, com o estudo de caso concluído, será feita uma análise 

dos dados obtidos e consequentemente, se chegará a uma conclusão do estudo 

objeto deste trabalho. 

5 DESENVOLVIMENTO 

 Por se tratar de uma construção em larga escala no Brasil, serão propostas 

alternativas para a execução de empreendimentos de interesse social, pois os 

benefícios são enormes à medida que estas ideias são colocadas em prática. Esse 

estudo proposto está fundamentado em uma visita técnica realizada a uma 

construção convencional. O empreendimento paradigma que será utilizado para a 

elaboração do trabalho final está localizado na região de Campinas e é composto 

por 12 blocos residenciais, cada qual comportando 16 unidades igualmente 

distribuídas em 4 pavimentos.  

Figura 1 - Empreendimento paradigma localizado em Campinas/SP. 
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É com base nos seus custos, metodologias de execução e materiais que serão feitas 

as comparações previstas no escopo deste trabalho. Com os dados coletados, será 

feita uma análise técnica e econômica e uma conclusão sobre as alternativas 

propostas. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 É notório que, até o momento, ainda existe uma grande dificuldade em 

implantar esse tipo de empreendimento no Brasil. Os órgãos financiadores destes 

projetos propõem ideias extremamente interessantes sob o ponto de vista de 

promover um desenvolvimento sustentável, porém, esbarram em questões 

financeiras. A falta de incentivo por conta destas partes acaba desincentivando o 

empreendedor a investir em uma área tão carente, desfavorecida e de extrema 

importância como a da construção sustentável de habitações de interesse social.  

 Contudo, ainda existem formas de se tentar contornar esta situação 

extremamente desfavorável. A principal solução para este cenário é provar aos 

órgãos públicos que uma ajuda financeira acarretará em ganhos muito maiores não 

só para o empreendedor, mas também para os futuros moradores do 

empreendimento e o mais importante, para o meio ambiente. 
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