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RESUMO 
 
 

Na atualidade a construção civil do país está ascendendo, em função da valorização dos 
imóveis e, sobretudo do incentivo do poder público. Os governos federal, estadual e municipal 
têm investido em moradias de casas populares, com vistas ao combate ao déficit habitacional 
existente no país. Contudo, ainda são bem poucos os projetos que priorizam o conforto 
ambiental e a sustentabilidade. Os métodos atuais adotados nas construções sustentáveis 
também têm apresentado grande avanço, sendo que já são construídas edificações que 
atendem de maneira satisfatória os requisitos estabelecidos para a aquisição de certificados 
ambientais como o LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), porém o mercado 
ainda carece de maior utilização de materiais sustentáveis e reciclados a fim de diminuir custos 
e viabilizar sua popularização, abrangendo uma maior fatia da população de menor poder 
aquisitivo. Acredita-se que a construção de habitações populares deve primar pelo conforto 
ambiental e pela sustentabilidade, beneficiando o meio ambiente. Assim, a busca por materiais 
sustentáveis e com custo mais baixo tem sido objetivada nos projetos, bem como a execução 
de uma construção inteligente que busca o aproveitamento dos elementos naturais e 
renováveis, como a ventilação, a luminosidade e as águas pluviais. A metodologia utilizada foi 
a pesquisa bibliográfica, feita em livros, sites e artigos de revistas referentes ao tema. Com a 
elaboração do trabalho pode-se concluir que sustentabilidade, conforto ambiental e economia, 
na construção de moradias populares é tarefa difícil, porém muito viável, mas é preciso vontade 
política para que tais técnicas sejam mais aplicadas e aperfeiçoadas. Atualmente o conforto 
ambiental ocupa um importante espaço na construção civil, devido à necessidade expressada 
pela sociedade de condições adequadas de habitabilidade. Nesse sentido, é importante frisar 
também que o conforto ambiental apresenta grande potencial econômico, haja vista a redução 
de custos e consciência ambiental. Entende-se que há amplitude e subjetividade na definição 
de conforto ambiental, principalmente no que se refere à conexão entre o ambiente construído 
e as questões básicas em propiciar condições necessárias de habitabilidade, empregando-se 
os recursos disponíveis de modo racional. O conforto ambiental proporciona à futura 
construção, meios para que a mesma satisfaça conceitualmente e fisicamente as necessidades 
e restrições relativas à proteção do meio ambiente, além de adequação social, cultural e 
econômica. Ressalta-se que os itens determinantes para a apreciação do conforto ambiental 
são: iluminação; acústica e trocas térmicas, e também os condicionantes climáticos e do 
comportamento do sol na região estudada. (KOWALTOWSKI, 2001). Com a elaboração do 
presente trabalho, objetiva-se conceituar conforto ambiental e delinear um breve histórico sobre 
o tema e a legislação pertinente, além de destacar a importância do conforto ambiental nas 
construções destinadas à habitação popular, bem como demonstrar as vantagens trazidas ao 
meio ambiente com esse tipo de edificação. O presente trabalho foi desenvolvido a partir da 
metodologia denominada de levantamento bibliográfico, baseando-se no tema pré-determinado  


