
Construção  Sustentável 
A palavra mais usada atualmente deve ser sustentabilidade. 

Mas afinal, qual a definição para esta expressão? Encontramos a seguinte 
definição: “sustentabilidade é um conceito sistêmico; relacionado com a 
continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da 
sociedade humana”. 

E na prática, como podemos traduzir estes conceitos?  

Podemos dizer “na prática”, que esse conceito de sustentabilidade representa 
promover a exploração de áreas ou o uso de recursos planetários (naturais ou 
não) de forma a prejudicar o menos possível o equilíbrio entre o meio 
ambiente e as comunidades humanas e toda a biosfera que dele dependem 
para existir. Pode parecer um conceito difícil de ser implementado e, em muitos 
casos, economicamente inviável. No entanto, não é bem assim. Mesmo nas 
atividades humanas altamente impactantes no meio ambiente como a 
mineração; a extração vegetal, a agricultura em larga escala; a fabricação de 
papel e celulose e todas as outras; a aplicação de práticas sustentáveis nesses 
empreendimentos; revelou-se economicamente viável e em muitos deles trouxe 
um fôlego financeiro extra. 

Agora, se falamos em construção civil, como poderiam ser aplicadas as 
premissas da sustentabilidade? 

Para uma construção ser considerada sustentável, ela deve ser 
ecologicamente correta, economicamente viável, socialmente justa e 
culturalmente aceita. Assim, garantiria o equilíbrio ambiental de todos os que 
neles habitam e freqüentam, preservando a biodiversidade e os ecossistemas 
naturais nos locais onde são implantados, sem comprometer a manutenção de 
padrões de qualidade de vida das gerações futuras.  

A construção civil consome entre 15 e 50% dos vários recursos naturais 
extraídos da natureza, sendo que 50% da produção de gases causadores do 
efeito estufa decorre da cadeia produtiva da construção civil.  Além disso, 30% 
do aquecimento global deve-se à concepção, construção, reforma e operação 
de edificações.  

Algumas dicas de como conduzir uma construção sustentável 

Como racionalizar o uso da madeira: 

1. Os terrenos dos empreendimentos têm suas árvores reflorestadas.  
2. Na construção, é utilizado Alvenaria Estrutural ou um sistema de 

fôrmas para a construção de paredes de concreto.  
3. Toda a madeira dos acabamentos é reflorestada. 



Uso da Energia 

1. Lâmpadas econômicas nos canteiros das obras.  
2. Sensores de presença em pontos-chave dos canteiros de obras.  
3. Trabalho de conscientização da equipe no uso racional.  

Controle dos Resíduos 

 1. Utilização de Alvenaria Estrutural ou de um sistema de fôrmas para a 
construção de paredes de concreto, minimizando entulho e resíduos.  

2. Reaproveitamento de resíduos em caso de demolição.  

3. Coleta seletiva durante o período de construção do empreendimento.  

Uso da água na obra:  

1. Captação da água da chuva e utilização durante a obra, como na lavagem 
dos equipamentos.  

2. Programa de redução de consumo e conscientização da equipe.  


