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Resumo: Cada vez mais, a demanda do uso de tecnologias mais sustentáveis para o 
melhor desempenho energético e térmico no ambiente construído aumenta. Contraditória a 
essa realidade, face ao grande déficit habitacional brasileiro, verifica-se que na área de 
Habitação de Interesse Social, projetos apresentam baixos investimentos na busca de 
alternativas mais sustentáveis. A partir da caracterização do problema, o presente projeto de 
pesquisa “Sustentabilidade e Habitação de Interesse Social – HIS” tem como objetivo geral 
analisar e propor estratégias para o melhor desempenho térmico em projetos arquitetônicos 
na área de Habitação de Interesse Social. O procedimento metodológico que orienta a 
pesquisa em curso envolve revisão bibliográfica, definição da área de estudo, segundo ABNT 
NBR 15220 e a ABNT “Zoneamento Bioclimátic” NBR 15575 “Desempenho térmico de 
edificações” -Zona 3 Região Metropolitana de Porto Alegre-, definição de tipologias 
habitacionais, análise de projetos desenvolvidos pela gestão pública, visitas a órgãos 
públicos e simulação computacional. As tipologias habitacionais foram definidas e em estudo 
são unidades isoladas, unidades geminadas e edificações de até cinco pavimentos. 
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Abstract: Increases fast the demand for use of more sustainable technologies, intended for 
improvement of energy and thermal performance in the built environment. Contrary to this 
reality, considering the huge Brazilian deficit in affordable housing, recent projects have low 
investments towards more sustainable alternatives. Following the description of the problem, this 
research project "Sustainability and Social Housing - HIS " has as a general objective to 
analyze and propose strategies for better thermal performance in architectural design in the 
area of affordable housing. The methodological procedure that guides the ongoing research 
involves literature review, definition of the study area, according to ABNT NBR 15220 and ABNT 
"Zoning bioclimatic" NBR 15575 "Thermal performance of buildings" - Zone 3 Porto Alegre 
Metropolitan Region. Also defines typologies housing, analysis of projects developed by  public 
management, visits  to  public agencies  and computer simulation. The  housing typologies 
defined and studied are single units, semi-detached units and buildings up to five floors.  
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