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RESUMO 

A sustentabilidade social em habitações trata da satisfação das exigências do bem-estar do usuário a partir 
da consideração de fatores que abrangem a promoção da saúde humana, o atendimento das necessidades e 
das aspirações bem como as características sociais e culturais dos indivíduos envolvidos. Em busca de 
requisitos que garantam tais exigências se identificou aspectos da dimensão social da sustentabilidade nos 
sistemas de certificação, aplicando-os em condomínios residenciais, no município de Florianópolis/SC. A 
abordagem metodológica iniciou pelo estudo das ferramentas e sistemas de avaliação ambiental, além de 
normas e leis, nacionais e internacionais, buscando identificar nos mesmos aspectos de sustentabilidade 
social, que posteriormente puderam compor um roteiro de investigação. Este roteiro foi elaborado 
contemplando 3 esferas: a do bairro onde a edificação se insere; a esfera imediata da edificação, no caso o 
condomínio; e, a unidade habitacional. O estudo de caso buscou validar a aplicação do roteiro de 
investigação para análise da sustentabilidade social em projetos de arquitetura de empreendimentos 
semelhantes. A análise das informações coletadas revelou que dentro da dimensão do entorno é 
fundamental um estudo de impacto de vizinhança, sendo imprescindível ouvir as considerações dos 
moradores do bairro a respeito do impacto do novo empreendimento na vida cotidiana; na dimensão do 
condomínio constatou-se que a edificação deve considerar os fatores culturais do bairro, facilitar a 
integração entre moradores, garantir a privacidade dos indivíduos, entre outros; e na dimensão da unidade 
habitacional constatou-se a importância de o projeto ser flexível e adaptável às necessidades do morador; 
possuir espaço adequado para o convívio familiar e garantir ventilação e iluminação natural nos 
ambientes.. Portanto, espera-se que todos estes fatores contribuam para o aprimoramento do processo de 
projeto que considera a sustentabilidade social em empreendimentos habitacionais. 
 

Palavras-chave: arquitetura, sustentabilidade social, projeto arquitetônico. 

 
 



11ª Conferência Internacional da LARES 
Centro Brasileiro Britânico, São Paulo - Brasil 

14, 15 e 16 de Setembro de 2011 

 
 

 

Social sustainability: verification requirements fo r architectural 
design of housing projects  

ABSTRACT  

Social sustainability in dwellings which meet the requirements of the welfare of the user from the 
consideration of factors that include the promotion of human health, meeting the needs and aspirations as 
well as social and cultural characteristics of the individuals involved. In search of conditions which 
guarantee that such requirements were identified aspects of the social dimension of sustainability in 
certification systems, and also held a survey and analysis of the state of the art. The case study aims to 
validate the application of a research analysis for social sustainability in architectural projects of similar 
ventures. The analysis revealed that the information collected within the dimension of the environment is 
a fundamental study of the impact the neighborhood, being essential to hear the considerations of 
neighborhood residents about the impact of new venture into daily life, the size of the condominium was 
found that the building should consider the cultural factors of the neighborhood, to facilitate 
communication between residents, ensure the privacy of individuals, among others and in the size of 
housing unit noted the importance of the project to be flexible and adaptable to the needs of residents, 
have adequate space for family life, ensure ventilation and natural lighting environments, among others. 
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1. INTRODUÇÃO   

A construção civil é responsável por transformações no meio ambiente e ao longo do tempo em 
nosso viver. Dentro da perspectiva da sustentabilidade, tais transformações impactam 
negativamente na natureza. As transformações que ocorrem nos centros urbanizados são 
influenciadas, principalmente, pelo setor político/administrativo, pelo setor econômico e pelo 
setor da construção. 
Alguns aspectos construtivos são importantes para que se desenvolva um projeto de baixo 
impacto ambiental e que esteja em conformidade com as necessidades sociais de todos os 
indivíduos envolvidos.  
As questões referentes ao usuário da habitação e o morador do entorno são fundamentalmente 
necessárias de se abordar e questionar diante da formulação de um projeto arquitetônico. Diante 
disso neste trabalho busca-se saber como considerar a dimensão social1 da sustentabilidade nos 
projetos de arquitetura, propondo requisitos para verificação da dimensão social da 
sustentabilidade em projetos de arquitetura de empreendimentos habitacionais com ênfase em 
condomínios residenciais. 
Utilizou-se como base a Teoria dos Conflitos, método elaborado por Malard (1992), com o 
intuito de averiguar os atributos essenciais que a habitação deve possuir para mediar o fenômeno 
“habitar”. Caracteriza-se por uma análise qualitativa com abordagem interpretativa dos dados 
coletados em ambientes habitacionais. Consiste em pesquisa documental, observações e 
entrevistas informais, seguidas de descrições etnográficas2  visando identificar conflitos 
arquitetônicos que ocorrem nos ambientes de estudo. 
A identificação dos conflitos é importante para investigar a qualidade dos ambientes tendo-se em 
vista a habitabilidade destes. Com base nos resultados alcançados é possível prover elementos 
arquitetônicos adequados ao contexto cultural em que determinado ambiente será projetado e 
construído.  
Aqui são tratados aspectos que estão diretamente ligados à interação usuário-ambiente, tanto de 
ambientes internos quanto externos, abrangendo a dimensão do entorno de onde se encontra a 
edificação, a dimensão da edificação em si, e a dimensão de cada unidade habitacional. 
Buscando constatar dentro da dimensão da unidade habitacional como acontecem as relações do 
usuário com o ambiente físico-espacial – tais como, segurança, qualificação e diferenciação dos 
espaços -, com os aspectos simbólicos e culturais da unidade habitacional – como exemplos, os 
fatores de identificação e demarcação dos espaços e identidade do morador -; além das questões 
funcionais/utilitárias do ambiente com seus componentes. Na dimensão do condomínio 
levantam-se questões e elementos que promovem a interação entre os moradores, além de 
equipamentos e infraestrutura que possibilite facilidades de relações com o entorno imediato, ao 
mesmo tempo em que garante segurança ao morador. Na dimensão do entorno são avaliados a 
satisfação do morador da edificação com a disponibilidade e proximidade de serviços públicos, 
bem como a situação da infraestrutura básica do bairro. Também é avaliada a opinião dos 
moradores do bairro quanto à edificação. 
 
 

                                           
1 A dimensão social trata das relações humanas, neste trabalho mais propriamente trata-se das relações entre usuário 
e edificação, e do usuário com o meio que o cerca, onde deve ser observada a manutenção e o oferecimento das 
condições básicas de vida. 
2 Descrições etnográficas são os registros dos dados levantados através de anotações, fotografias e plantas baixas 
(MALARD, 1992) 
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2. SUSTENTABILIDADE E ARQUITETURA 

Uma construção mais sustentável é alcançada quando os conceitos de sustentabilidade forem 
aplicados ao longo de todo o ciclo de vida da edificação/ambiente construído. É resultado de um 
processo multidisciplinar com o objetivo de restaurar e manter a harmonia entre o ambiente 
natural e o ambiente construído, enquanto cria assentamentos que reafirmam a dignidade humana 
e estimulam a igualdade econômica (PLESSIS, 2007). 
O conceito de ciclo de vida trata de uma avaliação dos impactos ambientais de um sistema 
considerando seu ciclo de vida total, todos os impactos associados à produção, uso e descarte, 
desde o primeiro impacto até o último (EDWARDS e BENNET, 2003). Também leva em 
consideração a longevidade de utilização da edificação de acordo com as demandas e 
necessidades do usuário. 
Dentro do ciclo de vida está o uso e a manutenção das edificações, fatores associados à 
sustentabilidade por serem também economicamente relevantes no custo global da edificação. 
Desta forma, supera-se o pensar o processo de construção limitado ao momento quando a 
edificação é entregue para uso. 
A edificação possui valor social fundamental por ser o local físico onde ocorrem as atividades 
produtivas, de lazer e descanso. Para tanto devem ser construídas para atender o usuário durante 
muitos anos, garantindo ao longo desse tempo, condições adequadas para o uso. Isto exige 
atenção à manutenção das edificações para atender as exigências dos usuários preservando o 
desempenho exigido. A omissão em relação à manutenção das edificações pode gerar muitos 
transtornos, como custos intensos em serviços de recuperação ou construção de novas 
edificações. Tudo isto possui um custo social que não é contabilizado, mas que se reflete na 
qualidade de vida das pessoas. 
O conceito de ciclo de vida orientou o desenvolvimento de metodologias para avaliação 
ambiental de edifícios que surgiram na década de 1990. Considerando ser o projeto o ponto de 
partida do ciclo de vida de um edifício, espera-se que grande parte das soluções minimizadoras 
de seus impactos sociais e ambientais parta dos profissionais responsáveis por esta etapa. A 
preocupação com a sustentabilidade (social, ambiental e econômica) deve estar presente ao longo 
de todo o ciclo de vida da edificação/ambiente construído. 
A dimensão social da sustentabilidade requer o desenvolvimento de sociedades que 
proporcionem oportunidades de desenvolvimento humano e um nível aceitável de qualidade de 
vida (SILVA, 2003). Para atender a esta demanda é preciso responder às necessidades de pessoas 
e grupos sociais envolvidos em qualquer fase do processo de construção (planejamento à 
reformulação de uso), provendo alta satisfação do usuário, e trabalhando estreitamente com 
clientes, fornecedores, funcionários e comunidade. Esta dimensão abrange os aspectos de 
equidade, mobilidade social, coesão social e identidade cultural (PALERMO, 2009). 
A dimensão econômica requer um sistema que facilite o acesso a recursos e oportunidades e o 
aumento de prosperidade para todos, dentro do limite do que é ambientalmente possível (SILVA, 
2003). Busca-se aumentar a lucratividade e o crescimento através do uso mais eficiente de 
recursos, incluindo mão de obra, materiais, água e energia, além de agregar valor pelo respeito 
ao ambiente. 
 

A dimensão econômica está dentro da definição de projeto. Qualidade de projeto é a 
maneira de juntar mão-de-obra e materiais em um ambiente de modo a ter máximo 
possível de agregação de valor. Então, um dos importantes valores que se cultiva hoje 
dentro da questão ambiental, é a agregação de valor pela consideração ambiental nas 
construções, mas ainda não se sabe este valor. O valor ambiental (simbólico) deve 
superar o valor econômico (efetivo) (OLIVEIRA, 2008). 
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A dimensão ambiental requer um equilíbrio entre proteção do ambiente físico e seus recursos de 
forma a permitir que o planeta continue a suportar uma qualidade de vida aceitável (SILVA, 
2003). Para isso torna-se necessário evitar efeitos perigosos e potencialmente irreversíveis no 
ambiente através do uso cuidadoso dos recursos naturais minimizando também os resíduos. 
Em vários momentos distintos se dá a interação entre a edificação e o meio social envolvendo 
diferentes agentes. Esta interação acontece nas diversas fases do ciclo de vida da edificação: 
planejamento; implantação; uso; manutenção; demolição; e ainda acrescenta-se outra fase do 
ciclo de vida a reformulação de uso: fase em que são realizadas modificações no espaço físico da 
habitação para acomodar as novas exigências dos moradores (OLIVEIRA, 2008). 
A norma brasileira NBR 15575 para edifícios habitacionais de até 5 pavimentos, com vigência a 
partir de 12 de maio de 2010, objetiva atender as necessidades dos usuários de imóveis, dentro 
de determinadas condições de exposição, ao longo de uma vida útil de projeto e no contexto do 
ambiente regulatório, econômico e social brasileiro.  
Os certificados de qualidade também auxiliam o usuário a identificar e julgar o produto/serviço, 
sendo uma ferramenta de controle sobre a produção com qualidade. 
Segundo Meira e Oliveira (1998): 
 

Vale ressaltar a importância dos estudos referentes às necessidades dos usuários, 
entretanto, não se pode esquecer a temporalidade dos mesmos, visto que constantes 
mudanças ocorrem na vida das pessoas, significando que determinado item pode 
satisfazer o usuário hoje, não o satisfazendo amanhã. Isto enfatiza a necessidade de uma 
constante inter-relação entre pesquisadores, usuários e projetistas [...] Além do mais, há 
casos em que todos os parâmetros de um produto correspondem as expectativas do 
avaliador, embora não sejam satisfatórios para o usuário, como acontece em uma 
edificação, que pode estar com a estrutura em ótimo estado, com as instalações 
funcionando perfeitamente, sem apresentar qualquer risco de vida às pessoas que dela 
fazem uso e com ambientes limpos, mas que no entanto, pode ser ruim sob a ótica do 
usuário. 

2.1. Sistemas Certificadores da Sustentabilidade 

A demanda por uma maior sustentabilidade nas edificações também resultou na criação de 
instrumentos de avaliação, formados por métodos e softwares. Um aspecto a ser considerado ao 
se estudar um método de avaliação é para qual realidade ele foi criado (climática, social, 
ambiental, técnica). Cabe salientar que estes sistemas de avaliação internacionais não se adaptam 
perfeitamente à realidade brasileira, e em toda América Latina ainda não existe um sistema de 
avaliação da sustentabilidade em projetos. 
Ao se escolher um sistema de avaliação o primeiro passo é saber qual a sua abrangência, pois a 
maioria não aborda todas as fases do ciclo de vida do empreendimento. Neste trabalho os 
sistemas de avaliação serviram como aporte para o conhecimento das ações indicadoras de 
sustentabilidade em edificações, e se concentram principalmente na dimensão ambiental da 
sustentabilidade.  
Foram estudados: o sistema americano LEED 2009 for Neighborhood Development (Leed 
Neighborhood, 2009); o sistema inglês BREEAM - Building Establishment Assessment Method 
(BRE, 2006); o americano LEED - Leadership in Energy and Environmental Design (USGBC, 
2006); o francês HQE - Haute Qualité Environnementale (CSTB, 2006); e o japonês CASBEE - 
Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency (JSBC, 2007). 
No âmbito deste trabalho as ferramentas de avaliação acima mencionadas foram estudadas para 
que fosse possível extrair destas os itens que fazem menção à dimensão social da 
sustentabilidade. E colaboram para a formulação das questões que fazem parte do roteiro de 
investigação e que foram avaliadas no estudo de caso. Pode-se constatar que algumas destas 
ferramentas não mencionam fatores sociais relevantes, demonstrando em parte a dificuldade de 
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se mensurar alguns aspectos de origem qualitativa e, ao mesmo tempo, o não conhecimento da 
importância que as relações entre o indivíduo e o meio em que habita têm na qualidade de vida 
das pessoas.  
 

3. A DIMENSÃO SOCIAL DA SUSTENTABILIDADE  

3.1. Critérios da Sustentabilidade Social 

Para satisfazer as exigências do bem-estar do usuário, a habitação deve considerar as qualidades 
necessárias, ser construída para promover a saúde humana, atender as necessidades e aspirações, 
estar adequada às características sociais e culturais, e desta forma ser eficiente. Em tais 
considerações devem ser abordados tanto objetivos e limitações necessários para o planejamento 
das edificações, bem como uma verificação constante sobre a adequação das soluções de 
desenho. 
Conforme Duarte (2003), a casa é o espaço da vida privada que nas últimas décadas vem sendo 
invadido pelas novas tecnologias. A introdução da televisão em nossas casas alterou o ritmo 
doméstico, é vista sob óticas diferentes, algumas pessoas acham que a televisão restringe as 
conversas familiares; outras pessoas, ao contrário, acham que propicia um momento de encontro 
familiar, pois antes cada um ficava em seu canto, e com a TV todos se sentam juntos. Segundo o 
mesmo autor, mudanças também ocorreram na cozinha, com o surgimento do fogão a gás, da 
geladeira e dos aparelhos elétricos, o que resultou em parte na modificação de nosso cardápio, 
pela possibilidade de conservação dos alimentos e também pela rapidez do preparo. 
O surgimento da internet também gerou mudanças, possibilita para algumas profissões a 
comodidade de trabalhar em casa; trabalha-se em casa conectado com a empresa, gerenciando 
entregas, encomendas, realizando consultas e reuniões online. E “a casa deixa de ser um refúgio 
à vida externa para ser um dos nós das redes informacionais, onde se baseiam parte de nosso 
trabalho, estudos, lazer e atividades cotidianas” (DUARTE, 2003). 
Tramontano (2002) afirma que a tecnologia não é um conjunto de instrumentos externos a nós, 
mas processos que alteram o modo como nos relacionamos com outras pessoas e com o meio 
ambiente. Tem a ver com a maneira como adquirimos e processamos conhecimento, e como 
moldamos nossos parâmetros sociais, econômicos e culturais. Ainda segundo o autor, essas 
transformações da vida doméstica demandam reflexões sobre os novos modos de vida, que 
alteram nosso comportamento e, consequentemente a organização física de nossas casas. 
As necessidades não são estáticas, mas sim em um constante estado de fluxo. Elas mudam com 
os hábitos de vida, com as mudanças de valores humanos, com as novas tecnologias e as 
condições criadas por elas. Também variam com o tipo de pessoa, o ambiente em que se 
encontram, e suas atividades. As necessidades do usuário são uma forma de juntar novos 
conhecimentos e desenvolvimentos para o projeto da habitação. 
Handler (1970) há muito tempo fez uma abordagem sobre a diferenciação de três aspectos: 
facilidade, necessidades e funções. A facilidade necessariamente precisa de aspectos 
quantitativos, como exemplo, precisa-se de certo número de casas ou escolas em determinada 
comunidade e de certa quantidade de espaço para dar resposta às necessidades quantitativas da 
população. Quando essas necessidades são expressas como normas que são de natureza 
quantitativa, deve existir tanta facilidade ou pessoas por tanto espaço por pessoa, por exemplo. E 
caso estas normas quantitativas não sejam cumpridas as questões de saúde, bem-estar, e o 
desempenho geral podem vir a sofrer. 
Estes relacionamentos mostram que as funções devem ser de duas grandes variáveis. A primeira 
é uma população expressada quer como números de pessoas, crianças, famílias, ou de outras 
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unidades populacionais. A segunda é uma espécie de domínio ou ótimo número. Embora essas 
ótimas ou normas sejam sempre afirmadas em termos quantitativos, são sempre baseadas em 
algum tipo de considerações qualitativas. Voltando para as várias considerações são ótimas 
quantitativas envolvendo assuntos como saúde, segurança, conforto, eficiência do trabalho, ou 
algum outro aspecto de desempenho humano (HANDLER, 1970).  
Esta abordagem também é apontada por Palermo (2009), como as relações de vizinhança, onde a 
autora afirma que a questão habitacional não se resume a acesso e abrigo, mas está ligada às 
condições de fixação do homem ao local de moradia, tanto no sentido da apropriação dos 
espaços quanto no da subsistência familiar e das relações de vizinhança. 
Entretanto, quando se trata de habitação é necessário que certas qualidades também sejam 
integradas. Palermo (2009) afirma que a qualidade da habitação como espaço construído está 
relacionada ao projeto arquitetônico e suas especificações. Segundo Handler (1970) estas 
qualidades são características dos serviços de construção e outros sistemas e componentes. E são 
baseadas em requisitos ambientais, como temperatura, luz, ruídos, e nas condições espaciais. 
Quando essas necessidades ambientais são expressas em normas, tornam-se valores quantitativos 
onde são declaradas em termos como graus de temperatura, lux e decibéis. As características 
necessárias dos componentes para construir são então funções ambientais, ambas mensuráveis.  
Palermo (2009) trata esta questão também como um critério de sustentabilidade do habitar: a 
flexibilidade da habitação. Como uma garantia de fixação do morador à moradia, passando a 
atender a um leque maior de necessidades dos usuários, inclusive as colocadas no tempo. Dentro 
da discussão das funções da habitação, a autora caracteriza três dimensões: 
Dimensão físico-espacial – trata-se do edifício com a sua estrutura urbana de inserção. Que deve 
permitir autonomia para o morador decidir pelo contato social ou pelo isolamento, deve ser 
concebido para reduzir conflitos arquitetônicos ou humanos, beneficiando a harmonia. É a 
dimensão física, como abrigo e proteção contra condições adversas, devendo prover segurança 
física e induzir a permanência. 
Dimensão antropológica – é a simbiose entre o morador e o plano físico do edifício, é sua 
dimensão simbólica e, acrescenta-se aqui, cultural, como cenário da vida familiar, devendo 
prover sensação de pertencimento e segurança emocional. Lugar de realização pessoal, 
atendendo às necessidades e aspirações familiares, necessidades presentes e futuras bem como 
suas aspirações sociais.  
Dimensão funcional – referência de propriedade e espaço privado, onde a família expressa 
cultura, crenças, aspirações e define seu papel na sociedade. Sua dimensão utilitária  a define 
como local de repouso, devendo favorecer a reposição das energias e facilitar as atividades 
domésticas. Neste sentido é um conjunto de cômodos destinados a atender as funções da vida 
doméstica e viabilizar o uso dos espaços. 
Malard (1992), em pesquisa desenvolvida, baseou os pressupostos teóricos na fenomenologia3. 
No campo da arquitetura utiliza-se a abordagem fenomenológica partindo da idéia de que o 
homem está interligado existencialmente ao espaço. Neste sentido considera-se o espaço 
arquitetônico como mediador da existência humana. 
A habitabilidade é a qualidade essencial composta por diversas características do objeto 
arquitetônico e do seu entorno próximo. Compreende três grupos de qualidades inter-
relacionadas (PEREIRA e PEREIRA, 2000): as relativas à dimensão prática; as relativas às 
dimensões cultural e simbólica; e as associadas aos aspectos funcionais. 
Vinculadas às qualidades da habitabilidade estão as dimensões fenomenológicas do habitar, que 
focalizam como o objeto arquitetônico é vivenciado pelos seus usuários. Estas dimensões 

                                           
3

 Estudo dos fenômenos tal como eles acontecem, através da observação direta e da descrição plena e isenta da 
experiência (MALARD, 1992). 
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expressam fenômenos existenciais4 que ocorrem no processo de habitar e estão relacionados aos 
elementos arquitetônicos do ambiente construído. A relação entre as dimensões, os fenômenos e 
os elementos arquitetônicos expressa a conexão entre o nível subjetivo e o objeto arquitetural 
(PEREIRA e PEREIRA, 2000), como demonstra a figura 1. 

 
Figura 1. Dimensões fenomenológicas do habitar. 

Fonte: Adaptado de Malard (1992) 
 

 
 

 
 
 

3.2. Roteiro de Análise do Nível de Sustentabilidade em Empreendimentos Habitacionais 

Todos estes estudos aqui apresentados se aprofundam na relação entre o ser humano e o 
ambiente construído, principalmente em termos comportamentais, e tem propiciado novos 
subsídios ao universo da arquitetura. Para o arquiteto, interessa o levantamento de todas as 
informações sobre o ambiente construído, que revelem o desvio entre as necessidades dos 
usuários e elementos arquitetônicos ausentes ou mal providos. 
Desta forma, com a finalidade de identificar conflitos arquitetônicos5 por meio de observações 
das interações entre os usuários e suas moradias, e da mesma forma as relações com o entorno 
imediato, formulou-se um roteiro com questões para análise da sustentabilidade social. 
Este roteiro exploratório é constituído por questões elaboradas a partir do levantamento feito na 
revisão bibliográfica e nas ferramentas de avaliação e certificação, abordando três dimensões, 
partindo-se do ambiente externo para o interno: 1) a dimensão do entorno; 2) a dimensão do 
condomínio; 3) a dimensão da unidade habitacional (físico-espacial, antropológica e 
funcional). 
 

                                           
4

 São as necessidades humanas que devem ser consideradas quando se concebe um ambiente construído. 
5

 Conflito arquitetônico é definido como qualquer fato que decorra de um elemento arquitetônico, quando da 
interação do usuário com o ambiente. A ocorrência de um conflito está relacionada com a inadequação ou ausência 
daquele elemento no ambiente de estudo (PEREIRA e PEREIRA, 2000). 
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4. ESTUDO DE CASO 

O empreendimento Águas do Santinho Residence está localizado na Praia do Santinho, à beira-
mar, distante 40 minutos do centro de Florianópolis - SC, em área declarada especial de interesse 
turístico, conforme Plano Diretor Municipal. 
Localizado em região com grande especulação imobiliária, situa-se em terreno com 26.881,00m² 
e possui área construída de 32.392,84m², sendo o seu uso residencial. 
É dado enfoque às estratégias de sustentabilidade que foram incorporadas ao projeto, 
principalmente as questões de economia de água e energia e desempenho e durabilidade dos 
materiais empregados. Até o momento de conclusão da pesquisa residiam no local 4 famílias, 
totalizando 15 pessoas. 
 

Imagem 1. Perspectiva aérea do empreendimento 
Fonte: Hantei Engenharia, 2009. 

 

 
  

 Apresenta 6 blocos, com 4 pavimentos cada (subsolo, pilotis, 2 pav. tipos e ático) sendo 
que até a conclusão deste trabalho 3 vilas estavam concluídas e em fase de uso e, as 3 vilas 
restantes em fase de acabamento, totalizando 149 apartamentos. A maior unidade habitacional 
possui 293,00m² e a menor possui 51,35m². 
 

Imagem 2. Perspectiva dos blocos e área de lazer externa 
Fonte: Hantei Engenharia, 2009. 

 

 
 
As tipologias de apartamento configuram-se da seguinte forma:  
• Apartamentos de cobertura com 3 suítes e piscina privativa; 
• Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios com até 3 suítes; 
• Apartamentos de 1 dormitório; 
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A área de lazer possui: quadras de tênis e basquete; piscina aberta e piscina térmica; sala de 
jogos; bar; sauna; home cinema; espaço gourmet; fitness e playground.   
Foram adotadas no projeto as seguintes estratégias de sustentabilidade: estação de tratamento de 
esgoto; sistema de drenagem pluvial; captação e uso das águas pluviais, nas bacias sanitárias e 
irrigação de jardins; torneiras com acionamento automático nas áreas comuns; iluminação 
natural e sensores de presença; preservação da biodiversidade; paisagismo ecológico; 
gerenciamento ambiental. 
Nas imagens 3 e 4pode-se observar a edificação a partir da rua lateral. 
 

Imagem 3. Rua lateral, principal acesso à praia. 
Fonte: arquivo da autora. 

 

 

Imagem 4. Rua lateral, sentido saindo da praia. 
Fonte: arquivo da autora. 

 

 

A seguir são apresentadas algumas tipologias de apartamentos estudados onde foi possível 
realizar as entrevistas e observações, e em seguida os resultados obtidos em cada uma das 
dimensões que compõem a unidade habitacional. 
 

Imagem 5. Vila 1 – Apartamento002 – 173,33m². 
Fonte: Hantei Engenharia, 2009. 
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Imagem 6. Vila 3 – Apartamento301 – 293,00m². 
Fonte: Hantei Engenharia, 2009. 

 

4.1. Procedimentos Metodológicos do Estudo de Caso 

Nesta pesquisa, classificada como qualitativa e exploratória com amostra intencional, os métodos 
utilizados para a avaliação das unidades habitacionais, condomínio e entorno foram a 
observação, visita exploratória e entrevistas semi-estruturadas. 
As observações foram planejadas para que a pesquisadora, inserida no meio, não interferisse nas 
atividades ou respostas dos indivíduos avaliados, seja no ambiente externo avaliando o entorno 
ou ambiente interno da unidade avaliando as atitudes do usuário. 
As questões de observação foram definidas a partir de duas visitas exploratórias realizadas ao 
condomínio e entorno. As observações foram realizadas em dias diferentes da semana (segunda-
feira, terça-feira, quinta-feira e sábado) e também em horários variados (abrangendo início da 
manhã, meio dia, início e fim de tarde), buscando averiguar algum possível conflito nos horários 
de pico. 
As entrevistas foram formuladas com base nas questões que necessitavam da resposta efetiva do 
usuário principalmente com relação à sua satisfação com o ambiente ou com o elemento físico da 
construção. As entrevistas com questões sobre o entorno foram realizadas com 8 moradores do 
bairro, a maioria dos entrevistados eram nativos que nasceram e sempre viveram no bairro, 
somente um dos entrevistados reside no local há menos de 6 anos. Quanto às unidades 
habitacionais foram realizadas entrevistas com 6 moradores, sendo de 4 unidades diferentes, que 
residem no local a pelo menos 7 meses. 

4.2. Conclusões das Observações e Entrevistas 

Na dimensão do entorno identificou-se a não existência de áreas de lazer no bairro, fato que 
desagrada todos os moradores do entorno que foram entrevistados e os moradores do 
condomínio. Não há espaço para as crianças brincarem, a rua em alguns momentos se torna 
perigosa pela quantidade de veículos que circulam, e mesmo para as pessoas adultas não há outro 
espaço de lazer que não seja a praia. Porém, a praia nem sempre é local adequado, pois apresenta 
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inúmeras características que em vários momentos tornam impossível a permanência no local, 
principalmente devido às correntes de vento e maré alta. Sendo assim os moradores sentem-se 
alienados, e torna-se muito clara a fundamental importância de um local onde as crianças possam 
brincar, as pessoas possam se encontrar, conversar, praticar esportes e fortalecer as relações 
sociais.  
As ruas do entorno não são ambientes atraentes e demonstram abandono, não estimulam 
atividades físicas, como a caminhada, por apresentarem pavimentação das calçadas em péssimo 
estado na maioria das ruas, podendo causar até acidentes aos pedestres. Não possuem vegetação, 
como árvores, para sombreamento e embelezamento, a largura das calçadas também não é 
adequada – a maioria de 1m a 1,2m.  
Observou-se grande quantidade de pessoas circulando com bicicletas, porém não há via ciclável. 
Trata-se de uma deficiência do bairro, pois as vias cicláveis além de garantir mais segurança para 
os ciclistas, incentivam a atividade física, facilitam o deslocamento, diminuem a poluição e o 
número de veículos nas vias, além de ser um meio de transporte sem custo. 
Quanto à acessibilidade universal, as condições necessárias são inexistentes. Em alguns pontos 
onde as calçadas são novas, foi colocado piso podotátil para deficientes visuais, porém na 
maioria destes locais, a execução foi realizada de maneira equivocada, não sendo utilizados os 
pisos e paginação conforme a norma brasileira recomenda. Rampas para acesso de cadeirantes 
não existem. Isso tudo reflete total descaso do órgão público que deveria fiscalizar e orientar a 
execução, e/ou até mesmo subsidiar os materiais necessários para que assim, estando de acordo, 
possa ser garantido o direito de ir e vir de todos os cidadãos. 
Quanto às condições econômicas percebeu-se que há grande contraste entre os moradores do 
bairro, principalmente entre as residências dos moradores mais antigos e os novos condomínios 
que estão em fase de construção. Pode-se observar claramente uma diferenciação entre os dois 
lados da rua principal. Do lado do mar, maior quantidade de terrenos baldios de propriedade de 
grandes empresas e obras de condomínios. Do outro lado, predomínio de residências de 
moradores mais antigos, residências na maioria irregulares, localizadas em ruas de servidão de 
passagem. Pode-se dizer que a rua principal é um divisor de classes econômicas, de um lado a 
mais abastada com visão privilegiada e mais próxima da praia, de outro lado os que chegaram 
antes ao local, porém com menores condições financeiras acabaram rendendo-se à especulação 
imobiliária, venderam seus terrenos e foram viver em situação irregular. 
Percebeu-se, segundo relatos, que as questões de atendimento à educação desagradam a todos os 
moradores com filhos em idade escolar. Existe uma escola de ensino básico no bairro, porém os 
moradores não possuem preferência no momento da matrícula, sendo que as vagas de que a 
escola dispõe são abertas para os moradores de qualquer ponto do município, podendo as 
matrículas ser realizadas via internet. Conforme relatos, este fato faz com que exista a 
possibilidade de moradores do bairro, até mesmo residentes ao lado da escola, ficarem sem vaga, 
pois as mesmas, obviamente, são limitadas. O sistema de matrícula implantado pela prefeitura 
municipal não deixa satisfeitos os moradores e somente contribui para dificultar o acesso destes 
à escola. 
Na entrevista aos moradores do bairro sobre a opinião dos mesmos a respeito da construção do 
condomínio, obteve-se basicamente as mesmas respostas com todos os entrevistados, sendo dada 
maior ênfase à questão da paisagem. Antes da construção do condomínio era possível se ter uma 
vista panorâmica do mar a partir do alto da rua de acesso à praia e, agora, após a construção, 
metade desta visão é bloqueada pela edificação. Isto gerou grande indignação entre os moradores 
e até mesmo nas pessoas que moram em outros locais e frequentam a praia a lazer. A massa de 
edificações é um obstáculo para se ver o mar, a bela visão que se tinha antes agora já não existe. 
Questões como esta deixam claro que a construção civil é responsável por decisões que podem 
atingir indiretamente de forma negativa inúmeras pessoas e, quando se trata de questões de 
paisagem as decisões podem ser irremediáveis. 
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Perguntados sobre se a construção do condomínio trouxe melhorias para o bairro a maioria dos 
moradores respondeu que não. Muitos relataram ter dúvidas quanto a eficiência do 
funcionamento dos sistemas de esgoto, não somente no condomínio em estudo mas em todos os 
outros. Porém, quando perguntados se sentem-se seguros circulando no entorno do 
empreendimento, dia e noite, todos responderam que sim, pois não há muros, somente cercas e 
painéis de vidro transparente, além de guaritas com vigias em tempo integral. Alguns relataram 
que antes da construção do condomínio havia muita bagunça no local, principalmente a noite na 
rua lateral ao condomínio que dá acesso a praia, como por exemplo, carros com música em alto 
som e usuários de drogas, sendo que após a construção do condomínio já não se encontram mais. 
Da mesma forma outro morador relatou que as pessoas usavam esta rua para andar de skate, 
tomar chimarrão no final de tarde e conversar com os amigos, fato que após a construção do 
condomínio deixou de ocorrer. 
Na dimensão do condomínio foi observado que o empreendimento contempla o uso de 
equipamentos economizadores de água, no caso torneiras com acionamento automático, porém 
se restringindo apenas às áreas de uso comum. Compreende a estratégia de captação das águas 
pluviais das coberturas para uso no abastecimento de bacias sanitárias, irrigação de jardins e 
lavagem de calçadas. Aqui cabe salientar a importância do tratamento químico adequado para o 
uso destas águas devido à alta quantidade de material orgânico que podem possuir (como 
partículas de solo, sementes e poeira). 
Uma questão a ser salientada é que os moradores sabem da existência das estratégias de 
sustentabilidade, sabem como devem ser suas atitudes para conservação dos equipamentos, 
porém a maioria deles não tem noção de como os sistemas funcionam ou mesmo sobre a 
manutenção. Pode-se observar que, o que o morador deseja é pagar pela prestação do serviço 
sem precisar se preocupar com a manutenção dos equipamentos, e ter a garantia de que tudo irá 
funcionar perfeitamente sem inconvenientes. Também existe uma estação de tratamento de 
esgoto, para tratamento dos efluentes gerados. Ao conversar com corretores dos imóveis que 
ainda estão a venda no condomínio, foi relatado que os compradores no ato da negociação de 
compra valorizam muito as estratégias de sustentabilidade que compõem o projeto. 
O uso de pavimentos permeáveis, nas áreas abertas, possibilita a absorção de água pelo solo, e 
também existe sistema de drenagem pluvial que reduz o escoamento superficial de água da 
chuva.  
Para o cálculo da densidade utilizou-se os valores correspondentes a 1 usuário por dormitório de 
solteiro e mais 2 usuários para os dormitórios de casal. O valor encontrado é de 229 hab/ha, valor 
acima dos limites defendidos por Lynch e Mumford (1990; 1961, apud OLIVEIRA, 1994) que é 
de 130 hab/ha. Isso mostra que o planejador não levou em consideração o fato de o grau de 
ocupação neste determinado espaço estar acima da densidade ideal. O Plano Diretor do 
município não faz menção à quantidade de habitantes por hectare permissível nos balneários da 
ilha de Santa Catarina. Desta forma estando desprovida de normatização a questão fica nas mãos 
dos construtores. 
A localização e o dimensionamento dos equipamentos urbanos e comunitários estão intimamente 
relacionados com as densidades urbanas. Quanto às distâncias do empreendimento até a 
prestação de serviços e outros estabelecimentos, observou-se que está em conformidade com os 
valores estabelecidos pelo sistema Leed for Neighborhood (2009). Porém o fato de não existir no 
bairro escola de ensino médio e estabelecimento de assistência à saúde deixa muito a desejar. 
Quanto à questão das proporções entre muros e fachadas fechadas sem aberturas observou-se que 
não há muros fechados de grande comprimento e a barreira entre o limite do condomínio e a rua 
é composta também de vidro e grades. Isto gera sensação de segurança entre os pedestres que 
passam pelo local, assim como o ajardinamento dos recuos na lateral do terreno com a rua, que 
são muito bem cuidados. 
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O fator tamanho e altura da edificação não é semelhante ao encontrado nas proximidades. As 
edificações do entorno são na maioria térreas enquanto os blocos do condomínio apresentam 4 
pavimentos. 
Um aspecto importante observado é o emprego de moradores do bairro em cargos de trabalho 
dentro do condomínio, auxiliando na geração de renda e na melhoria da qualidade de vida dessas 
pessoas. 
No contexto da unidade habitacional as observações e entrevistas permitiram identificar que o 
setor íntimo não apresentou problemas com relação a privacidade, dimensão, equipamentos e 
conforto do usuário. As maiores queixas dos usuários foram quanto à falta de ventilação natural 
nos banheiros, ou mesmo a falta de aberturas para o exterior, sendo que a circulação pelo duto 
não satisfaz. No setor de serviços foram encontrados alguns conflitos principalmente entre 
equipamentos e circulação, e algumas situações que podem se tornar até mesmo perigosas, como 
fogões com forno localizados em circulações estreitas e próximos a portas que ligam a outros 
ambientes. 
A falta de iluminação natural no ambiente da cozinha, permitida pelo Código de Obras do 
município, é também um caso que não agrada aos moradores, visto que para sua utilização é 
sempre necessária iluminação artificial, nos outros ambientes o nível de iluminação e ventilação 
naturais é satisfatório, possibilitado pelas amplas aberturas. Porém, estas mesmas aberturas, por 
não possuírem sombreamento externo, beneficiam a passagem de calor pela radiação externa, 
mais intensa durante o período do verão, obrigando alguns moradores a instalar sistemas de 
condicionamento de ar para resfriamento dos ambientes nos apartamentos com orientação 
nordeste/noroeste. 
De modo geral todos os apartamentos analisados apresentaram aproveitamento racional dos 
espaços. Os setores são bem delimitados e garantem a privacidade necessária ao morador, 
porém, para garantir a privacidade e controle de exposição com relação ao ambiente externo 
observou-se a instalação de cortinas em todos os ambientes do setor íntimo e em alguns 
apartamentos elas são encontradas também no setor social. 
Alguns moradores relataram insatisfação com o fato de a cozinha ser integrada com o ambiente 
social da sala de estar, e principalmente por estar localizada muito próxima da entrada do 
apartamento. Realmente foi observado neste caso, a falta de barreira limítrofe entre o setor de 
serviços e o setor social, sendo que a cozinha fica muito exposta aos olhos de quem entra pela 
porta principal. 
Ao serem perguntados sobre o que mudariam no ambiente os usuários identificaram, em alguns 
casos, o tamanho reduzido do ambiente da cozinha e da área de serviço, impossibilitando em 
parte a utilização de equipamentos, ou impedindo a circulação de mais de uma pessoa no 
ambiente e, identificaram também a necessidade de iluminação e ventilação natural em 
ambientes como cozinha e banheiro. Apesar disso, os moradores não aceitam a idéia de 
ampliação ou de adaptação dos ambientes devido aos apartamentos serem novos e possuírem 
pouco tempo de uso. 
 

5. REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO DE INDICADORES DA 
SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

Baseado nos dados referentes à identificação e análise dos conflitos existentes no projeto das 
habitações analisadas, na posterior verificação das relações entre tais conflitos, os usos dados 
pelos moradores a cada ambiente e as características espaciais dos mesmos, bem como as 
relações entre o condomínio e o entorno, se faz algumas considerações para auxiliar na 
formulação de novos projetos de habitação, visando a qualificação dos espaços de morar, através 
da melhoria dos ambientes tanto do interior da edificação, quanto do lote e entorno.  
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Na dimensão do entorno devem ser levados em consideração as questões relativas a: 
1. Garantia de acessibilidade às edificações e na rua de forma geral, para portadores de 
necessidades especiais. 
2. Diversidade de usos no entorno (misto, residencial e serviços) para assim facilitar o acesso aos 
serviços e garantir supervisão social. 
3. Habitações de níveis econômicos variados e mesclados entre si, sem ofender ou prejudicar o 
mercado imobiliário, possuindo bom acabamento e aparência. 
4. Mescla de tamanhos de famílias e grupos de idades variadas, para integrar os indivíduos à 
realidades diferentes, incentivando a solidariedade entre as pessoas. 
5. Proximidade a instalações de lazer (recantos, praças, áreas verdes, quadras esportivas) para 
promover encontros entre as pessoas e momentos de recreação, fundamentais para se ter uma boa 
qualidade de vida. 
6. Proximidade à infraestrutura básica de atendimento à saúde e à educação 
7. Ruas com ambiente confortável e seguro, com vegetação para sombreamento de pedestres, 
buscando incentivar atividades físicas como a caminhada. 
8. Sinalização de trânsito eficiente, com faixas de segurança e redutores de velocidade a fim de 
garantir segurança para os pedestres. 
9. Calçadas públicas em bom estado de conservação em ambos os lados da rua. 
10. Transporte público eficiente 
11. Via ciclável ligando vários pontos do bairro, para dar segurança às pessoas que circulam 
utilizando bicicletas e também incentivar o uso deste equipamento para deslocar-se. 
12. Estacionamento para bicicletas em locais de uso não residencial, como supermercados, 
farmácias, estabelecimentos de saúde e escolas. 
13. Proporcionar aumento da segurança para as pessoas que circulem nas proximidades dos 
novos empreendimentos, principalmente evitando a construção de muros que geram insegurança 
aos pedestres, e também criando ambientes agradáveis nos recuos de ajardinamento.A nova 
edificação deve gerar reflexo positivo na paisagem urbana, buscando melhorar o ambiente em 
que será inserida, não ofendendo a paisagem e nem os indivíduos. 
 
Na dimensão do condomínio os itens a serem observados são: 
1. Proporção adequada entre a altura da fachada e largura da calçada de passeio, quando não 
houver recuo (3:1 – para cada 3m de altura de fachada deve existir 1m de largura de passeio) 
2. Altura da edificação compatível com as outras edificações e a escala humana 
3. Se uma fachada se estende ao longo de uma calçada, não mais que 40% do seu comprimento 
deve ser espaço fechado (sem portas ou janelas) 
4. Não mais de 20% das fachadas da rua dentro do projeto devem ser destinadas para aberturas 
de garagem e baia de serviços. 
5. Conectividade dentro do condomínio e com relação à rua (área externa), devem existir 
caminhos que conectem ambientes e edificações, lembrando-se da acessibilidade. 
6. Tratamento dos espaços abertos e recuos de ajardinamento que proporcionem bem estar aos 
moradores e aos pedestres, auxiliando no embelezamento da via. 
7. Densidade apropriada de pessoas e de unidades habitacionais por hectare (130 
pessoas/hectare, e de acordo com o código de obras de cada localidade). 
8. Distâncias apropriadas entre a moradia e a prestação de algum tipo de serviço básico (5 
minutos a pé). 
9. Bicicletário e local para armazenamento de bicicletas dos moradores e visitantes. 
10. Unidade habitacional acessível a portadores de necessidades especiais e a idosos. 
11. Qualidade arquitetônica do elemento edificação através da consideração dos fatores culturais 
do bairro. 
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12. Privacidade de exposição do morador, tomar cuidado ao projetar aberturas muito próximas 
de áreas comuns do empreendimento. 
13. Facilitar a integração entre moradores criando espaços de lazer e convívio em áreas comuns. 
14. Dar emprego a moradores do bairro, quando necessário, para assim auxiliar a obtenção de 
renda das famílias. 
15. Gestão da manutenção dos equipamentos de uso comum para garantir o seu bom 
funcionamento e desempenho adequado. 
 
Na dimensão da unidade habitacional devem ser considerados os seguintes itens: 
1. Diferenciação e qualificação dos espaços através da articulação espacial de forma a promover 
a identificação e uso adequado. 
2. Dimensionamento, disposição e quantidade de espaços e equipamentos/mobiliário seguindo 
preceitos ergonômicos. 
3. Privacidade do morador no setor íntimo através de articulação espacial. 
4. Proteção visual e controle de exposição do usuário para o exterior, possibilitada também por 
elementos arquitetônicos. 
5. A dimensão do ambiente deve proporcionar conforto na sua utilização com aproveitamento 
racional dos espaços. 
6. Adaptabilidade e flexibilidade para modificações no ambiente como reordenação do 
mobiliário e também para reformas. 
7. Relação m²/pessoa (mínima de 11m²/pessoa) adequada para o nível do empreendimento. 
8. Adequação ao perfil sócio-cultural do usuário. 
9. Espaço adequado para o convívio social e familiar (como exemplo, espaço para mesa de 
refeições, momento em que os familiares se reúnem). 
10. Propiciar ao usuário orientação a reformas domiciliares, que pode ser prestada através de um 
manual. 
11. Controle dos sistemas de aberturas pelo usuário, o projeto deve facilitar o manuseio do 
usuário quanto aos sistemas. 
12. Sombreamento de aberturas em orientações de alta incidência solar, que pode ser realizado 
através do uso de vegetação ou de elementos arquitetônicos. 
13. Emprego de materiais de maior durabilidade, com inovação tecnológica, garantindo a 
longevidade da construção e consequentemente do uso. 
14. Conforto acústico, térmico, lumínico e visual dentro da unidade habitacional. 
15. Aberturas de ventilação/iluminação natural em cozinhas e banheiros. 
16. Espaço adequado para secagem de roupas. 
 

6. CONCLUSÕES 

Neste trabalho realizou-se um estudo exploratório sobre a aplicabilidade de indicadores de 
sustentabilidade social, visando contribuir para formulação de futura metodologia de análise de 
projetos arquitetônicos habitacionais. A partir dos resultados obtidos pode-se constatar que as 
ações que abrangem o escopo da dimensão social possuem grande relevância na verificação da 
sustentabilidade do empreendimento. Porém, esta dimensão é pouco ou nada mencionada nos 
sistemas internacionais de avaliação de edifícios, como anteriormente descrito. Isso talvez 
aconteça pelo fato de que nestes países, onde as ferramentas foram desenvolvidas, as questões 
sociais e econômicas encontram-se melhor resolvidas, ou simplesmente pelo fato de elas serem 
ignoradas e não encaradas como elementos essenciais para se garantir o bem estar dos usuários. 
Não se pode simplesmente avaliar o nível de conforto ambiental de um espaço arquitetônico sem 
levar em consideração a sua dimensão e o conforto na utilização e privacidade do morador. Esta 
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é uma questão que os sistemas de avaliação não levam em consideração. Como exemplo, tem-se 
uma sala de estar/jantar com profundidade maior de 7 metros, e abertura somente em um dos 
extremos, o nível de satisfação com a iluminação natural é muito baixo, mas pelos padrões de 
avaliação dos sistemas que hoje se tem disponível, esta mesma sala pode receber alto conceito de 
avaliação, pois o fator profundidade do ambiente não é considerado. 
Essa é uma questão que aqui se procurou discutir, os sistemas de avaliação através de métodos 
mensuráveis de verificação do conforto, por exemplo, podem atestar que determinado ambiente 
está em conformidade ou não para o uso, porém as questões relativas à avaliação do usuário é 
que revelam as reais necessidades para garantir as condições de habitabilidade. 
No empreendimento em estudo a publicidade se preocupa com a divulgação das estratégias de 
sustentabilidade ambiental que fazem parte do projeto, e desta forma faz forte apelo ao usuário 
potencial, reflexo do momento que a sociedade está passando onde as questões de 
sustentabilidade, principalmente ambiental, ganham foco nos meios de comunicação. Sem 
dúvida isto é uma questão muito importante e que deve ser lembrada no momento de concepção 
dos projetos, mas também está aliada às condições de sustentabilidade social, também pelo fator 
de tempo de retorno do capital financeiro investido e pelo custo de manutenção dos 
equipamentos. 
Dentro dos objetivos propostos, o estudo dos sistemas indicadores e de certificação foi essencial 
para o levantamento de muitos aspectos importantes para a composição do roteiro de análise do 
estudo de caso, principalmente no que tange o bom desempenho da edificação quanto aos 
aspectos ambientais, que de uma forma geral contribuem para o bom desempenho social da 
edificação. 
Da mesma forma, as contribuições dos estudos sobre projetos arquitetônicos que consideram o 
usuário foram de fundamental importância para a compreensão dos aspectos relacionados ao 
ambiente interno e exterior imediato da edificação, determinando os principais aspectos do 
roteiro de avaliação da dimensão da unidade habitacional.  
A consecução de todos os objetivos propostos serviu para formular requisitos para indicadores da 
sustentabilidade social em projetos de arquitetura, que servem como aporte para planejadores 
pensarem tanto os ambientes internos de vivência do usuário quanto os ambientes externos 
ligados ao bairro e à prestação de serviços, como locais que promovam a saúde, a vivência 
familiar e as relações de vizinhança, quesitos fundamentais para garantir a sustentabilidade social 
de forma plena. 
De modo geral pode-se concluir que a dimensão social da sustentabilidade é garantida no 
momento em que se atende às necessidades de bem estar do usuário no ambiente em que se 
insere, e da mesma forma no ambiente exterior, abrangendo também o bem estar dos indivíduos 
indiretamente envolvidos, como os que moram a mais tempo no bairro. Como é o caso da 
questão da paisagem no estudo de caso aqui desenvolvido, onde a vista para a praia foi 
parcialmente obstruída pela construção do condomínio. Os moradores do bairro vêem este fato 
como prejuízo para a paisagem e, de certo modo, pode-se dizer que é prejuízo para as pessoas em 
geral. Sendo que a paisagem também é determinada por fatores econômicos, e principalmente 
por este motivo, pode ser transformada pela intervenção humana, podendo agradar ou não aos 
indivíduos. 
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