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RESUMO: Nos dias de hoje muito se fala e procura sobre sustentabilidade e como tornar algo sustentável, por 

trazer uma incomparável preservação e inúmeros benefícios ambientais, além de economia e melhoria de vida, ou 

seja, integra o ambiental, social e econômico. Por isso, a sociedade procura por locais de moradias onde há 

implantação de tais medidas benéficas a preservação ambiental e que pode também, melhorar seu estilo de vida. 

Uma construção sustentável traz em seu conceito o fato de que a inovação tecnológica segue atrelada a cadeia 

produtiva da construção em toda a sua extensão. Ou seja, obras mais eficientes, com menos impacto ao meio 

ambiente e uma melhor qualidade de vida, desde a extração de matéria prima até o término da construção. Quando 

se pensa em sustentabilidade, as primeiras coisas que nos vem em mente é “economia de água e energia”, porém, 

além de serem pontos de extrema importância, não são os únicos pontos. O trabalho presente irá apresentar um 

levantamento bibliográfico, trazendo inúmeras demonstrações de medidas sustentáveis que podem ser adotadas 

desde a construção. O trabalho apresenta também um estudo de caso realizado na cidade de Itumbiara, Goiás, 

demonstrando o desempenho de práticas sustentáveis em algumas obras da cidade. A coleta de dados foi realizada 

através de um questionário padrão, com perguntas objetivas sobre o tema, o qual foi respondido pelos responsáveis 

técnicos de cada obra em questão. 
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ABSTRACT: Nowadays much is said and sought about sustainability and how to make something sustainable, 

for bringing an incomparable preservation and countless environmental benefits, in addition to saving and 

improving life, that is, integrates the environmental, social, and economic. Therefore, society seeks places of 

housing where such measures are implemented beneficial to environmental preservation, and which can also 

improve their lifestyle. A sustainable construction brings in its concept the fact that technological innovation 

follows the production chain of construction to its full extent. That is, more efficient works, with less impact on 

the environment and a better quality of life, from the extraction of raw material to the end of construction. When 

you think about sustainability, the first things that come to mind is "saving water and energy", but besides being 

points of extreme importance, they are not the only points. The present work will present a bibliographic survey, 

bringing numerous demonstrations of sustainable measures that can be adopted since construction. The paper also 

presents a case study conducted in the city of Itumbiara, Goiás, demonstrating the performance of sustainable 

practices in some works of the city. Data collection was performed through a standard questionnaire, with objective 

questions on the subject, which was answered by the technical leaders of each work in question. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Comportamentos e hábitos sociais caracterizados pelo desperdício tornaram-se mais 

frequentes devido ao modelo de produção capitalista. Com o aumento da competitividade no 

mercado e as exigências dos consumidores em relação à qualidade dos produtos e serviços, 

qualidade na entrega, maior preocupação com a preservação ambiental e qualidade de vida, as 

empresas estão buscando novas iniciativas para satisfazer os desejos dos seus clientes (DALÉ; 

ROLDAN; HANSEN, 2011). 

 Para obter vantagens competitivas e conquistar longevidade no mercado, iniciativas 

como a incorporação de sustentabilidade na gestão estão sendo cada vez mais utilizadas pelas 

empresas (DALÉ; ROLDAN; HANSEN, 2011). No decorrer dos anos, a população e seus 

representantes políticos têm exigido um desempenho cada vez mais eficiente nas questões 

ambientais, de saúde e segurança da sociedade (KLEINDORFER; SINGHAL; 

WASSENHOVE, 2005). 

Com o aumento das mudanças ecológicas, o homem vem procurando meios de amenizar 

esse impacto ambiental com práticas sustentáveis. Diversos são os fatores e fundamentos que 

demonstram a importância do uso da sustentabilidade na construção civil. Exemplo disso são 

canteiros de obras, que é possível observar o negligenciamento na questão ambiental. 

sustentabilidade tem sido definida como habilidade de satisfazer as necessidades do presente e 

não comprometer assim as futuras gerações (HART; MILSTEIN, 2004). 

Sendo assim, a construção civil apresenta um importante papel na conservação 

ambiental, visto que tal atividade utiliza uma quantidade significativa de recursos naturais em 

seus produtos, além de impactar no consumo da água e energia. Desta forma, observa-se 

oportunidades de mudanças no setor da construção civil como a incorporação das questões 

ambientais ao longo do seu processo produtivo, com o objetivo de alcançar a sustentabilidade 

no uso de seus recursos (PARDINI, 2009). 

Com a necessidade de tornar a construção civil uma indústria mais sustentável, é 

indispensável reduzir a emissão de CO2 no processo de produção e ainda na emissão indireta 

provocada pela utilização de produtos com alto índice de poluição associado, minimizar os 

desperdícios nos canteiros de obras através de uma construção enxuta, incorporar materiais 

alternativos, como Resíduos da Construção Civil (RCC), entre outros produtos recicláveis ou 

com baixa poluição na sua produção, agregando valor ao cliente. Todas essas alternativas 

abordadas tem como objetivo minimizar os impactos ambientais, melhorar o desempenho e 

aumentar a durabilidade das edificações. 



2. OBJETIVO 

 

 

O objetivo principal desse trabalho é levantar dados de práticas sustentáveis que são 

aplicadas em algumas construções na cidade de Itumbiara – Goiás. Além disso objetiva-se: 

• Apresentaras dificuldades diante da implantação de tais práticas. 

• Verificar quais atividades sustentáveis foram aplicadas implementadas nas obras 

estudadas.  

• Apresentar os possíveis benefícios para os moradores de tais construções. 

• Correlacionar as práticas sustentáveis dentro dos aspectos sociais, econômicos e 

ambientais. 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 SUSTENTABILIDADE 

 

Segundo Leonardo Boff (2016) a sustentabilidade pode ser definida como conjunto de 

processos e ações que se destinam a manter a vitalidade e integridade da terra, preservação de 

ecossistemas com todos os elementos físicos, químicos e ecológicos que possibilitam a 

existência e a reprodução da vida, atendendo as presentes necessidades e das gerações futuras.  

O termo sustentabilidade, muitas vezes que se é utilizado é incompreendido, pelos 

motivos que causam a insustentabilidade. Pois é por meio da exploração de recursos naturais, 

que acontece o crescimento da produção. 

O desenvolvimento sustentável tem como medidas preventivas, corretivas e de controle 

das atividades existentes e das atividades futuras que devem envolver um elenco de variáveis 

da natureza física, biológica, econômica e social que possam interagir num sistema de relações 

harmônicas tendo com preocupação a melhoria da qualidade de vida das gerações futuras 

(ALMEIDA, et al., 1999). 

O desenvolvimento sustentável é como a fonte de capacidade de gestão e recursos 

técnicos e financeiros indispensáveis à resolução dos desafios ambientais que necessitam 

partilhar do entendimento de que deve haver um objetivo comum, e não um conflito, entre 

desenvolvimento econômico e proteção ambiental, tanto para o momento presente como para 

as gerações futuras (ANDRADE, TACHIZAWA e CARVALHO, 2004). 



Desenvolvimento sustentável é o processo político, participativo que integra a 

sustentabilidade econômica, ambiental, espacial, social e cultural, sejam elas coletivas ou 

individuais, tendo em vista o alcance e a manutenção da qualidade de vida, seja nos momentos 

de disponibilização de recursos, seja nos períodos de escassez, tendo como perspectivas a 

cooperação e a solidariedade entre os povos e as gerações (SILVA, 2008).  

A organização, coerente com o modelo de gestão ambiental, deve estabelecer um 

processo de planejamento que identifique os possíveis impactos ambientais que suas atividades, 

produtos e serviços possam causar sobre o meio ambiente (ANDRADE, TACHIZAWA e 

CARVALHO, 2004).  

O desenvolvimento sustentável traduz a preocupação constante com os recursos naturais 

do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem às suas 

próprias necessidades básicas de todos os humanos (BARBIERI, 2007).  

A área de engenharia possui ferramentas e recursos práticos que podem cooperar para a 

aplicação destes objetivos. Engenheiros sensíveis com uma boa visão global destas temáticas, 

em muito contribuem para o desenvolvimento desta proposição de gestão sustentável baseada 

no tripé de sustentabilidade. Esses bacharéis, sobretudo os engenheiros, tornaram-se 

professores e, muitas vezes, dividem seu tempo entre o exercício desta profissão e a de origem 

na qual se formaram nas universidades (SOUZA; NASCIMENTO, 2013). 

 

3.1.1 Tripé da Sustentabilidade 
 

Para suprir as necessidades da sociedade foi criado o termo “Tripé da Sustentabilidade 

- TBL” (Triple Bottom Line), criado em 1994, pelo sociólogo John Elkington que diz que para 

uma empresa ser sustentável, é necessário ser socialmente justa, ambientalmente responsável e 

financeiramente viável.  

O TBL é um índice corporativo que se diferencia das demais por mensurar também as 

interrelações entre as dimensões do desenvolvimento sustentável: eco ambiental, eco social, 

socioambiental e eco socioambiental. Também adota o conceito de sustentabilidade do 

resultado triplo: melhorar o crescimento financeiro reduzindo os impactos ambientais negativos 

e atendendo às expectativas da sociedade (SILVEIRA, 2013). 

A sobrevivência e o sucesso de uma organização estão diretamente relacionados à sua 

capacidade de atender às necessidades e às expectativas de seus clientes, as quais devem ser 

identificadas, entendidas e utilizadas para que os produtos possam ser desenvolvidos, criando 

o valor necessário para conquistá-los retê-los. Por outro lado, para que haja continuidade em 



suas operações, a organização também deve atuar de forma responsável em relação à sociedade 

e as às comunidades com as quais interage, contribuindo para o desenvolvimento 

socioambiental (FNQ, 2011). 

Baseado nas dimensões econômica, social e ambiental, conforme apresentado na Figura 

1, a ideia baseia-se na correlação entre estas três dimensões, para que a sustentabilidade 

realmente aconteça. Internacionalmente essas dimensões são conhecidas como Triple Bottom 

Line (TBL) da sustentabilidade de um negócio (FDC, 2013), Elkington (1994), criou o TBL 

para auxiliar as empresas no desenvolvimento sustentável: prosperidade econômica, justiça 

social e proteção ao meio ambiente, dentro de suas operações principais e essencialmente 

fazendo o salto da sustentabilidade teórica para a prática. O conceito TBL questiona e pondera 

sobre a necessidade de as empresa basearem suas decisões estratégicas neste tripé, onde deverão 

manter a sustentabilidade econômica do seu negócio ao gerenciar empresas lucrativas e 

geradoras de valor, também a sustentabilidade social estimulando atividades ligadas à 

educação, cultura, lazer, bem estar e justiça social da comunidade onde a empresa está inserida 

e tudo isso mantendo o cuidado com o meio ambiente através de cuidados ambientais como 

programas de reciclagem, preservação, dentre outros aspectos. 

Do ponto de vista econômico, a sustentabilidade prevê que as empresas devem ser 

economicamente viáveis, isto é, no seu papel deve ser levado em consideração o aspecto da 

rentabilidade. No termo social, a organização deve proporcionar as melhores condições de 

trabalho aos seus empregados, além da participação dos seus gestores nas atividades 

socioculturais de expressão da comunidade. Já na dimensão ambiental, a empresa deve pautar 

na ecoeficiência dos seus processos produtivos, adotando uma responsabilidade ambiental 

(DIAS, 2011). 

 
Figura1: Tripé da Sustentabilidade 

 
Fonte: DIAS (2011) 



 

3.2 CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

 

A construção sustentável ao longo do ciclo de vida do edifício aplica três princípios de 

desenvolvimento sustentável (ecoeficiência, inclusão social e justiça social e ambiental). 

Assim, é o resultado do planejamento para melhorar a eficiência do uso dos recursos, com 

especial atenção nos impactos da construção e sua cadeia, que não afeta o meio ambiente, 

impacto na saúde humana e alcançar maior economia e o impacto do rendimento financeiro nos 

empreendedores (VALENTE, 2009) 

O crescimento populacional e a urbanização acelerada nas cidades fizeram com que a 

demanda na construção civil aumentasse nas últimas décadas, gerando grande impacto 

ambiental, econômico e social. O impacto do crescimento populacional repercute na forma 

como os recursos naturais são gerenciados e como se projeta e se investe nas obras de 

engenharia. A construção civil é a principal responsável pelas modificações na paisagem 

natural, uma vez que é fornecedora de toda a infraestrutura para o desenvolvimento das 

atividades humanas (CIB, 2000). 

Dado o cenário atual de degradação ambiental, promovendo a sustentabilidade e o 

crescimento do setor da construção, cada vez mais medidas alternativas estão sendo usadas para 

reduzir os impactos antropológicos. Cada projeto deve encontrar soluções economicamente 

viáveis e levar a sistemas construtivos que sejam integrados ao meio ambiente, promovam bem-

estar e justiça social e sejam culturalmente aceitos (CBIC, 2008). 

Soluções precisam ser formuladas na visão do sistema, uma vez que a cadeia de 

construção indiretamente atinge diferentes indústrias e milhões de empregos, desde a extração 

de matérias-primas, indústria de processamento, segmentos comerciais e serviços para a 

distribuição de resíduos gerados no prédio. Portanto, a responsabilidade socioambiental perante 

terceiros no cumprimento das normas de segurança que garantem a conformidade é importante, 

contratos formais, gestão ambiental e outros (SILVA, 2012) 

Além disso, Lopes (2013) recomenda a colaboração com fornecedores, funcionários e 

comunidades locais. De acordo com as diretrizes para a construção sustentável (CBIC, 2008), 

o primeiro passo para o desenvolvimento sustentável na construção é o desejo das empresas da 

cadeia de fornecimento de efetivamente criar as bases para o desenvolvimento de projetos 

sustentáveis.  

A Agenda 21 para a construção sustentável foi publicada em 1999 pelo Conselho 

Internacional de Pesquisa e Inovação em Construção (CIB) e descreve os conceitos, aspectos e 



problemas para a indústria da construção em termos de sustentabilidade. O objetivo é criar 

estratégias globais de ação, termos e diretrizes que ajudem a criar programas nacionais, 

regionais e sub-setoriais. No entanto, este documento refere-se principalmente à realidade, 

prioridades e potencial industrial dos países industrializados. (CIB; UNEP-IETC, 2002). 

De acordo com a Agenda 21 para o desenvolvimento sustentável para os países em 

desenvolvimento, um dos maiores problemas é a preparação de toda a cadeia produtiva para os 

ajustes necessários no processo de construção. (CARVALHO, 2013). 

Segundo Araújo (2008) cada empreendimento deve ser tratado entendo sua pluralidade 

e complexidade, para o autor Uma obra sustentável jamais pode ser copiada sem deixar de ser 

fiel a si mesma, pois é um sistema ‘vivo’, que obedece ao princípio de que ‘cada organismo 

tem sua própria necessidade de interação com o meio’. Não há, portanto, uma ‘receita de bolo’ 

para uma obra sustentável, mas pontos em comum que devem ser atingidos, de conformidade 

com a máxima da Rio-92: “Pensar global e agir local”. É a partir do local de implantação e de 

todas suas interações (ecológicas, sociais, econômicas, biológicas e humanas), do perfil do 

cliente e das necessidades do projeto, que se define uma obra sustentável.  

De uma forma geral, para a construção civil tentar aproximar-se ao conceito de 

desenvolvimento sustentável é necessário fechar ciclos, desde a extração da matéria prima a 

reciclagem e reutilização. Uma vez que o desenvolvimento sustentável é entendido como um 

processo que leva à mudanças na exploração de recursos, na direção dos investimentos, na 

orientação do desenvolvimento tecnológico e nas mudanças institucionais, todas visando à 

harmonia e ao entrelaçamento nas aspirações e necessidades humanas presentes e futuras. Este 

conceito não implica somente multidisciplinariedade, envolve também mudanças culturais, 

educação ambiental e visão sistêmica (BRANDON, 1998; ANGULO, 2005; JOHN, 2000; 

ZWAN, 1997). 

 

3.3 PRÁTICAS DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

 

A introdução de práticas sustentáveis deve começar na fase de planejamento da obra, a 

partir da seleção da área e da vistoria, a fim de garantir uma adequada interligação do prédio 

com o meio ambiente. A avaliação das obrigações ambientais da estação é necessária para 

impedir a construção ou tomar medidas corretivas em locais contaminados por usos anteriores 

ou fontes próximas de poluição. Ao escolher um canteiro de obras, a prioridade deve ser dada 

às áreas urbanizadas com infraestrutura estabelecida e serviços básicos acessíveis na área, 

manutenção das áreas naturais existentes e restauração de habitats. Para implementar as 



condições ambientais, é necessária a drenagem local, saneamento, abastecimento de água, 

coleta de lixo, eletricidade, estradas, transporte coletivo e outros. (LOPES, 2013). 

Na falta de normas específicas as empresas com o objetivo de obter reconhecimento 

internacional do Sistema de Gestão Ambiental começaram a adotar procedimentos contidos na 

série de normas internacionais ISO 9000, que evitam os defeitos e retrabalhos. O investimento 

na preservação do meio ambiente com a utilização de processos menos poluidores, atribui 

respeito, simpatia e melhor competitividade para as empresas através da certificação pela NBR 

ISO 14001 (YEMAL et al., 2011). 

A ISO 14001 é uma norma específica elaborada para tratar de Sistemas de Gestão 

Ambiental. Ou seja, a norma ISO 14001 visa disponibilizar às empresas ferramentas para que 

elas possam implantar um sistema de gestão ambiental, capaz de auxiliá-las na obtenção de seus 

objetivos ambientais e econômicos. Ou seja, esta norma foi idealizada com o sólido propósito 

de compatibilizar a proteção ambiental e prevenção à poluição com o crescimento sócio-

econômico de uma organização. Na prática, consiste numa forma eficaz do equacionamento do 

desenvolvimento sustentado. Pretende-se que a Implementação de um Sistema de Gestão 

Ambiental resulte no aprimoramento do desempenho ambiental. Esta especificação baseia-se 

na premissa que a organização irá, periodicamente, analisar criticamente e avaliar o seu sistema 

de gestão ambiental de forma a identificar oportunidades de melhoria e sua implementação. 

O guia da Sustentabilidade na Construção (CBIC, 2008) compila e enumera nove 

princípios necessários à elaboração de uma construção sustentável:  

a) Qualidade da implantação.  

b) Gestão do uso da água.  

c) Gestão do uso de energia.  

d) Gestão de materiais e redução de resíduos.  

e) Prevenção de poluição.  

f) Gestão ambiental (do processo).  

g) Gestão da qualidade do ambiente interno.  

h) Qualidade dos serviços.  

I) Desempenho econômico. 

 J) Gestão do local, incluindo aspectos culturais e ambientais do entorno.  

k) Responsabilidade social. 

A gestão da construção em termos de sustentabilidade é importante para a construção 

ambiental. Prevenção de erosão, sedimentação de cursos de água e formação de poeira, ou seja, 

proteção do solo, prevenção de partículas arrastadas pela chuva ácida e cursos do vento e chuva 



ou poluição da água e prevenção da poluição do solo, o material de partículas transportadas 

pelo ar é uma prática que deve ser projetada e aprovada no local da obra. Para isso, existem 

algumas medidas de controle: cercar o canteiro, pulverizar a água antes e durante a operação e 

evitar cavar quando a velocidade do vento estiver alta (LOPES, 2013). As interferências nas 

proximidades devem ser reduzidas ao mínimo, com manutenção e limpeza de estradas, redução 

de ruído, respeito ao tempo de trabalho e outras ações que reduzam a violação da harmonia 

ambiental.  

O uso eficaz de materiais através da redução de resíduos e reutilização de resíduos deve 

ser considerado uma estratégia durante a fase de construção. É importante avaliar o uso de 

materiais que não excedam o número necessário. Embora a distribuição adequada de resíduos 

seja importante, deve ser dada prioridade aos processos de redução de emissões e, portanto, 

medidas a serem desenvolvidas para a conversão de resíduos em matérias-primas e, finalmente, 

pela adoção de medidas de combustão em fornos de cimento e uma gestão que reduz perdas 

(RIOS, 2014).  

De acordo com as diretrizes da Lei Nacional de Resíduos Sólidos nº 12.305/2010, a 

resolução CONAMA nº 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para 

resíduos, é necessário ter responsabilidade pelo meio ambiente e uma redução dos custos de 

remoção e desnecessários despesas com a compra de materiais. 

 

3.3.1 Gestão de Materiais e Resíduos  

 

Segundo Côrrea (2009), materiais e resíduos devem ser tratados conjuntamente, no que 

se refere a sustentabilidade, uma vez que é necessário selecionar e utilizar corretamente os 

materiais a fim de reduzir a quantidade de resíduos gerados. 

 Dentre os diversos benefícios provenientes da especificação correta do sistema 

construtivo podem ser citados: 

a) Redução de custos com gestão de resíduos: Consiste na redução do desperdício e 

custo decorrente da aquisição de novos materiais;  

b) Redução de reclamações por parte dos clientes: Uma vez que o sistema construtivo 

foi bem definido, diminuem as chances de ocorrência de alguma patologia no empreendimento 

ocasionado por causa de erros na concepção do projeto. Isto aumenta a satisfação do cliente e 

pode melhorar, também, a imagem da empresa.  



c) Aumento da durabilidade do empreendimento: Se o empreendimento escolhe matéria 

prima mais durável para ser empregada na construção, o ciclo de vida pode ser aumentado, 

permitindo maiores intervalos entre manutenções.  

d) Aumento da vida útil de aterros sanitários: A redução da quantidade de resíduos 

sólidos gerados não sobrecarrega os aterros sanitários tão rapidamente.  

e) Ganhos para a sociedade: Ao comprar itens locais, estimula-se a economia local e 

reduz a poluição causada pelo transporte dos materiais.  

 

3.3.2 Materiais Sustentáveis  
 

Para decidir quais os materiais serão utilizados no empreendimento, a equipe de projeto 

deve levar em conta os seguintes aspectos, para que o empreendimento seja realmente 

sustentável:  

Custo: Devem ser levantados os custos de cada sistema construtivo possível. É sugerido 

que sejam observados não apenas os custos durante a construção, mas também na fase de uso e 

operação. Neste quesito já é notada uma preocupação com o futuro usuário do empreendimento. 

 Durabilidade: Segundo a NBR 15575, a estrutura de um edifício deve ter uma vida útil 

mínima de 50 anos, então o projeto deve especificar materiais e sistemas construtivos que 

apresentem uma vida útil semelhante e com flexibilidade para atender as necessidades dos 

futuros usuários, assim como facilitar a futura requalificação e reabilitação dos materiais.  

Qualidade e proximidade dos fornecedores: Os fornecedores devem cumprir as 

diferentes legislações vigentes, tanto ambientais quanto trabalhistas e seus produtos devem ser 

de qualidade (conforme normas técnicas, de desempenho ou de programas setoriais de 

qualidade, como o PBQP-H). De preferência, devem ser escolhidos fornecedores próximos ao 

local do empreendimento, para estimular a economia local e minimizar a emissão dos veículos 

transportadores.  

Quantidade e periculosidade dos resíduos gerados: Os resíduos devem ser analisados e 

quantificados para um melhor entendimento da perda de material, do custo com transporte e da 

disposição dos resíduos em aterros comuns ou especiais, de acordo com a necessidade. Se o 

empreendedor desejar um cálculo mais preciso, ele deve observar a legislação local e solicitar 

um mapeamento dos possíveis depósitos de resíduos da região.  

Modularidade: Além de tomar cuidado na seleção dos materiais, sua utilização deve ser 

planejada para evitar desperdícios, com coordenação modular. Para isso, devem-se dimensionar 



corretamente os ambientes, além de compatibilizar os projetos, os componentes e os sistemas 

construtivos, previamente, para evitar excessos e desperdícios.  

Torgal e Jalali (2010) estudaram a possibilidade de substituir grandes quantidades de 

argila por cinzas volantes. Os tijolos, conforme apresenta Figura 2, contendo cinza volante, 

devem ferver a uma temperatura de cerca de 1050 ° C, o que significa um aumento de 50 ° C a 

100 ° C. Em comparação com tijolos impraticáveis, eles têm uma alta resistência mecânica, 

baixa absorção de água e boa resistência à congelamento de gelo.  

Segundo os mesmos, foi estudado por Demir e Topçu (2007) a possibilidade de utilizar 

diversos resíduos orgânicos (serragem, resíduos de tabaco, resíduos vegetais) como potencial 

para a formação de microporos em um ladrilho cerâmico. Esses autores confirmam que o uso 

desses resíduos como substituto da argila não causa problemas de fundição em percentuais de 

10% 35 em peso. Porcentagens mais altas requerem mais água, exceto que o processo de 

extrusão se torna difícil.  

 

Figura 2 - Tijolos ecológicos de resíduos da construção e demolição. 

 
Fonte: VISTA (2010). 

 

 Devido ao grande número de estudos que demonstraram os danos causados pelo 

processamento indiscriminado de matérias-primas, desperdício e poluição inadequados, há 

novas técnicas que estão revolucionando a engenharia civil e, ao mesmo tempo, cooperam com 

a ideia de criar ramo ecológico e correto. Entre estes, o uso de pó de mármore e resíduos de 

construção sendo substituo do agregado. (BARBOSA et al, 2011).  

Barbosa et al (2011), realizou testes de laboratório para verificar se o concreto agregado 

(resíduo) é melhor que o concreto convencional (a partir de areia e agregados) e, portanto, é 

uma solução viável para compartilhar esses resíduos. Quanto às propriedades mecânicas, 

confirmou-se que o resultado do concreto feito usando resíduos seria benéfico. Outra vantagem 



é a substituição de materiais tradicionais (areia e cascalho) pela produção de concreto que, além 

de proteger o meio ambiente, reduz o custo dos materiais de construção. No entanto, também 

mostrou menos fluidez, o que reduziu sua trabalhabilidade e módulo de elasticidade e criou 

uma tendência maior para a formação de microfissuras.  

Segundo Torgal e Jalali (2010), o uso de fibras vegetais na produção de compósitos 

cimentícios como substitutos de fibras de amianto ou mesmo fibras sintéticas pode contribuir 

para aumentar a sustentabilidade da indústria da construção. Exemplos de fibras vegetais altas 

usadas para plantas são: fibras de sisal, fibras de coco, casca de arroz, fibras de cânhamo.  

 

3.3.3 Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil  

 

É de uma grande necessidade a aplicação de ações para a minimização da degradação 

ambiental originada pelo setor da construção civil. Desta forma, o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA, tendo ciência, do acréscimo dos resíduos da construção e demolição 

destinados em locais inapropriados, determinou através da Resolução nº 307, uma resolução 

que constitui as diretrizes, critérios e procedimentos para promoção da gestão de resíduos 

originados da construção e demolição, inclusive o órgão decidiu os procedimentos essenciais 

de modo que mitiga a degradação ambiental.  

Esta publicação entrou em vigor na data de 03 de janeiro de 2003, no documento são 

relacionadas várias formas para definição dos termos referentes ao gerenciamento de RCC, aliás 

determina uma classificação para eles, sendo classe A, B, C e D. 

A partir de cada uma das definições, são determinados procedimentos com relação a 

destinação.  

Resíduos da Classe A, conforme Figura 3, são aqueles originados das construções, 

reparos, demolições e reformas de serviços da construção civil e aqueles que são resultados da 

composição dos locais da obra, como: blocos, cerâmicos, tijolos, concreto, terra, pedras, metais, 

resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, constituintes de cimentos e misturas, gesso, 

materiais asfálticos, vidros, plásticos, tubulações, fios elétricos, etc. (Brasil, 2002).  

A destinação destes resíduos, devem ser a reciclagem para utilização novamente no 

modo de agregados, ou então deve ser realizado a disposição destes em aterros de RCC, 

permitindo sua reutilização e reciclagem posteriormente (Brasil, 2002).  

Resíduos Classe B, apresentados na Figura 4, são os papéis, plásticos, metais, madeiras, 

vidros e outros (Brasil, 2002).  

 



Figura 3 - Resíduos da construção civil da determinação Classe A. 

 
Fonte: Caio Pereira (2017). 

 
Figura 4 - Resíduos da Classe B, tendo as madeiras usualmente utilizadas em fôrmas como uma das 

mais comuns. 

 
Fonte: Caio Pereira (2017). 

 

É de uma grande necessidade a aplicação de ações para a minimização da degradação 

ambiental originada pelo setor da construção civil. Desta forma, o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA, tendo ciência, do acréscimo dos resíduos da construção e demolição 

destinados em locais inapropriados, determinou através da publicação realizada em 5 de julho 

de 2002, uma resolução que constitui as diretrizes, critérios e procedimentos para promoção da 

gestão de resíduos originados da construção e demolição, inclusive o órgão decidiu os 

procedimentos essenciais de modo que mitiga a degradação ambiental, esta foi a Resolução nº 

307. 



A destinação destes resíduos, devem ser a reciclagem, reutilização ou a realização do 

envio das substâncias para os locais de armazenamento periódico, determinando a distribuição 

de modo que possibilite o seu uso posteriormente (Brasil, 2002).  

Resíduos Classe C, mostrados na Figura 5, são os resíduos no qual não foram 

determinados processo ou práticas viáveis que permita a sua reciclagem e ou recuperação, como 

os produtos gerados do gesso (Brasil, 2002). 

 
Figura 5 - Gesso material classificado como Classe C. 

 
Fonte: Estarkley Késsio (2019) 

 

A destinação deste tipo de material, deve ser a armazenagem, o transporte e a finalidade 

segundo as normas regulamentadas pelo CONAMA em 2002. 

Resíduos da Classe D, apresentados na Figura 6, são produtos tóxicos utilizados no 

processo da construção, como resinas, solventes, óleos, tintas e qualquer outro que possa ser 

prejudicial à saúde vindos de reparo, demolição e reformas de qualquer tipo obra. 

 
Figura 6 - Resíduos oriundos de tintas determinados como Classe D. 

 
Fonte: Estarkley Késsio (2018). 

 



Os resíduos necessitam da segregação, limpeza e organização para assim poder reduzir 

a quantidade de desperdícios no canteiro de obras, estes itens estão diretamente ligados com as 

perdas, com isso obtêm-se as seguintes vantagens:  

a) A obra fica mais limpa e organizada;  

b) Não realiza a junção entre os materiais e os resíduos, determinando assim que os 

materiais adquiridos não sejam descartados;  

c) Determina a possível reutilização dos resíduos previamente a sua disposição;  

d) Com a cotação e qualificação dos resíduos é possível determinar a possiblidade dos 

focos das perdas e realizar a prevenção.  

Uma outra vantagem possível de discriminar em relação a segregação dos resíduos, a 

influência em diminuição dos acidentes de trabalho no canteiro de obras, evitando o contato do 

trabalhador com materiais que podem ser arriscados ou prejudiciais a sua saúde.  

Segundo, Pinto (1998), o uso de projetos e controles sobre os sistemas de construção 

racionalizados, além de determinar aplicações referentes a gestão da qualidade já configuradas, 

conseguem proporcionar grandes realizações para a diminuição na quantidade de resíduos 

gerados. A forma como os materiais são armazenados no canteiro e obras e como ocorre a 

distribuição dos mesmos pode determinar a minimização das perdas, ou até aumentá-las. A 

Figura 7 apresenta uma forma inadequada de armazenamento de insumos. 

 
Figura 7 - Armazenamento inadequado dos insumos da construção. 

 
Fonte: Buildin (2019). 

 

O acondicionamento pode ser realizado no local onde os resíduos são gerados, podem 

ser utilizados alguns procedimentos para este processo. Os materiais como plásticos, madeiras, 

papéis e metais conseguem ser acomodados em recipientes que sejam abertos e resistentes e na 

parte interna os recipientes podem ter um saco de ráfia apropriado para a geometria do 

recipiente, facilitando a colocação dos resíduos para a coleta e posteriormente destinação final 

(SEBRAE; SENAI; GTZ, 2007).  



A seguir é demonstrado na tabela abaixo, a referência entre o resíduo e classificação do 

seu acondicionamento: 

 

Tabela 1 - Soluções para acondicionamento dos resíduos 

Tipo de Resíduo  Acondicionamento Inicial 

Blocos de concreto, blocos cerâmicos, 

argamassas, componentes cerâmicos, concreto, 

tijolos e similares 

Pilhas formadas próximas aos locais de 

transporte interno, nos respectivos pavimentos 

Madeira 

Bombonas ou pilhas formadas nas proximidades 

da própria bombona ou dos dispositivos de 

transporte vertical 

PlásticosPlásticos (embalagens, aparas de 

tubulações, etc.) 
Bombonas ou fardos 

Papelão (sacos e caixas de embalagens 

utilizados) e papeis (escritório) 
Bombonas ou fardos 

Metal (ferro, aço, fiação, arame, etc.) Bombonas 

Serragem Sacos de ráfia próximos aos locais de geração 

Gesso de revestimento, placas e artefatos 
Sacos de embalagem do gesso ou sacos de ráfia 

próximos aos locais de geração 

Solos Eventualmente em pilhas para imediata remoção 

Telas de fachada e de proteção 
Recolher após o uso e dispor em local adequado, 

sendo este já para acondicionamento final. 

EPS (poliestireno expandido) – ex: isopor 
Quando em pequenos pedaços, colocar sacos de 

ráfia. Em placas, formar fardos 

Resíduos perigosos presentes em embalagens 

plasticas, instrumentos de aplicação (pinceis, 

broxas e trinchas) e outros materiais auxiliares 

(panos, trapos, estopas, etc.) 

Manuseio com os cuidados observados pelo 

fabricante do insumo na ficha de segurança da 

embalagem ou do elemento contaminante do 

instrumento de trabalho. Imediato transporte 

pelo usuário para o local de acondicionamento 

final. 

Restos de uniformes, botas, panos e trapos sem 

contaminação por produtos químicos. 

Disposição nos bags para resíduos diversos 

sendo este o acondicionamento final. 

Fonte: SEBRAE (2007). 

 

3.3.4 Gestão de Águas e Efluentes  

 

O aprimoramento da gestão dos recursos hídricos, como forma de combater os 

desperdícios e promover o uso racional da água no Brasil, é elemento fundamental para o 

desenvolvimento de uma cadeia produtiva sustentável na construção (SIMÃO, 2014).  

Para desenvolver uma boa política de gestão de águas e efluentes em um 

empreendimento, é importante verificar o regime de chuvas da região e a sua periodicidade. 

Portanto, deve-se levantar se a região apresenta:  

a) Falta de água ou enchentes;  

b) Problemas de erosão decorrentes das chuvas;  

c) Carência de saneamento ou abastecimento nas imediações do empreendimento.  



Após o levantamento destes dados, é possível alinhar as estratégias a serem adotadas no 

empreendimento, tanto na construção quanto na operação, contribuindo com a sua 

sustentabilidade, alinhada à redução de custos durante a sua vida útil. Como fonte de referência 

para o levantamento das informações pode-se consultar o Banco de Dados Climáticos do Brasil 

(EMBRAPA2008).  

Segundo Côrrea (2009), para organizar as estratégias adotadas, deve-se elaborar um 

plano do uso racional da água, no sentido de fazer uso eficiente da água e reverter este uso em 

benefícios durante a vida útil da edificação, especialmente durante o uso, quando ocorre o maior 

consumo hídrico. O plano deve contemplar:  

a) Redução da quantidade de água extraída; 

 b) Redução do consumo e desperdício de água; 

 c) Aumento da eficiência do uso de água;  

d) Aumento da reciclagem e do reuso de água.  

O uso racional da água pela cadeia produtiva da construção deve envolver não só a 

promoção da educação entre seus diversos atores como também o fomento à gestão integrada 

(do manejo e da drenagem), ao gerenciamento equilibrado entre a oferta e a demanda e à 

inovação tecnológica. A sustentabilidade desse insumo depende da redução da demanda em, 

pelo menos, três níveis de abrangência: macro, com a exploração racional dos recursos hídricos; 

médio, com a gestão otimizada dos sistemas públicos; e micro, com a otimização do consumo 

de água nos edifícios. Fundamentalmente, nas edificações, a gestão deve contemplar: o 

suprimento de água potável; a gestão de águas pluviais e o esgotamento sanitário (SIMÃO, 

2014).  

Para a determinação da aplicação da gestão dos recursos hídricos, Simão (2014), propõe, 

um programa de construção sustentável, determinando as seguintes diretrizes: 

 a) Estabelecer políticas que estimulem o reaproveitamento das águas pluviais em 

edifícios residenciais, comerciais e públicos.  

b) Elaborar e implementar, um manual de boas práticas que apresente diretrizes para o 

uso racional da água. O manual deve ter como objetivo: estimular a contratação de obras que 

contemplem soluções com menor nível de consumo; propor uma legislação para a medição 

individual de consumo nas edificações novas e construídas; fomentar soluções mais econômicas 

no uso de água potável e de fontes alternativas de água; promover a interface entre o tema e as 

políticas públicas e programas, como o Minha Casa Minha Vida e o Programa Nacional de 

Combate ao Desperdício de Água.  



c) Estimular e exigir um aprimoramento da gestão pública, integrando o manejo e a 

drenagem de águas pluviais e o aumento da permeabilidade dos solos, sobretudo nos ambientes 

urbanos.  

d) Implementar programas regionais de capacitação, educação e conscientização sobre 

o uso racional da água para todos os profissionais da cadeia produtiva da construção (projetistas, 

arquitetos, engenheiros), demais atores do setor (administradores prediais, empresas de 

facilities) e consumidores. e) Desenvolver programas para a qualificação da gestão das 

concessionárias de serviços de água e esgoto, reduzindo os atuais níveis de perda na 

distribuição.  

 

3.3.5 Gestão de Energia  
 

A eficiência energética das edificações é um dos indicadores de desempenho e um dos 

requisitos mais avaliados em construções sustentáveis. Sabe se que, no Brasil, o consumo de 

energia elétrica nas edificações corresponde atualmente a cerca de 44% do consumo faturado 

no país, sendo que 22% são utilizados apenas em instalações residenciais, 14% em comerciais 

e 8% em edificações públicas. Como o Brasil é um país em desenvolvimento, a tendência é de 

aumento desse consumo (SIMÃO, 2014).  

Durante os anos de 2007 a 2010, o Brasil contabilizou avanços importantes para a 

promoção do desenvolvimento sustentável com o lançamento da Etiqueta Nacional de 

Conservação de Energia em Edifícios Residenciais, Comerciais, de Serviços e Públicos 

(Inmetro / PROCEL) – e o Plano Nacional de Energia 2030 – cujas premissas preveem uma 

meta de redução de até 10% no consumo de energia elétrica em 2030 (SIMÃO, 2014).  

De acordo com a Câmara Brasileira da Industria da Construção (2008), na proposta de 

construção sustentável, recomenda-se as seguintes diretrizes públicas, para a promoção da 

proposta: 

 Incentivo à geração distribuída de energia, por meio de fontes renováveis e da criação 

de redes mais inteligentes, que permitam o compartilhamento da energia local excedente nas 

edificações.  

Esse novo marco legal deve fomentar a realização de auditorias energéticas regulares, 

pelo governo, em todas as edificações brasileiras, a começar pelas edificações públicas para 

monitorar desempenho e identificar e estabelecer oportunidades de implementação de 

melhorias. Essa legislação deve estabelecer ainda a realização de campanhas regulares de 

comunicação e educação para superar a falta de conhecimento e salientar o comportamento 



eficiente, com foco em informações objetivas sobre precificação versus desempenho energético 

das edificações e dos equipamentos individuais. 

O objetivo é estabelecer um programa nacional de reformas para o aumento da eficiência 

energética no parque de edificações construído. Essa legislação deve alcançar os três níveis do 

Executivo: municípios, estados e União.  

Capacitação dos diversos atores e consultores que atuam na cadeia produtiva 

(especialmente projetistas, administradores prediais e empresas de facilities) para a produção e 

operação de edificações de atuação em edificações inteligentes e de alta eficiência. Essa 

capacitação deve ressaltar a importância dos investimentos na fase do projeto, com a 

consequente minimização de custos nas etapas de operação e de manutenção dos 

empreendimentos.  

 

3.3.6 Gestão do Desenvolvimento Humano  

 

A agenda do desenvolvimento humano é provavelmente a mais extensa, além de 

extremamente determinante para a sustentabilidade. Na cadeia produtiva da construção, baixa 

escolaridade, baixa produtividade e baixos salários são só alguns dos entraves ao 

desenvolvimento sustentável. Essa situação é agravada ainda pela informalidade e, muitas 

vezes, pelo acesso precário, do trabalhador da construção, a condições básicas de moradia, 

higiene, saúde, saneamento, água, mobilidade e segurança alimentar (SIMÃO, 2014). 

 Enquanto o vetor para as mudanças é a nova economia, a educação se constitui como a 

chave do processo. Uma das ações mais importantes para o desenvolvimento humano, é 

fomentar iniciativas em conjunto com o poder público, as instituições de ensino e de 

financiamento, além dos atores não governamentais, para promover e exigir a legalidade e a 

conformidade no setor (SIMÃO, 2014).  

Sendo assim, a Câmara Brasileira da Industria da Construção (2008), na sua proposta 

de construção com sustentabilidade, indica as seguintes diretrizes públicas, para a promoção da 

proposta:  

Mapear e disseminar as boas práticas na adoção de critérios de verificabilidade legal, de 

responsabilidade socioambiental, de conformidade e de qualidade na cadeia produtiva da 

construção. Essa ação tem como um dos seus principais objetivos estimular a autorregulação 

das empresas para verificação permanente do atendimento às leis e adoção de critérios para 

qualificação dos profissionais, produtos e serviços.  



Mapeamento socioeconômico para identificar a dimensão da demanda por programas 

de capacitação, educação e conscientização em segurança, meio ambiente, saúde, inovação e 

sustentabilidade. Estabelecer, com essa finalidade, parcerias entre os sindicatos e associações 

patronais ligados à CBIC e, também, o Senai e o Sesi, para implementação de um programa 

nacional de capacitação continuada com ênfase no atendimento às particularidades regionais de 

educação e qualificação profissional.  

Capacitação de profissionais para aplicação da Lei nº 11.888/2008, que assegura às 

famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de 

habitação de interesse social.  

Promover a revisão nacional da grade curricular de universidades, cursos técnicos 

profissionalizantes e de capacitação de professores dos cursos de formação de profissionais da 

construção. Essa revisão deve inserir temas específicos e transversais à formalidade, qualidade, 

conformidade, inovação e sustentabilidade. Além disso, é necessário erradicar o analfabetismo 

entre os trabalhadores da construção. 

 

4. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

A pesquisa apresentada foi realizada a partir de uma revisão de literatura, onde foi 

pesquisados artigos com as palavras-chaves “sustentabilidade”, “construção civil sustentável”. 

O período de buscas e pesquisas foi entre março e junho de 2021.  

Os critérios utilizados para a seleção dos artigos foram à melhor adequação do conteúdo 

científico com o tema discutido. Foi realizada a pré-seleção de artigos em português contidos 

portais acadêmicos como o Scielo e Google Acadêmico. Posteriormente a exclusão se pautou 

no seguinte critério: falta de apresentação de ideias claras e concisas e falta de adequação com 

o tema em comento. 

A análise foi feita por meio de revisões bibliográficas, as quais oferecem uma ampla 

visão de renomados autores, permitindo uma gama de discussões sobre o assunto.  

Com base no conteúdo em questão, foi desenvolvido um estudo de caso na cidade de 

Itumbiara-GO, por ser o método mais adequado de conhecimento profundo, de modo que seja 

obtido conhecimento amplo e detalhado do assunto em questão. O qual foi baseado nas 

respostas de um questionário realizado nas obras visitadas, que teve foco nas empresas de 

edifícios residenciais verticais, por possuir maiores impactos ambientais por aérea de terreno e 

menor área verde, o que difere de condomínios horizontais. Todas as construtoras escolhidas 



possuíam empreendimentos em fase de construção para que pudesse ser feito o 

acompanhamento dos resultados.  

Os empreendimentos escolhidos para os estudos de caso foram distribuídos com o 

objetivo de identificar as possíveis diferenças entre as práticas sustentáveis empregadas pelas 

construtoras em diversas áreas da cidade. Porém a pedido dos proprietários, a localização e 

nome ficaram em anônimo. 

O questionário foi definido com um conjunto de perguntas, podendo ser levantado dados 

qualitativos, por meio do preenchimento de um checklist, objetivando comprovar dados 

obtidos. O questionário em questão foi respondido pelos engenheiros ou responsaveis técnicos 

presentes nas obras. Cada visita durou em média de 30 a 40 minutos, onde estava sempre 

acompanhada por algum responsável. 

As perguntas foram feitas relacionadas as práticas da sustentabilidade envolvendo os 

setores econômicos, sociais e ambientais.  

 

5. RESULTADOS 

 

As empresas em questão cederam uma de suas obras em fase de construção diferentes 

(execução de estruturas e/ou acabamento) para ser visitadas no período de maio à junho de 

2021. O projeto das residências é de padrão popular com áreas construídas entre 55m² e 80m².  

Os pontos a serem comparados foram: 

• Pisos 

• Estrutura 

• Instalações hidráulicas 

• Instalações elétricas  

• Pinturas 

As práticas para sustentabilidade da residência, utilizou com base estes elementos 

apresentados, para orçar soluções e práticas que possam trazer economia e benefícios ao meio 

ambiente. 

A Tabela 2 apresentadas a seguir irá demonstrar detalhes dos itens citados de forma 

sustentável e quais obras aderiu tais soluções  

A reciclagem, reaproveitamento e o descarte foram questões bastante observadas, por 

ter poucas práticas em ambas as obras. As duas obras, possuem o sistema de reaproveitamento 

dos resíduos para produção de novos materiais para a construção, porém nenhuma delas possui 



locais de armazenamento próprio para cada tipo de resíduo, muitas das vezes misturando o 

armazenamento de vários itens juntos.  

 

Tabela 2-  Resumo das práticas sustentáveis quando comparadas as Obras 1 e 2. 

Soluções Sustentáveis Obra 1 Obra 2 

Energia Fotovoltaica 

Energia limpa, é inesgotável, baixa 

manutenção, alta qualidade, sem ruídos, 

fácil dimensionamento, pode gerar 

economia de 50% a 95% nas contas de 

luz 

Não Não 

Equipamentos 

Sanitários de Baixo 

Consumo 

Utilizar caixas acopladas com duplo 

acionamento nas bacias sanitárias e 

torneiras com regulagem de consumo, 

ajuda na economia da água utilizada 

Sim Sim 

Cisterna 

Este componente é responsável por 

armazenar água da chuva e possui a 

capacidade de 240 L, podendo ser de 

auxílio muito grande em atividades 

externas. 

Sim Não 

Piso Intertravado 

O piso intertravado é constituído de 

resíduos sólidos o que é benéfico para a 

construção civil, utilizado para a área 

externa, é poroso e não realiza a 

concentração de água e sim o seu 

escoamento para os leitos subterrâneos. 

sim Não 

Tinta Mineral 

Natural 

Evita contaminação da atmosfera não 

realizando a propagação dos compostos 

químicos voláteis que são altamente 

cancerígenos, é resistente a umidade, 

possui alta durabilidade, não agride ao 

meio ambiente, pode ser utilizada em 

alvenaria, madeira, gesso, texturas e 

outros elementos construtivos. 

Sim Sim 

Bloco Estrutural 

Cerâmico 

Possui boa qualidade, sua produção 

emite menos gás carbônico em 

comparação com o de concreto, possui 

baixo custo, é uma alternativa 

interessante quando comparado com o 

bloco de concreto. 

Sim Sim 

 

Seguindo a Lei n° 12.305, que Institui a Política Nacional de Resíduos, dispondo sobre 

seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão 

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades 

dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.  



Tanto a Obra 1 quanto a Obra 2 fazem o descarte de forma correta, sendo acionada uma 

empresa especializada para a retirada dos resíduos e fazer o descarte em um local apropriado, 

o qual gera um custo maior para empresa contratante, não sendo tão vantajoso economicamente. 

A Obra 1 é relacionada a construção de um prédio, sendo necessário a construção de um 

banheiro e escritório para a equipe de trabalho. Ambos foram feitos de madeiras, sendo todas 

reutilizadas em alguma etapa da obra, quando foi necessário desmontar tais estruturas. Os 

equipamentos que não poderiam ser reaproveitados na mesma obra, foram armazenados em 

outro local, para serem utilizados nas próximas obras da empresa. O que gera um baixo impacto 

ambiental. 

A Obra 2 se refere a uma casa, a qual o canteiro não possui escritório, somente um 

banheiro químico, o qual gera um custo maior pra empresa por conta da locação de tal, porém 

não á impacto ambiental causado por demolição de tal ambiente. 

Outro ponto de destaque é que ambas as construções adquiriram as armações estruturais 

cortadas e dobradas, conforme o projeto estrutural, diminuindo o desperdício no canteiro de 

obra, gerando baixo impacto ambiental também.  

As duas obras abordam os princípios relacionados a construção sustentável, como a 

redução do consumo de água, energia e de materiais, a reciclagem e descarte de forma correta. 

Um dos responsáveis da Obra 1, mencionou que os clientes demonstram interesse pelo assunto 

quando citado, porém, nenhum deles questionam ou exigem o emprego de tais medidas. Um 

fato a ser relatado, é que ambos os donos das empresas, mencionaram que os clientes estão 

solicitando orçamentos para ser instalado Energia Solar nos empreendimentos, que apesar de 

um custo elevado para instalação, causa diminuição do gasto de energia elétrica e também, gera 

uma grande economia ao longo do tempo para os moradores. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados expostos neste trabalho, foi possível realizar uma análise referente 

a aplicação de práticas sustentáveis em empresas construtoras de edificações. 

No Brasil, o interesse das empresas de edificações em aplicar práticas sustentáveis em 

seus empreendimentos ocorreu recentemente. O que se pode perceber é que existe uma 

exigência do mercado, e que o ramo da construção civil está aos poucos se readequando. 

No que se refere as práticas utilizadas pelas empresas pesquisadas, foi possível notar, 

por meio das obras analisadas na cidade de Itumbiara, que as empresas construtoras já adotam 

em suas obras práticas sustentáveis. É importante salientar que, a procura por parte dos clientes, 



de imóveis com energia solar, e sistemas de medição de água individualizada e a utilização de 

dispositivos economizadores também se mostrou presente. Mostrando que mesmo as empresas, 

não disponibilizando em seus empreendimentos tais práticas, as mesmas já se mostram 

relevantes perante os clientes.  

No que diz respeito a conservação dos recursos ambientais, se destacam a preocupação 

com a qualidade dos materiais e componentes. Onde há um reaproveitamento de materiais 

utilizados na produção de alguns componentes e, também, aproveitando materiais não 

utilizados em outras obras. Outro fator presente nas duas obras também, foi o descarte em local 

apropriado para tal. 

Práticas sociais foi a categoria que demonstrou uma menor utilização pelas empresas 

estudadas, sendo que apenas umas, das duas empresas, demonstraram que aplicam a solução de 

inclusão de trabalhadores locais em suas obras e nenhuma empresa aplica a participação da 

comunidade nas discussões sobre os projetos. 

Logo, pode-se concluir, com base nas obras visitadas, que há uma pequena parcela de 

atividades sustentáveis na cidade de Itumbiara, porém é muito pequeno. Deve-se destacar que 

as empresas estão se adequando e buscando melhorias a cada dia para que haja maior 

compromisso com a sustentabilidade nas construções.  
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