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1. RESUMO  

Este trabalho buscou verificar a contribuição das construções sustentáveis para a 

conservação do meio ambiente, bem como levantar e analisar os desafios e as 

potencialidades envolvidos neste processo. Até o presente momento o 

desenvolvimento do estudo utilizou como metodologia a pesquisa bibliográfica. 

Notou-se que os benefícios da construção sustentável envolvem a diminuição dos 

impactos ambientais, além de otimizar a utilização de recursos naturais e deixar o 

empreendimento mais eficiente, preservando assim o meio ambiente. Porém, foram 

encontrados alguns desafios para sua implantação, como sensibilizar a sociedade 

que a construção sustentável pode ser uma alternativa econômica e ambientalmente 

viável se for desenvolvida de forma planejada. A construção sustentável pode ser 

uma ferramenta importante para a conservação ambiental trazendo benefícios 

diretos para o meio ambiente e indiretamente incentivando a análise crítico reflexiva 

da problemática ambiental colaborando assim para a minimização dos impactos 

socioambientais. 

 

2. INTRODUÇÃO  

Diante dos problemas ambientais e da busca pela sustentabilidade, cabe mencionar 

o papel essencial do setor da construção civil neste contexto, já que pode ser 

considerado o setor de atividades humanas que mais consome recursos naturais e 

utiliza energia de forma intensiva, gerando consideráveis impactos ambientais 

relacionados não apenas ao consumo de matéria e energia, mas também à geração 

de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Por outro lado o setor da construção é 

fundamental para atender as necessidades e anseios da sociedade, tendo em vista 

que pode proporcionar abrigo, conforto e qualidade de vida para indivíduos, famílias 

e comunidades, além de estimular o crescimento e produzir riquezas para 

comunidades, empresas e governos (AGOPYAN; JOHN, 2011). Desta forma, a 

construção sustentável pode ser um importante instrumento para minimizar os dados 

causados ao meio ambiente dentro de uma perspectiva que considere e avalie o 

ciclo de vida pertencente ao processo de construção e a complexidade relativa à 

problemática socioambiental da atualidade. 

 

3. OBJETIVOS  



Analisar o conceito e as práticas de construção sustentável verificando sua 

contribuição para a conservação do meio ambiente e para a melhoria da qualidade 

de vida.  

 

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa bibliográfica, baseada em livros e artigos científicos que contextualizam 

o conceito de construção sustentável, foi utilizada como embasamento metodológico 

deste trabalho.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa intitulado: “Construção 

sustentável: um estudo na Região Bragantina – SP” que busca levantar e analisar a 

aplicação e desenvolvimento de projetos construção ecológica na Região Bragantina 

– SP. Para alcançar os objetivos propostos no referido projeto é imprescindível o 

estudo dos conceitos, ferramentas e especificidades relacionadas à construção 

sustentável. Desta forma, foram desenvolvidos nesta fase do projeto estudos 

temáticos e debates a partir da pesquisa bibliográfica realizada pelos pesquisadores 

envolvidos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

No que se refere a conceitos pertinentes à construção sustentável, além do termo 

ecohouse, ou casa ecológica (ALVES; SILVA; AQUINO, 2011), Meda e Suzuki 

(2003) apresentam o conceito de Green Architecture (eco-arquitetura), que de 

acordo com as autoras é uma tendência arquitetônica, adotada por profissionais 

conscientes das restrições naturais, a fim de amenizar o impacto e a destruição que 

as obras arquitetônicas provocam no meio ambiente, além de proporcionar ao ser 

humano uma qualidade de vida melhor.  

De acordo com Gouveia e  Righetti (2009), a união do termo sustentável à 

arquitetura, construção, urbanismo e paisagismo é relativamente recente, mas 

muitos princípios fundamentais de projetos e construções são antigos. Há formas 

ecológicas de construção milenares, poupadoras de energia e de baixo impacto 

ambiental. Para as autoras, atualmente nas construções, já é possível a utilização 

de sistemas de aproveitamento de água de chuva, miniestações de tratamento de 



água, areia reciclada, argamassa mineral, massa corrida ecológica, além de 

adesivos, vernizes, resinas, pisos, tintas, telhas e telhados verdes. Equipamentos 

poupadores de energia não poluentes, que fazem uso de tecnologias limpas ou 

renováveis, tais como sistemas de energia eólica e solar, entre outros, também são 

adequados às construções que visam à sustentabilidade, pois são capazes de 

atender à demanda energética sem comprometer os recursos naturais locais nem 

alterar drasticamente a geografia dos ecossistemas.  

É importante mencionar que em uma construção caracterizada como ecológica os 

meios são importantes, mas o principal é o quanto realmente esta atividade 

minimizou ou deixou de gerar impactos socioambientais além da necessidade de 

manutenção do sistema proposto não esquecendo a dimensão humana que envolve 

o conceito de meio ambiente e sustentabilidade. 

Desta forma, o grande desafio da construção sustentável é abordagem sistêmica na 

forma de um conjunto coordenado de ações, adequadas a cada realidade num “[...] 

processo holístico que aspira a restauração e manutenção da harmonia entre os 

ambientes natural e construído, e a criação de assentamentos que afirmem a 

dignidade humana e encorajem a equidade econômica”, como proposto na Agenda 

21 para a Construção Sustentável em Países em Desenvolvimento (MMA, 2017).  
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