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Resumo: Inicialmente, é importante destacar a relevância dos projetos de habitação de 

interesse social para o desenvolvimento de um país, estado ou cidade, pois devido à pouca 

seriedade que é dada ao assunto observa-se uma carência nesse tipo de projeto. Assim, para 

diminuir a falta de habitações para a população de baixa renda, alguns estudos para a 

possibilidade de novas construções são observados, como por exemplo, técnicas de execução 

e materiais diferenciados que visem o barateamento destas obras, levando em consideração 

também, a qualidade do projeto final e o bem-estar dos moradores para que assim sejam 

realizadas construções em larga escala suprindo a necessidade dessa demanda. 

 

Palavras-chave: Habitação. Interesse social. População de baixa renda. Técnicas 

construtivas. 

 

Abstract: Initially, it is important to highlight the importance of the housing projects of social 

interest for a country, state and city. Due to little seriousness that is given to the subject, we 

are suffering from a shortage of this type of project, the great small towns. To decrease the 

lack of housing for low-income population, this is conducting studies to the possibility of new 

construction techniques and implementing differentiated materials, and aimed at cheapening 

of these works, taking into account also the quality of the final design and the welfare of the 

residents, so that constructions are carried out on a large scale to meet the need. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A função primordial da habitação é a de abrigo. Com o desenvolvimento de suas 

habilidades, o homem passou a utilizar materiais disponíveis em seu meio, tornando o abrigo 

cada vez mais elaborado. Mesmo com toda a evolução tecnológica, sua função primordial tem 

permanecido a mesma, ou seja, proteger o ser humano das intempéries e de intrusos 

(ABIKO,1995). 

                                                 
1
 Autora. Aluna do Curso de Arquitetura e Urbanismo UNICRUZ. E-mail: amandabender93@yahoo.com.br  

2
 Autora. Aluna do Curso de Arquitetura e Urbanismo UNICRUZ. E-mail: giovana_paixao@hotmail.com  

3 
Autora. Aluna do Curso de Arquitetura e Urbanismo UNICRUZ. E-mail: brunamontano1507@gmail.com  

4 
Autor e Orientador. Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo UNICRUZ.  

E-mail: tarcisio_dorn@hotmail.com  
5 
Autora e Orientadora. Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo UNICRUZ.  

E-mail: liapasinatto@hotmail.com  

mailto:amandabender93@yahoo.com.br
mailto:giovana_paixao@hotmail.com
mailto:brunamontano1507@gmail.com
mailto:tarcisio_dorn@hotmail.com
mailto:liapasinatto@hotmail.com


 

A partir dos anos de 1930 a principal obrigação do governo, por pressão da população 

de baixa renda, foi cuidar do bem-estar público e propiciar meios para que se habitasse de 

forma descente, agradável, ou pelo menos humana. Por parte do governo não havia como 

negar a responsabilidade pelas condições calamitosas em que a imensa parte da população se 

encontrava. 

As primeiras habitações eram organizadas de forma desordenada, como favelas e 

cortiços e foram surgindo ao redor fábricas aonde os operários viram como necessidade de se 

estabelecerem próximo de seus empregos. Após ato crescente e desordenado foram tomadas 

medidas legislativas que impediam a construção de habitações populares, pois a preocupação 

do governo era constante com relação à precariedade das condições habitacionais devido 

também a surtos epidemiológicos. 

Segundo Fernandes (2003), a habitação desempenha três funções diversas: social, 

ambiental e econômica. Como função social, tem de abrigar a família e é um dos fatores do 

seu desenvolvimento.  

Assim, a habitação passa a ser o espaço ocupado antes e após as jornadas de trabalho, 

acomodando as tarefas primárias de alimentação, descanso, atividades fisiológicas e convívio 

social. Na função ambiental, a inserção no ambiente urbano é fundamental para que estejam 

assegurados os princípios básicos de infraestrutura, saúde, educação, transportes, trabalho, 

lazer etc., além de determinar o impacto destas estruturas sobre os recursos naturais 

disponíveis. Além de ser o cenário das tarefas domésticas, a habitação é o espaço no qual 

muitas vezes ocorrem, em determinadas situações, atividades de trabalho, como pequenos 

negócios (ABIKO, 1995).  

Já a função econômica da moradia é inquestionável: sua produção oferece novas 

oportunidades de geração de emprego e renda, mobiliza vários setores da economia local e 

influencia os mercados imobiliários e de bens e serviços. A construção da habitação responde 

por parcela significativa da atividade do setor de construção civil: em 2002, o subsetor de 

construção de edifícios, que envolve a construção habitacional, foi responsável por 25,29% na 

riqueza gerada pelo setor da construção no país (FGV/SINDUSCON, 2004). 

Em 2003, o setor da Construção Civil brasileiro gerou R$ 96,8 bilhões, 

correspondendo a 6,4% do PIB. Esta relevância se estende também ao aspecto social: a 

construção foi responsável, em dezembro de 2004, por 1,28 milhões de empregos com 

carteira assinada no país (FGV/SINDUSCON, 2004). 

Diante da extrema carência de habitações, nos dias de hoje, tornou-se urgente e 

imprescindível o aprimoramento de técnicas e processos construtivos visando a economia, o 



 

conforto térmico, acústico e lumínico, obras relativamente racionalizadas em função do 

aumento da perspectiva da aquisição da casa própria. Soluções técnicas de execução rápida e 

baixo custo, onde a sustentabilidade está diretamente ligada à esses processos ligados a 

habitação de interesse social, com uso de técnicas construtivas levando em consideração o 

meio em que se está inserido o projeto, tirando partido dos recursos naturais sem esgota-los. 

 

1.1 Arquitetura e sustentabilidade na habitação de interesse social 

 

A migração do campo para a cidade e o crescimento demográfico nos grandes centros 

urbanos caracteriza o cenário brasileiro na atualidade. Em 1940 viviam nas cidades 31% da 

população brasileira. Em 2000 esta taxa subiu para 81%.  Esse quadro da política habitacional 

brasileira aponta para uma demanda potencial significativo por novas unidades habitacionais 

e, também, por serviços de conservação das unidades já existentes em condições de 

precariedade (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, 2000).   

Dentre os brasileiros diretamente afetados pelo déficit habitacional, estima-se que 

97,2% não têm acesso a crédito imobiliário. O Censo Demográfico realizado pelo IBGE no 

ano de 2000 indica que 24,9 % dos entrevistados recebem entre ¼ a 1 salário mínimo, 19,76% 

entre 1 a 2 salários mínimos e 24,18% entre 2 a 5 salários mínimos. Os dados demonstram a 

falta de capitalização e de acesso ao crédito para financiamento habitacional que persiste para 

grande parte da população, das ações nesse sentido verificadas atualmente pelo Governo 

Federal (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, 2000).   

O maior desafio para as sociedades contemporâneas, não se trata apenas de considerar 

a preservação dos recursos ambientais e do meio ambiente, mas, de assegurar condições de 

vida digna aos usuários dessas habitações. O desenvolvimento visa sanar os problemas quanto 

a sustentabilidade econômica, social, política, ambiental e cultural, que devem comparecer 

desde a elaboração inicial de qualquer projeto, ou seja, desde as intervenções urbanísticas, 

incluindo o traçado paisagístico, até o detalhamento do projeto arquitetônico e 

acompanhamento na execução da edificação.  

O crescimento desordenado das cidades, nos grandes centros urbanos, é visto como 

um dos principais responsáveis pela degradação do meio ambiente.  O setor da construção 

civil é atualmente um dos maiores causadores de impactos ambientais. Pela demanda por 

matéria prima industrializada e pela geração de resíduos. A diminuição dos impactos 

ambientais gerados pelas edificações e os conceitos de desenvolvimento sustentável são 



 

estratégias fundamentais para um melhor desempenho ambiental, e devem contemplar desde a 

concepção inicial dos projetos até a fase final. 

 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica, onde discussões 

em grupo orientaram a pesquisa com base em materiais pertinentes publicados para 

aprofundar o assunto e aprimorar a temática abordada, possibilitando uma posição crítica. As 

fontes de pesquisa foram buscadas através de estudos de casos, artigos e livros, as quais, nos 

levaram ao melhor entendimento e conhecimento do tema abordado. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável está criando profundas raízes na sociedade 

e, sem dúvidas, deverá alcançar as atividades da construção civil, da extração de matérias 

primas, produção de materiais de construção, chegando ao canteiro e as etapas de 

operação/manutenção e demolição.  

A sustentabilidade tem seu conceito largamente debatido no transcorrer das últimas 

quatro décadas, contudo, não é possível ainda perceber com nitidez a aplicabilidade de tais 

ações pactuadas, na busca pelo desenvolvimento de uma construção civil sustentável. 

Percebe-se, portanto que os processos de engenharia de obras para se alcançar a 

sustentabilidade não devem ser isolados, devem envolver vários setores da sociedade, 

promovendo ações de educação ambiental, permitindo que todos os envolvidos tenham 

conhecimento da importância e abrangência de suas ações na busca pela sustentabilidade 

como um todo, e assim desenvolvendo técnicas que tornem a construção civil mais barata. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O direito à moradia é fundamental garantido pela Constituição Federal, é uma 

obrigação do poder público, a erradicação da pobreza, da marginalização, bem como a 

redução das desigualdades sociais, onde a integração facilita o gerenciamento do serviço 

público. O seguinte trabalho buscou aspectos relacionados ao direito à moradia digna, 



 

inclusão social, integração de políticas habitacionais, infraestrutura, gastos suportáveis, 

habitabilidade, acessibilidade, localização adequada, técnicas construtivas de baixo custo e 

sustentabilidade.  

A sustentabilidade vem como conceito principal para projetos de habitação de 

interesse social, deve-se sempre levar em consideração o meio em que se vive e utilizar de 

seus recursos naturais, mas não degrada-los. A construção sustentável interfere diretamente na 

relação homem x meio ambiente, com questões que podem ser minimizados quando se 

investe em planejamento adequado, tais como condicionamento de ar, posicionamento da 

fachada em relação ao nascente e poente do sol, destinação de resíduos sólidos, reuso da água, 

entres outros. 
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