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RESUMO
A palavra sustentabilidade está mais presente no dia a dia da população. Hoje no Brasil são
poucos os empreendimentos que se adequam a sustentabilidade. O objetivo deste trabalho é
caracterizar e introduzir ao conjunto de construções de residenciais de baixo custo (Habitação
popular Sustentável) vindo a empregar e utilizar conceitos na engenharia de sustentabilidade,
e utilizando e escolhendo os materiais para as de construções mais adequados às regiões e ao
meio ambiente. Ao se tratar de um projeto com a possível aplicação de materiais alternativos,
fez indispensável analisar preparar-se a aceitação deste projeto junto à comunidade local de
baixa renda, examinando quais os anseios e percepções sobre habitações. Outro ciclo dessa
pesquisa constituiu um estudo dos materiais de construção, visando uma economia e sua
composição para definir a melhor opção. Além deste enfoque nos materiais já
industrializados, adotam-se novas opções para a construção civil. Também comprovou que
uma obra sustentável também pode ser mais cara que uma obra normal, analisando o
percentual pode chegar em torno de até 30%. O desenvolvimento de um projeto sustentável e
que tenha o mínimo de impacto possível a’ natureza, todo e qualquer projeto teria que ser
responsabilidade de todos os profissionais da área, tornando-se fundamental para o bem-estar
da natureza e, por consequência, para os homens.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Habitação popular sustentável. Habitação popular.
Tecnologia social.
ABSTRACT
The word sustainability is increasingly present in the daily life of the population. Today in
Brazil, there are few enterprises that suit sustainability. The objective of this study is to
characterize and introduce the set of low-cost residential buildings (popular Sustainable
Housing) come to employ and use concepts in engineering sustainability, and using and
choosing the materials for the most suitable buildings to the regions and to the environment.
When it is a project with the possible use of alternative materials, made essential to analyze to
prepare the acceptance of this project with the local low-income community, examining what
the desires and perceptions of housing. Another cycle of this research was a study of building
materials, targeting the economic value and composition to define the best option. In addition
to this focus on materials already industrialized, to adopt new options for construction. It also
proved that a sustainable work can, also be more expensive than a normal work, analyzing the
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percentage can reach around 30%. The development of a sustainable project and has the least
possible impact to the whole environment and any project would have to be the responsibility
of all professionals, making it essential to the welfare of the environment and, consequently,
for men.
Keywords: Sustainability. Sustainable social housing. Social housing. Social technology.
1. INTRODUÇÃO
Sachs (1993), em sua obra Estratégias de transição para o século XXI, elenca para
formas de sustentabilidade, a saber: Sustentabilidade Social, Econômica, Ecológica,
Geográfica e Espacial.
Sendo assim o presente estudo têm por finalidade de planejar e projetar habitações
populares sustentáveis, com intuito de reforçar as inúmeras vantagens obtidas ao construir
moradias dentro de padrões sustentáveis, diminuindo assim os impactos negativos causados
pelo mal uso dos recursos e com consequentes danos ao planeta e aos seres humanos.
2. DESENVOLVIMENTO
A preocupação com a natureza faz parte do nosso cotidiano, pois é dele que tiramos o
nosso sustento como também é dele que dependemos para a nossa sobrevivência.
Urban (2002) afirma que estes impactos na natureza causados pelo homem, hoje se
reflete em nossa vida, pois percebemos o aumento da temperatura; o aumento do nível médio
do mar, a poluição do ar como dos rios vem causando mudanças no cotidiano das pessoas.
Diante destes fenômenos naturais que estão mudando a estrutura da terra, muito se tem falado
em viver e praticar o que chamados de sustentabilidade. Segundo o Dicionário Aurélio,
sustentabilidade significa “o que pode ser sustentado”, “capaz de se manter mais ou menos
constante, estável, por longo período.”
O termo habitação sustentável vem sendo difundido atualmente com diversas
definições, todas elas com o mesmo objetivo, ou seja, o conforto do ser uma sem degradar o
meio em que está inserido.
Podemos dizer que habitação sustentável é um tipo de habitação que se preocupa não
somente com o bem estar dos usuários das edificações, mas também com o impacto que tais
construções causam no meio ambiente, identificando os materiais e sistemas ideais para uma
construção (WALISEWICZ, 2008).

Assim, para que um projeto seja considerado sustentável, ele deve considerar a gestão
da obra, evitando desperdícios, considerar a redução dos impactos ambientais durante a
edificação, observar a eficiência no consumo de água, energia e materiais, assim como a
gestão de resíduos (MÜLFARTH, 2003)
A energia gerada pelo Sol, é uma fonte inesgotável de calor e de luz. É a através da
energia do solar que muitas ações acontecem em torno do planeta terra. O ciclo da evaporação
natural possibilita o represamento e o armazenamento e, consequente, a geração de
eletricidade através da hidroelétrica. É também através da radiação do sol que a circulação
atmosférica em larga escala acontece, causando assim fortes ventos, produzindo assim as
chamadas energias eólicas (ANEEL, 2010).
Atualmente o aproveitamento de água da chuva é praticado em países como Estados
Unidos, Alemanha, Japão, entre outros. No Brasil, o sistema é utilizado em algumas cidades
do Nordeste como fonte de suprimento de água. A utilização da água da chuva é caracterizada
pela diminuição na demanda de água fornecida pelas companhias de saneamento, tendo como
consequência à diminuição dos custos com água potável e a redução do risco de enchentes e
pontos de alagamentos.
No processo de coleta de água da chuva, são utilizadas áreas impermeáveis,
normalmente o telhado. A primeira água que cai no telhado, apresenta um grau de
contaminação bastante elevado e, por isso, é aconselhável o desprezo desta primeira água. A
água armazenada deverá ser utilizada somente para consumo não potável, como em bacias
sanitárias, em torneiras de jardim, para lavagem de veículos e para lavagem de roupas
(JÚNIOR, 2015).
2.1 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS
A água coletada da chuva pode ser utilizada em torneiras de jardins, descargas de
vasos sanitários, lavagem de roupas, calçadas e automóveis. Para aplicação desse sistema, é
necessário realizar estudo de viabilidade técnica para sua implantação.
Com a utilização de novas tecnologias e de diversos tipos de sistema de
aproveitamento de água da chuva e muito simples e o seu custo se reverte em economia em
longo prazo. Segundo Tomaz (2009), em pesquisas realizadas notou-se que em alguns casos a
economia chegou a 30% o uso de água potável, dependendo esse valor pode ainda ser maior
onde e o local de utilização do sistema de captação.

Segundo as normas vigentes da ABNT – NBR 15.527 (ABNT, 2007) propõe o uso da
água da chuva, após um método de tratamento adequado, para as seguintes atividades:
•

Descarga em bacias sanitárias.

•

Irrigação de gramados e plantas ornamentais.

•

Lavagem de veículos.

•

Limpeza de calçadas e ruas.

•

Limpeza de pátios.

•

Espelhos de água.

Para isso o estudo será aplicado o método de Rippl, por mostrar mais vantagem e de
possuir mais flexibilidade em relação aos dados de coleta.
Dependendo do tipo de dimensionamento, utilizamos dados como: precipitação média
mensal, precipitação mensal ou precipitação diária, a demanda mensal constante ou variável e
área de coleta. Após os cálculos efetuados são fornecidos: o volume de chuva mensal, o
volume de chuva menos a demanda, acumulada e a situação do abastecimento do
reservatório.
Foram realizados estudos no Brasil e no exterior mostram que em uma residência
grande cota do consumo de água aplica-se nos banhos, descargas dos vasos sanitários, na pia
da cozinha e na lavagem de roupas. Em média, 40% do total de água consumida em uma
residência são destinadas aos usos não potáveis (GONÇALVES, 2009).
A cisterna, estrutura que capta a água das chuvas, é utilizada há décadas no sertão
nordestino, onde a estiagem dura vários meses do ano. Em tempos de crise hídrica no sudeste
do País, a cisterna está se revelando como uma boa opção de economia de água nos estados da
região.
No site do movimento Cisterna Já, é possível encontrar muitas informações, além de
instruções para a montagem de um modelo compacto, simples e prático que é conectado às
calhas, permitindo assim que a chuva que escorre do telhado não seja desperdiçada e possa ser
acumulada para uso doméstico. Segundo o movimento, a água coletada pela mini cisterna
pode suprir até 50% do consumo de uma residência, o que é muito se considerarmos seu
tamanho.
Vale lembrar que a água das chuvas não é potável, pois ela pode conter poluentes e
bactérias nocivas à saúde. Porém, ela pode ser utilizada para outras tarefas, como regar
plantas, dar descargas no vaso sanitário, limpar o chão e lavar o carro.
O índice pluviométrico mede quantos milímetros chove por ano em um m². Por
exemplo: em Santa Cecília chove em média por ano 1.180 mm/m², que equivalem a 1.180

litros ou 1.18 m³ por metro por ano, o que multiplicado pela área projetada do telhado fornece
o potencial máximo de captação.
O primeiro conjunto de peças é do redutor de turbulência e saída para o ladrão (ou
para mais uma Mini cisterna ou para uma grande cisterna subterrânea). A função do redutor
de turbulência é de evitar que a água da chuva que chega na Mini cisterna crie muita
turbulência revolvendo toda a sujeira sedimentada no fundo.

Figura - 1 Redutor de turbulência

Figura - 2 Sistema De Captação Pronto

Tabela 1 - Custo De Implantação Do Sistema De Captação Da Água Da Chuva

QUANT

SISTEMA DE COLETA
D' ÁGUA DA CHUVA

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

2

BARRIL DE 230LT

R$ 55,00

R$ 110,00

7mt
1
1

CANO DE PVC 75mm
FILTRO TELA
TORNEIRA 3/4

R$ 8,95
R$ 4,00
R$ 3,40

R$ 53,90
R$ 4,00
R$ 3,40

TOTAL

R$ 171,30

3. CONCLUSÃO
A construção civil utiliza para sua execução muita matéria prima extraída muitas,
vezes de recursos que degradam bastante o meio ambiente.
A construção civil utiliza em torno de 40% dos recursos naturais extraídos e é
causador pela geração de, aproximadamente, 60% de todo o resíduo sólido urbano.
A captação da água chuva, e luz solar trazem ao ser humano os seguintes benefícios, a
redução do consumo de energia em todo o ciclo de vida de uma habitação; o uso coerente da
água, em consequência, a redução do consumo e da geração de efluentes; a utilização de
materiais de construção sustentáveis, reduzindo assim, o uso de recursos naturais com menor
impacto ambiental, reuso e reciclagem de materiais.
Nas edificações tipo residencial o reuso de água e a captação da luz solar apresenta um
potencial econômico e tecnológico enorme perante a sociedade trazendo economia para a
instalação e baixa demanda energética.
A Sociedade do Sol (ASBC) possui um manual de treinamento que auxiliam e
simplificam a sua montagem na hora da instalação já disponibilizado no mercado. Para a sua
instalação a ASBC opta por tubulações independentes para uso de um sistema convencional
quando não houver tubulações de água quente.
Concluiu-se que os sistemas mencionados acima apresentaram resultados satisfatórios
que trazem vários benefícios a população e ao meio ambiente mostrando que ao fazer a
captação da luz solar e a coleta da água da chuva mostraram-se resultados suficientes para a
implantação dos sistemas e atende as necessidades de uma família de baixa renda.
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