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RESUMO

O atual comportamento degradante de sociedades em relação à biosfera vem se traduzindo em
fator determinante de pauperização da qualidade ambiental, especialmente nos grandes
centros urbanos. Esse problema exige esforço ainda pendente para obtenção de soluções mais
assertivas, que parecem transcender todas as vertentes de conhecimentos. Trata-se do
enfrentamento de uma crise ecológica marcada pela estagnação de ações corretivas em curto e
longo prazo diante de um notável ceticismo. Sob essa perspectiva, este estudo fará uma
análise da aplicação do termo sustentável, hoje tão empregado para adjetivar edificações com
a chancela de um selo de certificação construtiva. Este trabalho contribui para o debate acerca
da real viabilidade dessas certificações, ao investigar se elas realmente atendem a todas as
dimensões da sustentabilidade em seu sentido mais amplo, e, por conseguinte, se a utilização
do conceito sustentável está sendo adequado, se existe um esforço ético das corporações para
estar em conformidade com um modelo ambientalmente responsável, ou se apenas é uma
retórica do politicamente correto. Assim, o presente trabalho busca analisar os seguintes
tópicos: a relevância das certificações construtivas para corporações com o objetivo de
reconhecimento de construções sustentáveis; existência, ou não, de um compromisso por parte
das corporações com uma atuação ética externada pelos seus sistemas de integridade por meio
de um arranjo mais coerente e factível para as construções verdes; a real contribuição das
certificações e da atuação do compliance para a criação de cidades mais humanizadas e
inteligentes e que estejam alinhadas com as necessidades ambientais do momento, sem
olvidar o compromisso ético que deveria ter com as futuras gerações. O trabalho se justifica
por fazer uma abordagem diferenciada sobre os conceitos e os critérios atualmente utilizados
na construção da defesa que se faz das construções sustentáveis, com ênfase no sistema de
certificação LEED – Leadership In Energy and Environmental Design. Diz-se diferenciada,
pois, ainda que seja vasto o material que trata sobre essa forma de construir, várias questões
ainda são apresentadas à sociedade de forma idealizada, e até mesmo profissionais da área não
têm conhecimento sólido a respeito. O trabalho compõe-se de quatro capítulos que abordam
desde a metanarrativa do desenvolvimento, perpassando pelo ideário da sustentabilidade, até a
desmitificação das certificações e sua aplicação com vistas a garantir construções
sustentáveis. Utilizou-se como método a pesquisa qualitativa, teórico-documental, com
técnica dedutiva, por documentação indireta, elaborada por meio de fontes bibliográficas. O
marco teórico foi o multidimensionalismo e os pilares da sustentabilidade e desenvolvimento
sustentável na perspectiva de Ignacy Sachs. Como resultado alcançado na pesquisa, tem-se a
constatação de que o emprego dos sistemas de certificações na construção civil, em especial o
LEED, não se mostra suficiente, pois a simples obtenção de selos não é capaz de assegurar
que as edificações sejam sustentáveis. Propôs-se como solução a criação de modelos
endógenos que respeitem um plano nacional, prioridades regionais e interesses locais, e que
estejam consoantes às dimensões da sustentabilidade.
Palavras-chave: Construções Sustentáveis.
Sustentabilidade. Desenvolvimento Sustentável.

Certificações

Construtivas.

LEED.

ABSTRACT

The current degrading behavior of societies in relation to the biosphere has been translating
into a determining factor for the pauperization of environmental quality, especially in large
urban centers. Such a problem constitutes an effort still pending for studies by science, and
obtaining more conclusive answers seems to transcend all its aspects of knowledge. It deals
with the confrontation of an ecological megacrisis, marked by the stagnation of corrective
actions in the short and long term in the face of an irrational skepticism. Under this
perspective, the application of the term sustainable will be analyzed, which is currently so
used to adjectivize buildings with the seal of a constructive certification. This work
contributes to the debate whether these certifications meet all dimensions of sustainability in
its broadest sense, and therefore whether the use of the sustainable concept is being adequate;
whether there is an ethical effort by corporations to comply with an environmentally
responsible model, or whwther it is just a rhetoric of politically correctness. Thus, the present
work seeks to analyze the following issues: the relevance of constructive certifications for
corporations with the objective of recognizing sustainable constructions; whether there is a
commitment on the part of corporations to an ethical performance externalized by their
integrity systems through a more coherent and feasible arrangement for green buildings; and
whether the certifications and the performance of compliance contribute to the creation of
more humanized and intelligent cities that are aligned with the environmental needs of the
moment, without forgetting the the indeclinary ethical commitment that should have with
future generations. The work is justified by taking a different approach to the concepts and
criteria currently used in the conviction of sustainable buildings, with emphasis on the LEED
- Leadership in Energy and Environmental Design certification system. It is said to be
different, because even though the material that deals with this way of building is vast, several
issues are still mystified and poorly presented to society, being unknown even by
professionals in the area. The work consists of four chapters that address from the
metanarrative of development, going through the idea of sustainability to the demystification
of certifications and its application to ensure sustainable construction. It was used as a method
the qualitative research, theoretical and documental, with deductive technique, by indirect
documentation, elaborated through bibliographic sources. The theoretical framework was the
multidimensionalism and the pillars of sustainability and sustainable development in the
perspective of Ignacy Sachs. As a result of the research, it has been found that the use of
certification systems in civil construction, in particular LEED, is not enough because simply
obtaining seals is not capable to ensure that buildings are sustainable. A solution was the
creation of endogenous models that respect a national plan, regional priorities and local
interests, and which are in accomb to the dimensions of sustainability.
Keywords: Sustainable Buildings. Construction Certifications. LEEDd. Sustainability.
Sustainable Development.
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INTRODUÇÃO

O atual comportamento degradante de sociedades inteiras em relação à biosfera
vem se traduzindo em fator determinante de pauperização da qualidade ambiental,
especialmente dos grandes centros urbanos. Esse problema exige esforço ainda pendente para
obtenção de soluções mais assertivas, que parecem transcender para todas as suas vertentes de
conhecimentos. Trata-se do enfrentamento de uma crise ecológica sem precedentes, marcada
pela estagnação de ações corretivas em curto e longo prazo diante de um notável ceticismo.
A reconciliação do ser humano com o mundo natural deverá estar alicerçada na
alocação de um senso profundo e verdadeiro de ética, ainda incipiente. Somente o
fortalecimento de uma nova ética global sobre o ambiente e que esteja imune aos interesses do
mercado poderá oferecer uma alternativa que seja viável para a continuidade da vida no
planeta. Soluções simplistas apresentadas como subterfúgio para prosseguir com a exploração
indiscriminada dos recursos naturais não passam de uma desesperada e frenética intenção de
postergar decisões que devem ser tomadas não amanhã, mas hoje.
A retórica de que a população e seu consumo podem – e devem – continuar
crescendo sem que isso ofereça obstáculos à perpetuação dos recursos e à própria existência
humana no planeta vem sendo, cotidianamente, apresentada como uma metanarrativa de
envergadura duvidosa. É necessário, então, que verdades extremas – na maioria otimistas e
superestimadas – sejam combatidas a fim de se construir um caminho viável, ainda que
realista e exigente, com adoção de medidas drásticas.
Malgrado os efeitos subversivos das metanarrativas em relação ao colapso
ecológico da atualidade, nas últimas décadas, foram clarificadas informações importantes
sobre o estado de exaustão dos recursos naturais. Nesse contexto, a depreciação do meio
ambiente urbano, dos espaços habitáveis e de sua ocupação são questionadas.
As consequências indesejáveis do crescimento insustentável nas cidades são, cada
vez mais, desmitificadas, e a comunidade acadêmica mostra-se com o singular papel em
oferecer à sociedade um entendimento adequado para seus reais desdobramentos e
responsabilidades.
O cerne da presente dissertação é perquirir as normas de certificações construtivas
de forma a verificar se elas são ferramentas suficientes e legítimas para chancelar a
sustentabilidade de uma edificação. As denominadas green building são construções que se
atentam para técnicas mais adequadas do ponto de vista ambiental, social e econômico, desde
a fase conceitual, cujos benefícios devem se prolongar por toda a vida útil do edifício.
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Sob essa perspectiva, será analisada a aplicação do termo sustentável, hoje tão
empregado para adjetivar as edificações que estão sob chancela de um selo de certificação
construtiva. Pretende-se aqui verificar se as certificações contemplam todas as dimensões da
sustentabilidade, em seu sentido mais amplo, e, por conseguinte, se suas utilizações seriam
realmente adequadas.
Com esse objetivo, o problema de pesquisa está embasado nas seguintes questões:
os critérios atualmente existentes e difundidos pelas certificações construtivas no segmento da
construção civil têm a eficiência esperada para alcançar uma real sustentabilidade ou se
constituem em uma metanarrativa do mercado? As certificações construtivas representam
atualmente o único meio capaz de se atingir, na prática, a sustentabilidade das edificações?
É preciso responder a essas questões para se chegar a um arranjo mais coerente e
factível que contribua para a criação de cidades mais humanizadas e inteligentes, que estejam
alinhadas com as necessidades atuais, sem esquecer o compromisso ético que se deve ter com
as futuras gerações.
A correta compreensão e análise multidimensionalista da sustentabilidade no
âmbito da construção civil é essencial para uma aferição se esse importante setor econômico
está no caminho certo do ponto de vista ambiental, longe de falácias e armadilhas que não
geram ganhos efetivos e duradouros para o meio ambiente.
Diante da complexidade do tema em estudo, a presente pesquisa adota como
recorte temático a sustentabilidade atrelada às ferramentas de certificação construtiva, com
destaque para a Leadership In Energy and Environmental Design (LEED). Esse destaque é
justificado tendo em vista que a LEED é atualmente a certificação mais adotada pelo setor da
construção civil brasileiro.
Muito se tem discutido a adoção e importância de ferramentas eficientes que
contribuam para a redução dos impactos ambientais relacionados ao setor da construção civil,
parte integrante de um mercado imobiliário, sempre afoito na busca do lucro pelo lucro. No
entanto, pouco se tem refletido sobre a busca pela real sustentabilidade na construção das
cidades do futuro, calcada em preceitos éticos isentos do reducionismo e assimetrias dos
interesses econômicos mercantis.
Não se pretende aqui negar a importância dessas certificações construtivas e as
contribuições que elas podem trazer no sentido de constituir um molde conceitual a ser
seguido. O interesse em evidência é trazer elementos verossímeis para que o setor da
construção civil possa conceituar as construções sustentáveis. É a oportunidade de se mostrar
outras facetas ainda omitidas pelas teorias mecanicistas. Trata-se de uma investigação
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epistemológica da sustentabilidade em busca de uma explicação mais satisfatória de
construções sustentáveis.
Dessa forma, pretende-se aqui construir e sustentar a defesa de que os modelos
existentes de certificações construtivas pecam por imprimir um conceito reducionista de
sustentabilidade, mediante seu processo de chancela às edificações que nem sempre atendem
aos quesitos da real sustentabilidade. A sustentabilidade, em consonância com as referências
que serviram de paradigma para este trabalho, construída sob os conceitos fundamentais,
classificada como forte, depende essencialmente da observância de todos os pilares
multidimensionais: social, cultural, ecológico, ambiental, territorial, econômico, políticonacional e político-internacional. Caso contrário, a ideia de construções sustentáveis
certamente poderia ser tomada como verdade absoluta, mero slogan esverdeado, contaminado
pelas oscilações dos interesses do mercado.
O trabalho se diferencia por fazer uma abordagem crítica sobre os conceitos e os
critérios atualmente utilizados quando se trata de construções sustentáveis. Diz-se
diferenciado, pois, ainda que seja vasto o material que trata dessa forma de construir, várias
questões ainda se mostram idealizadas e mal apresentadas à sociedade, e até mesmo parte dos
profissionais da área não têm conhecimento sólido a respeito.
Frente à dinâmica da evolução dos processos construtivos, tecnologias e materiais,
a solução necessária é complementar e aprofundar o tema estudado, buscar pela assimilação
das certificações e as necessidades de mercado, atuando em conjunto com os ideais
ambientais. Portanto, o avanço que agrega nunca pode ser estagnado e, sim, realçado com as
necessidades e desafios existentes em comunhão com a legislação.
Sob a perspectiva de realizar uma análise mais conclusiva sobre as ferramentas e
indicadores disponíveis para apurar o quantum uma edificação respeita os preceitos de
sustentabilidade, procurar-se-á, por meio de uma linha do tempo, demonstrar que essa questão
não é inovadora e tampouco estática. E, para isso, deve sempre fincar suas raízes no
mutidimensionalismo, sob pena de provocar uma disrruptura com seu verdadeiro significado.
Os requisitos das normas de certificações construtivas internacionais nem sempre
estão alinhados com as necessidades do panorama brasileiro, as realidades e necessidades
locais encontradas pela construção civil, a situação dos recursos naturais aqui dispostos e nem
mesmo a legislação existente ou ainda em construção. A importação de modelos préestipulados e sem um necessário redesenho pode eivar a ferramenta de vícios insanáveis e que
acabam por destoá-la das suas finalidades.
Assim, na busca pela impressão de um molde conclusivo, debatem-se as dúvidas
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que ainda recaem sob as construções sustentáveis e os modelos existentes para seu
enquadramento. Pretende-se com esta investigação esclarecer as nuances que se formam sobre
o desafio de se construir com sustentabilidade.
Quanto aos resultados esperados, o trabalho busca esclarecer que a adoção de
ações isoladas na construção civil por meio das certificações construtivas, ainda que
desejáveis e adequadas aos preceitos ambientais, pelos aspectos fragmentados, não é
suficiente para enquadrá-las como sustentáveis. É preciso que essas ferramentas evoluam
inclusive sob parâmetros de Compliance Ambiental, por meio de tratativas que estejam
alinhadas com a multidimensionalidade em acordo com as necessidades locais e regionais.
A metodologia utilizada nesta pesquisa é do tipo qualitativa e teórico-documental,
com técnica dedutiva, elaborada por meio de fontes bibliográficas. Quanto ao marco teórico,
foi construído com base nos pilares da sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável na
perspectiva de Ignacy Sachs.
Trata-se ainda de uma pesquisa do tipo jurídico-propositiva, uma vez que busca
identificar, na seara do direito internacional e interno, os fatores que contribuem para a
evolução e codificação do direito das certificações aplicados à construção civil e do seu
desenvolvimento uniforme e equitativo em relação à corroboração dos empreendimentos
sustentáveis.
A presente pesquisa foi distribuída em quatro capítulos, nos quais se buscou
apresentar a situação-problema e um panorama geral sobre as vulnerabilidades e gargalos
relacionados ao entendimento do termo construções sustentáveis, comumente utilizado pelas
certificações construtivas e doutrina especializada.
A escolha do tema se justifica por ser de interesse atual e também pela
incongruência das certificações e dos resultados alcançados por estas. Embora o debate esteja
amparado por vasta literatura, o tema ainda requer ser tratado com mais clareza.
Apoiado em uma ampla bibliografia, o primeiro capítulo se consubstancia na análise
do discurso da sustentabilidade, atualmente considerado uma metanarrativa que precisa ser mais
bem debatida. Nessa perspectiva, mostra-se que o atual modelo de desenvolvimento sustentável
tem sido indevidamente confundido com o da sustentabilidade como se fossem institutos únicos.
Não cabe rechaçar a íntima relação entre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, porém
defende-se, nessa etapa, que a garantia de perpetuação dos recursos naturais e um ambiente
ecologicamente adequado às gerações vindouras se dará por meio da conservação ambiental e não
do desenvolvimento. Isso porque sequer são conhecidas as demandas futuras. Nem mesmo as
presentes gerações sabem do que vão necessitar daqui a uma década.
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O segundo capítulo, traz uma abordagem técnica e contextualizada dos principais
impactos ambientais da construção civil no Brasil advindos da gestão ambiental (má ou boa)
dos canteiros de obras. Com base nos dados coletados, faz-se uma análise dos quesitos que
separam as construções convencionais (por vezes não sustentáveis) daquelas construções
denominadas sustentáveis. Também se apresentam as principais técnicas atuais disponíveis
para mitigação das externalidades na construção civil, criadas para oferecer menor
depreciação possível do meio ambiente e assim, construir cidades felizes.
O terceiro capítulo é dedicado aos requisitos normativos das principais
certificações atualmente implementadas nas edificações no Brasil, com ênfase no sistema
LEED. Essas certificações são apresentadas como ferramentas de Compliance, fazendo-se um
sopesamento dos seus pontos fortes e fracos e do controle de desempenho. Ainda se propõe a
analisar a necessidade de aperfeiçoamento dessas certificações, especialmente as
internacionais, para que se adaptem à realidade brasileira.
O quarto capítulo alerta para as intenções, nem sempre claras, do mercado no uso
genérico do termo “construções sustentáveis”. Chama-se a atenção para o reducionismo
conceitual de interesses que constantemente está desalinhado com a defesa do meio ambiente.
Propõe-se como solução viável que os padrões internacionais para a busca da sustentabilidade
na construção civil sejam analisados e estudados na escala local e regional, enquadrando-se
suas normas no parâmetro do conceito do multidimensionalismo.

22

1 A METANARRATIVA DA SUSTENTABILIDADE: UM TRANSCURSO DO MITO
AO FACTÍVEL

Brotam sobre a relação Terra e humanidade, atualmente com relevo latente,
graves ameaças surgidas pelo descaso e descompromisso das ações humanas, pautados na
falta de zelo com as questões que envolvem a qualidade ambiental.
Infelizmente, essa patológica relação tem sido sistêmica, e a única certeza que se
mostra emergente são as externalidades diariamente noticiadas em escalas global, nacional,
regional e local – fatos que não se pode negar.
A busca pela sustentabilidade tem-se mostrado, diante do desequilíbrio provocado
em ecossistemas tão complexos, como única saída para que a Nave-Terra (SACHS, 2009)
possa continuar sendo dirigida e habitada.
Historicamente, o ser humano foi influenciado por metanarrativas que tiveram o
atributo central de moldar as diversas instituições e povos, cada uma à sua maneira e à sua
época. Grandes histórias idealizadas e tomadas como verdades irrefutáveis.
As ideias de Deus, de liberdade, e mais recentemente da desmedida necessidade
do desenvolvimento, todas elas foram e ainda são grandes contos apresentados ao mundo
como formas viáveis para se atingir a evolução, a prosperidade e a saída definitiva das trevas
e do selvagerismo.
Essas histórias exercem importante função para o alerta e, consequentemente, para
a mudança de atitudes: onde havia guerras e ódio, buscava-se a paz e o amor; onde se tinha a
repressão e o desencorajamento, buscava-se a liberdade; e, no lugar de doenças e dificuldades,
buscava-se o progresso como forma de atingir a felicidade. Certo é que, no tocante aos
avanços rumo ao progresso, a via adequada sempre se mostrou atrelada não à divindade mas,
sim, à ciência.
E, realmente, essas esperanças foram exitosas na linha temporal dos últimos séculos.
Em todo o mundo, os povos se uniram visando alcançar o progresso por meio da ciência. A
erradicação das pestes, o incremento da indústria, a mudança da matriz energética – antes tão
dependente do uso do carvão – e, mais recentemente, as soluções tecnológicas resultantes das
grandes inovações da ciência foram positivas. Entretanto, isso teve um alto custo.
O fato é que o progresso sem limites, consubstanciado em uma metanarrativa de
alcance global, acabou por menosprezar os efeitos transvertidos que, na verdade, ocasionaram
um verdadeiro colapso ambiental. Esses efeitos estão sendo experimentados e sofridos
transfronteiramente por todas as nações.
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Nos idos das décadas de 1960 e 70, as reflexões feitas em todo o mundo sobre a
ideia da possível esgotabilidade dos recursos naturais, especialmente após a apresentação do
relatório produzido pela Comissão Brundland em 1987, deram especial tônica à mais nova
metanarrativa: do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade como resposta à crise
ecológica.
Surge daí um súbito projeto de união dos povos na órbita da problemática
ambiental com o fito de tratar dos assuntos que impactam as atuais e futuras gerações. Mas
esse dogma que promete o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade no lugar de caos
é factível? Para se lograr maior êxito na obtenção de respostas válidas, é necessária uma
melhor compreensão do desenvolvimento das atividades humanas que leve em consideração
todos as suas nuances.
Diariamente, a tentativa de se explicar o desenvolvimento sustentável e a
sustentabilidade mostra-se fortemente debatida. Duas grandes correntes tomam posição de
destaque e em direções opostas. A primeira representada por aqueles que rejeitam a
continuidade do desenvolvimento dos países sulistas e condenam o consumismo caótico dos
países do norte. A segunda, diametralmente oposta, rechaça qualquer ideia que se alinhe com
o decrescimento e considera que é possível seguir com as intervenções. E, sob essa última
perspectiva, acredita-se que o desenvolvimento sustentável é uma maneira capaz de se
avançar com o consumo, aliado a um plus tecnológico, sem que para isso os recursos naturais
sejam esgotados e cerceados ao uso das gerações vindouras.
No entanto, questiona-se até que ponto isso seria possível, considerando que a
humanidade se vê à beira de um ainda desconhecido trajeto, no qual a razão a levou não
somente ao progresso, mas também a uma desfalecida crise de identidades. Como poderia a
convicção de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade ser lastreada de credibilidade
diante de produção científica ainda em construção?
Nesse contexto, a humanidade contemporânea optou por adaptar substitutos
capazes de salvar a Nave-Terra (SACHS, 2009). Antes a ideia de salvação do planeta se
pautava compulsivamente na perspectiva divina. Mas, agora, é a sustentabilidade e o
desenvolvimento sustentável os novos substitutos da salvação para a vida, do que se pode
chamar de novo paradigma econômico, de um novo estilo de vida mais respeitoso com o
ambiente, enfim, de uma atitude solidária para com o planeta.
Praticar o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade se consolidou,
portanto, como um imperativo, mas, diante de um discurso que se mostra mítico, é preciso
investigar se o objetivo a ser alcançado é factível ou não.
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Certo é que no pós-modernismo houve um perecimento das verdades, até então
tidas como inabaláveis, em razão do surgimento de um multiculturalismo influenciado por
uma sociedade globalizada, provocando, em boa medida, a incredulidade de tudo aquilo que
não pode ser facilmente visto, palpado (OLIVEIRA, 2016). As correntes altamente
persuasivas e outrora sagradas dão lugar a um novo modelo de entendimento do mundo, bem
como da função de cada habitante dessa complexa engrenagem.
Atualmente tem-se uma sociedade marcada pelo consumo desenfreado, pela
revolução cibernética, pelo algorítimo, pela inteligência artificial e pela avalanche de
informações, o que seguramente causa insegurança quanto aos rumos certos a serem seguidos.
Oliveira (2016) adverte que:
[...] a sociedade pós-moderna designa as transformações que afetam o discurso
técnico-científico, a literatura e as artes a partir do final do século XIX. Nesse
contexto, a função narrativa perde seus atores sociais e os grandes heróis; esfacelamse também os grandes objetivos pré-determinados. Vivemos a época do
desencantamento de tudo (OLIVEIRA, 2016. p.26).

Não se quer aqui, no entanto, minimizar a importância do debate a necessidade de
intervenção mínima e respeitosa nos recursos naturais. A somatória de ações positivas nessa
agenda é sempre muito importante. O que está sendo defendido é que o desenvolvimento
sustentável e a sustentabilidade, per si, mostram-se como uma meta inalcançável do ponto de
vista ideal, embora do ponto de vista factível seja possível se alcançar determinado grau de
êxito. Isso porque a concepção de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade é ainda
baseada em fundamentos em construção. Esses conceitos não podem ainda sucumbir ao
academicismo despido de praticidade sob pena de ser rebaixado a um patamar inócuo.
Qualquer movimento impositivo que tente impingir-lhes acepção fixa e estática se mostra um
tanto quanto desarrazoado.
No que se refere a essa questão, verifica-se que a falta de precisão sobre os termos
mencionados – desenvolvimento sustentável e sustentabilidade – tem sido responsável, desde
a década de 1980, por uma mitigação da sua real essência. Isso porque é difundida a ideia
equivocada de que a sociedade pode obter tudo ao mesmo tempo: crescimento econômico,
prosperidade e ambiente saudável (BOSSELMANN, 2015).
Importante observar que, ao tratar a temática das perspectivas humanas, Meadows
(1972) demonstrou, em sua emblemática obra, a questão da preocupação humana, seus interesses,
suas inquietutes. Para isso, representou uma classificação em níveis desses comportamentos,
utilizando de duas dimensões básicas: espaço e tempo. Destacando que a preservação ambiental
não estava na lista de prioridades à época do relatório, conforme se demonstra na FIGURA 1.
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Figura 1 - Perspectivas humanas no espaço e no tempo

Fonte: MEADOWS (1972, p. 16).

Pode-se perceber que a preocupação humana, se mostrou concentrada no ângulo
inferior esquerdo do gráfico. Isso denota que, diante das dificuldades cotidianas enfrentadas
por grande parte das pessoas, o fator ambiental não é destaque. Para elas, seus esforços se
voltam para atender às necessidades básicas e de subsistência, muito focadas no
fortalecimento do núcleo familiar (MEADOWS, 1972). Observa-se, portanto, que o senso de
pertença e pertencimento tão peculiares aos interesses coletivos e difusos, como no caso da
preservação ambiental, mostra-se mais distante de ser incorporado nas ações individuais.
Não obstante as preocupações das pessoas, a linha temporal demonstrada pelo
eixo x do gráfico, na FIGURA 1, confirma que as ações individuais tendem a ser
implementadas considerando o curto prazo. Seguindo a mesma tendência da dimensão
anterior, a população mundial preocupa-se com questões que afetam seus familiares e amigos,
em curtos períodos de tempo (MEADOWS, 1972).
Há, portanto, uma consistente explicação do real motivo que leva as pessoas a ter
maior dificuldade em considerar a preservação e a conservação do ambiente em que vivem
como meta de reduzida relevância. Dito isso, observa-se uma postura imediatista, que reflete
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diretamente nas metas que devem ser abraçadas por todos, e não somente por parte dos
envolvidos.
Faz-se, então, obrigatório retornar ao debate dos grandes diálogos experienciados
nas últimas décadas e endossados pelas conferências da ONU sobre meio ambiente. Nessas
importantes ocasiões, foi postulado pelos chefes de Estado que o compartimento ambiental
poderia ser perfeitamente alinhado com o crescimento e desenvolvimento. Ao que parece,
configura-se mais como um otimismo exacerbado, uma estérica forma de irracionalidade em
relação ao limite de integridade do planeta do que propriamente ação lúcida em busca de
soluções.
Estaria a comunidade internacional pronta para enfrentar, finalmente, a verdade de
que a sustentabilidade se perdeu nas especulações do desenvolvimento sustentável? Seria o
desenvolvimento sustentável uma via menos sofrida e mais flexível de se objetivar a
sustentabilidade? (BOSSELMANN, 2015).
O fato é que, diante dos entusiasmados fundamentos de ecossocioeconomia,
percebe-se uma matizada e pobre forma de unificar a humanidade, por vezes até uma maneira
muito criativa para se alcançar um pacificismo assimétrico diante dos sinais catastróficos
demonstrados por parte dos iguais métodos científicos.
É de bom senso destacar que as diferentes e imprecisas opiniões advindas das
várias áreas de conhecimento em relação à sustentabilidade e ao desenvolvimento
sustentável, cada qual a sua maneira, provocam o esvaziamento de seu conteúdo e acaba
por

prejudicar

o

entendimento

global

da

problemática

ambiental

enfren tada

(BOSSELMANN, 2015).
Diante desse imbróglio, defende-se que a via mais adequada para dissipar essas
divergências conceituais sobre o que é ser sustentável, ou mesmo se é possível o
desenvolvimento econômico dentro desse mesmo mandamento, é o fator ético, que aparece
como quesito inarredável para o deslinde da questão. Sem a agregação da ética ao discurso, seja
da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável, não se vislumbra uma sensata forma de
alçance da perpetuidade da vida com qualidade ambiental, e essa é uma questão global.
Da mesma forma, sem o engajamento maciço de toda a população mundial nas
questões ambientais, aditivadas pela ajuda tecnológica em prol do desenvolvimento
humanizado e respeitoso, não se vislumbra um meio factível para se avançar na busca da
qualidade ambiental.
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1.1 O meio ambiente como uma questão global
Ao longo da evolução das sociedades, diversas foram as transformações políticas,
sociais e econômicas. Entre o século XVIII e o XIX, com a Revolução Industrial, verificou-se
uma grande remodelagem na dinâmica na sociedade e na economia, em razão da hegemonia
capitalista e sua expansão.
Conforme mencionado, as sociedades do mundo inteiro se encontravam
determinadas ao progresso e motivadas diante da intensa produção de bens, com a inevitável
apropriação e exploração de recursos naturais, o que ocasionou diversos problemas
ambientais e sociais de toda ordem, inclusive urbanísticos.
A essa incessante exploração de recursos naturais sem quaisquer limites foram
somadas as abruptas alterações no comportamento de consumo e, consequentemente, o
descarte de resíduos e efluentes industriais, emissões atmosféricas, ocupação desordenada das
cidades. Tudo isso acarretou graves consequências ambientais e sociais que foram e ainda são
percebidas.
Baseado nesse quadro, no qual os objetivos da espécie humana sucumbiram ao
sistema capitalista, a Organização das Nações Unidas (ONU), em 1968, por meio da
Resolução nº 2398, convocou a “Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano”. O encontro foi realizado em 1972, em Estocolmo, vindo a se tornar um marco
histórico mundial, no que tange à discussão de questões ambientais (PADILHA, 2010, p.
47/48).
A Conferência pretendia pôr em pauta a preocupação com o combate à poluição
em todas as suas formas, de modo a criar propostas capazes de melhorar a condição de vida
da população mundial, algo não mais procrastinável.
Foi um momento decisivo para que comunidade científica, intelectuais da época e
governos aprofundassem no debate que punha em dúvida a capacidade do planeta de suportar
as gravosas intervenções. Esse debate promovido por uma ainda fragmentada governança
global para tratar das questões ambientais mostra-se inconclusivo até os dias atuais com sérios
dilemas que impedem a efetivação de decisões convergentes. O certo é que o fortalecimento
de uma cidadania global se faz necessária em um mundo globalizado, para que os problemas
possam ser mais bem compartilhados e enfrentados, uma espécie de extensão da cidadania
nacional agora ampliada para uma cidadania transnacional (BOSSELMANN, 2015).
A Conferência de Estocolomo (1972) não lançou conceito claro e expresso sobre
as nuances do desenvolvimento sustentável, mas demonstrou preocupação com qualidade de
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vida entre os seres humanos e o meio ambiente, para as presentes e futuras gerações
representando talvez um verdadeiro embrião sobre a temática.
O conceito do desenvolvimento sustentável apenas se apresentou ao mundo em
1987, por meio do Relatório Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, criada desde 1983 pela Assembleia das Nações Unidas. Nesse
sentido, o desenvolvimento sustentável consistiu na busca pela satisfação das necessidades
das gerações presentes sem comprometer os recursos equivalentes de que farão jus, no futuro,
as próximas gerações.
Não se tem uma concordância quanto ao termo desenvolvimento sustentável, mas
é fato incontroverso que esse vem ganhando força em todo o mundo, não somente como
ferramenta apta à promoção da proteção ambiental, mas também como efetivação de políticas
públicas.
Nessa esteira de tempo, foi reforçado o conceito de desenvolvimento sustentável
na Conferência Internacional das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
conhecida como ECO/92, realizada no Rio de Janeiro, Brasil.
Os documentos celebrados nesse primeiro encontro em território brasileiro, foram
de singular importância para o crescimento e evolução das normas ambientais, bem como
para o desenvolvimento econômico responsável, sendo instituída a Declaração do Rio sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, assim como a Agenda 21 e a Declaração de Princípios
sobre as Florestas.
Após a realização da Rio/92, evento no qual se estabeleceu que o
desenvolvimento sustentável é constituído sobre três pilares essenciais – desenvolvimento
econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental –, buscou-se introduzir a ideia do
desenvolvimento sustentável, um modelo de crescimento econômico menos consumista e
mais adequado ao equilíbrio ecológico.
Em verificação ao acordado na Agenda 21, foi realizada, a Rio + 10, em 2002, em
Johannesburgo, África do Sul, com o objetivo principal de rever as metas propostas pela
Agenda 21 e direcionar as realizações às áreas que requerem um esforço adicional para sua
implementação. O evento, porém, tomou outro direcionamento, com interesse em debater
quase que exclusivamente os problemas de cunho social.
Por sua vez, a fim de aprimorar as práticas entre os Estados sobre a aplicação da
política de desenvolvimento sustentável, foi realizada em 2012, no Rio de Janeiro, a
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio + 20, com foco em
duas questões principais: a economia verde, no contexto do desenvolvimento sustentável e da
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erradicação da pobreza e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável
(COMITÊ NACIONAL DE ORGANIZAÇÃO RIO + 20, 2019).
Com efeito, o termo desenvolvimento sustentável é empregado para se referir a
uma forma de aplicar ao desenvolvimento econômico maior responsabilidade social e
ambiental, com o intuito de preservar o meio ambiente e favorecer o desenvolvimento social
para esta geração e para as futuras.
Conforme se verifica nos documentos internacionais, a Conferência de Estocolmo,
introduziu a ideia de preservação do meio ambiente como uma questão mundial, o Relatório
Brundtland apresentou um conceito para

desenvolvimento sustentável, e a RIO/92,

determinou de forma expressa uma política internacional de proteção, o que mais tarde foi
ratificado em Johannesburgo.
Embora todas as medidas apresentadas tivessem garantido alguns avanços, o
modelo capitalista ainda apresenta forte apelo ao desenvolvimento. Ainda que as convenções
para o equilíbrio ambiental galguem por maior responsabilidade, agregando ao
desenvolvimento uma ideia de proteção e preservação, não conseguem absorver os reveses do
desenvolvimento econômico e as mitigações sociais impostas aos menos favorecidos e ao
meio ambiente.

1.2 O conceito de desenvolvimento sustentável e o discurso da sustentabilidade

Diante da persistente confusão que se tem feito entre os conceitos de
desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, vive-se, nas últimas décadas, uma angustiante
crise civilizacional, sem precedentes.
Essa mescla conceitual fomenta um desgastante processo de perda de qualidade
ambiental planetária, sob a chancela do slogan “desenvolvimento sustentável”. Essa situação
extrapola muito o problema ambiental e recai em outras interfaces, especialmente a ética.
Cumpre inicialmente destacar que o conceito de sustentabilidade deve ser
entendido como fenômeno jurídico intimamente ligado à dignidade da pessoa humana. Isso
porque não se vislumbra meios possíveis de se atingir a dignidade sem um meio ambiente
favorável. Ademais, o desenvolvimento sustentável, diferentemente do que se apresenta em
grande parte da literatura, mostra-se mais como uma forma mitigada de busca pela
sustentabilidade do que efetivamente um ajuste da conduta humana em face dos recursos
naturais.
Sartori; Latrônico; Campos (2014) realizaram uma importante pesquisa tomando
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como base 103 artigos sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável em escala global e
concluíram que esses termos apresentam notável divergência conceitual e de abordagens, tanto do
ponto de vista da aplicação quanto no que se refere aos seus efeitos para as gerações atual e futura.
Os resultados variaram conforme o campo de aplicação de cada ciência analisada.
É comum considerar esses conceitos como equivalentes semanticamente. Assim
faz-se necessária investigação profunda sobre o substantivo sustentabilidade, bem como sobre
o adjetivo sustentável. A definição do que seja um e outro é essencial para o deslinde do
tema-problema investigado na presente dissertação. Isso porque somente vencida a presente
elucidação conceitual, será possível um entendimento ajustado do que se extrai da temática
“construções sustentáveis” como fenômeno em voga na área da construção civil.
Essas expressões têm sido tratadas dentro de um mesmo contexto, ainda que se
incorporem em diferentes aspectos da sociedade, por meio de multi interpretações. Quiçá isso
ocorra, visto que a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável estão dentro de arranjo
multidimensional, ou seja, não somente dentro de uma valoração ambiental.
Bosselmann (2015) assevera que o princípio da sustentabilidade tem duas linhas
complementares: a primeira considera que o desenvolvimento sustentável se apresenta de
forma diferente para alguns dos seus destinatários; a segunda, que documentos internacionais
devem ser interpretados à luz do princípio da sustentabilidade, fornecendo orientações
fundamentais para a interpretação das normas jurídicas, apresentando, assim, um conceito
fundamental nas áreas relacionadas a justiça ecológica, direitos humanos e instituições.
No tocante a historicidade, Bosselmann (2015) afirma ainda que o conceito de
sustentabilidade não foi criado no final do séc. XX, mas cerca de 600 anos antes e que pode
ter sido esquecido com o surgimento da industrialização, mas nunca se extinguiu, voltando a
ganhar força mundialmente a partir da década de 1980.
Bosselman (2015) adverte que a banalização do conceito de sustentabilidade
esvazia o seu significado, visto que passou a ter como base a concepção puramente ecológica.
Destaca ainda que em relação aos outros aspectos – o econômico e o social – estes fazem
parte da essência do desenvolvimento sustentável, mas não são partes integrantes do princípio
da sustentabilidade.
Não raramente esses dois conceitos, ainda que interdependentes, são por vezes
erroneamente utilizados, como se fossem equivalentes em sentido. Não há como fugir da ideia
de que interesses conflitantes existem e estão lastreados por todo o planeta, em todas as
atividades e relações humanas.
Sartori; Latrônico; Campos (2014, p. 4) classificam ainda a existência do conceito
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de uma sustentabilidade “fraca e forte”. A primeira valoração de sustentabilidade (fraca) deve
ser interpretada como a busca pelo bem-estar da sociedade, devidamente legitimado a fazer
uso dos recursos naturais. Como exemplo se tem a autorização de exploração de recursos
energéticos fósseis, como no caso do pré-sal brasileiro, mediante a compensação por meio do
fortalecimento de novas tecnologias energéticas, o que possibilitaria, pelo menos em tese, um
meio ambiente mais saudável para as gerações futuras.
Por sua vez, a sustentabilidade forte seria a conservação integral do meio
ambiente, assegurando que os sistemas naturais permanecessem intocados para evitar o
comprometimento da qualidade ambiental para as gerações futuras.
Comunga da primeira corrente Derani (2008, p. 112-113) que defende que a ideia de
desenvolvimento sustentável tende a buscar uma expansão da atividade econômica vinculada a
uma sustentabilidade econômica e ecológica. O crescimento econômico é necessário para
expandir o bem-estar pelo mundo, porém agindo de forma harmônica com a ecologia:
Desenvolvimento sustentável implica, então, o ideal de um desenvolvimento
harmônico da economia e ecologia que deve ser ajustado numa correlação de valores
em que o máximo econômico reflita igualmente um máximo ecológico. Na tentativa
de conciliar a limitação dos recursos naturais com o ilimitado crescimento
econômico, são condicionadas à consecução do desenvolvimento sustentável
mudanças no estado da técnica na organização.
[...]
Em termos da teoria do desenvolvimento sustentável: existe um máximo grau de
poluição ambiental, dentro do qual o sistema deve desenvolver-se. E este
desenvolvimento econômico deverá estar comprometido em proporcionar o aumento
de bem-estar social, respondendo pelo suprimento das necessidades da sociedade em
que se insere (DERANI, 2008, p. 112-113).

Percebe-se que a sustentabilidade ecológica assume condição de complexidade, e
suas nuances não se mostram razoavelmente em condições de ser compreendidas e aplicadas
em um contexto isolado. Não se pode olvidar, porém, a possibilidade de que a verdadeira
faceta da sustentabilidade pode ter sido perdida ao longo das últimas décadas, no debate sobre
o desenvolvimento sustentável (BOSSELMANN, 2015).
Boff (2016) coaduna com esse mesmo pensamento:
O “desenvolvimento sustentável” é proposto ou como um ideal a ser atingido ou
então como um qualificativo de um processo de produção ou de um produto, feito
pretensamente dentro de critérios de sustentabilidade, o que, na maioria dos casos,
não correponde à verdade. Geralmente entende-se a sustentabilidade de uma
empresa se ela consegue se manter e ainda crescer, sem analisar os custos sociais e
ambientais que ela causa. Hoje o conceito é tão usado e abusado que se transforma
num modismo, sem que seu conteúdo seja esclarecido ou criticamente definido
(BOFF, 2016, p. 38-39).
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Finalizando, no sistema neoliberal, o conceito de sustentabilidade tende a ser uma
retórica esvaziada, sem consequências. Dele surgiu o sistema do lucro voraz, dos latifúndios,
das grandes organizações e seus problemas sociais; enfim, da tirania do mercado. Aqui a
Terra não se apresenta como um fim em si mesmo, mas tão somente como uma parte da
engrenagem do processo de produção.
É difícil de se distanciar da ideia de que a autêntica sustentabilidade é aquela que
se esforça primeiramente em preservar. E, somente após uma vasta análise multi e
transdisciplinar de viabilidade, cogita a exploração dos recursos naturais. Além disso, é
analisada a real necessidade de se explorar esses recursos naquilo que se mostra como
extremamente urgente para atender à dignidade da pessoa humana.
Os recursos naturais se prestariam, assim, a propiciar condições de vida digna a
todos. Posturas que priorizem a felicidade individual em detrimento do interesse coletivo
devem ser de plano rechaçadas.

1.3 O desenvolvimento sustentável no Direito Brasileiro
A atual Constituição brasileira foi promulgada em 1988, após o Brasil passar por
um longo período sob o regime militar (1964 a 1985). Para que se possa vislumbrar a ideia do
desenvolvimento sustentável à luz da Constituição brasileira, faz-se necessário uma breve
análise do contexto pré-constituinte, da conjuntura social, econômica e política à época, assim
como na atualidade, em âmbito nacional e internacional.
Após o presidente João Goulart ser deposto em 1964, o Brasil passou a operar por
meio de um regime militar, sendo dirigido pelas Forças Armadas. No entanto, ao contrário do
governo de outros países, como no Chile, não houve grandes modificações econômicas, com
exceção dos três primeiros anos de governo militar, o chamado “milagre brasileiro” (KINZO,
2001, p. 4).
Durante o período militar, o Brasil passou por grandes mudanças e
transformações, e, sem dúvida, o setor econômico acompanhou e sofreu com essas mudanças.
A exemplo, pode-se citar a forma como o governo brasileiro implementou uma política
expansionista, em substituição ao modelo de importação de matéria-prima e bens de capital,
havendo um grande incentivo aos setores de energia e infraestrutura.
No entanto, para promover mudanças na política econômica, foram necessários
vultosos empréstimos estrangeiros, ou seja, a economia expandia implicando aumento da
dívida externa e da inflação. E, com a crise internacional, a partir de 1982, o problema
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econômico interno se intensificou, e o setor econômico passou a acompanhar a transição
política nacional (KINZO, 2001).
Entre o período de 1986 a 1994, o Brasil passou por quatro mudanças de moeda, e
seis planos de estabilização econômica foram implantados, mas apenas o Plano Real foi bemsucedido. Nessa perspectiva, a Constituição de 1988 foi concebida no meio de incertezas e
inseguranças políticas e econômicas, o que impulsionou notoriamente graves problemas
sociais.
Nesse cenário de grandes transformações, que se buscou garantir direitos civis,
econômicos e sociais, é que foi promulgada a Constituição de 1988, fundada em valores
fraternos e na harmonia social, conforme preconiza o seu preâmbulo:
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida,
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias,
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (BRASIL, 1988).

Promulgada em momento de turbulenta crise, a Constituição de 1988 emerge
nesse cenário na tentativa de entregar à sociedade brasileira a esperança de que direitos
individuais e coletivos seriam ofertados de forma a garantir o mínimo.
A Carta Magna preconiza a proteção de uma sociedade livre, justa e solidária,
assegurando o direito à liberdade, à propriedade e à função social, direitos sociais, soberania
popular, entre outros direitos.
A Constituição de 1988 se torna símbolo da redemocratização, ampliando o rol
dos direitos, não apenas civis, políticos, sociais e culturais, mas também outros de interesses
difusos como os relacionados ao meio ambiente e à qualidade de vida. Passa a conceder aos
cidadãos maior legitimidade para reivindicar direitos, sejam eles individuais e/ou coletivos
bem como o acesso mais claro à informação e à justiça, embora esse direito de acesso a
informação só tenha vindo a ser regulado de forma definitiva com a Lei 12.527/11.
Mas como se apresentou nessa nova conjuntura a ideia do desenvolvimento
sustentável? Ou mesmo do desenvolvimento ou da sustentabilidade? E nos dias atuais, como a
Constituição prevê a promoção do desenvolvimento sustentável?
Ora, as mudanças constitucionais na Carta Magna de 1988, especialmente no
contexto ambiental, deram-se em momento de incipiente debate internacional. Aliás, esse
debate e suas inquietudes por parte das nações naquele momento não foram capazes de
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encontrar pontos mínimos de convergência. Isso talvez justifique a generalidade e cautela de
que o texto constitucional vigente se vale para tratar as questões ambientais.
No preâmbulo da Constituição brasileira, o desenvolvimento surge como um valor
a ser protegido, e essa ideia se constrói e é reafirmada, ao longo dos artigos, incisos e
parágrafos. O inciso III do artigo 3º da Carta Magna elege o desenvolvimento como objetivo
fundamental. Nessa diretriz, o texto constitucional apresenta múltiplos dispositivos que visam
assegurar o desenvolvimento.
O inciso IX do artigo 21, por exemplo, estabelece como competência da União a
promoção e execução de planos nacionais e regionais de desenvolvimento econômico e social.
O inciso XX desse mesmo dispositivo, por sua vez, estabelece como obrigação da União o
desenvolvimento urbano, incluindo habitação, saneamento básico e transporte. O parágrafo
único do artigo 23 determina a cooperação entre a União, o Distrito Federal, os Estados e
Municípios para promover o desenvolvimento do bem-estar. O artigo 43, por sua vez, trata do
desenvolvimento como meio de combater as desigualdades geoeconômicas e sociais das
regiões. O parágrafo primeiro do artigo 174, ao tratar da Ordem Econômica (Título VIII,
Capítulo I) determina a criação de leis que estabeleçam diretrizes e bases do planejamento do
desenvolvimento nacional. O artigo 192 estabelece que o sistema financeiro nacional deve
promover o desenvolvimento equilibrado e servir aos interesses da coletividade. O artigo 205,
assegura a promoção e o incentivo ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação
científica e tecnológica e à inovação.
Observa-se que a Constituição da República de 1988 promove a produção de
capital e incentiva o crescimento econômico. Dispõe, no inciso IV do artigo 170, a proteção
do meio ambiente como um dos princípios da ordem econômica, assinalando, assim, a
necessidade de harmonização entre o desenvolvimento social e econômico com o meio
ambiente.
Nessa corrente, o artigo 170 da Constituição, em seu inciso II e III, também
considera como princípios da ordem econômica o direito à propriedade e a função social da
propriedade, ressaltando direitos sociais e coletivos como princípios da economia. O artigo
trata ainda da defesa do consumidor no inciso V e, no VII, da redução das desigualdades
regionais e sociais.
Gomes e Leal (2018) tratam dos novos direitos sociais e coletivos surgidos com a
promulgação da Constituição de 1988 e dão destaque ao artigo 225, que busca uma qualidade
de vida e um meio ambiente equilibrado para a atual e futura gerações.
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Eis que surge uma política social voltada a garantir direitos difusos e coletivos,
direcionados ao meio ambiente e a uma maior qualidade de vida, buscando assim,
um meio ambiente equilibrado, não só para esta geração, mas para gerações futuras.
Nota-se, dessa forma, uma quebra da ideia individualista do Liberalismo, para uma
implantação de uma ideia fraternal, equilibrada, e acima de tudo, solidária.
Com os avanços industriais e sociais em decorrência do Liberalismo, e com a
corrida da exploração das atividades econômicas, a sociedade se viu carente na
tutela de direitos ligados a coletividade e ao meio ambiente, surgindo os direitos da
terceira dimensão.
A CF/88, ao tratar no artigo 225 sobre um Meio Ambiente equilibrado, busca tutelar
não só uma qualidade de vida para sociedade atual, mas também para gerações
futuras” de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988), compartilhando a ideia de
fraternidade e solidariedade.
Atualmente, o meio ambiente é tratado com cunho social, econômico e político,
tendo em vista a necessidade de preservá-lo e protegê-lo. Normas nacionais e
internacionais, públicas e privadas são elaboradas considerando a preservação e os
interesse ambientais, buscando um crescimento econômico e social de forma
sustentável (GOMES; LEAL, 2018, p. 252-253).

Verifica-se, assim, a promoção de direitos que incentivam o desenvolvimento
econômico, harmonizado ao desenvolvimento social, a preservação e proteção ambiental. No
entanto, observa-se que o artigo 225 da Constituição da República de 1988 não faz menção
expressa ao desenvolvimento sustentável, tampouco à sustentabilidade. Apenas apresenta a
ideia abstrata e geral da noção de desenvolvimento sustentável, estabelecida no Relatório
Brundtland, já tratada em momento anterior.
No contexto brasileiro de promulgação da CR/88, o Constituinte necessitava
enfatizar o desenvolvimento das atividades econômicas, sobretudo como forma de compensar
os efeitos devastadores ocorridos em todo o mundo, em especial pela Guerra Fria. O
fortalecimento da economia nacional por meio da inevitável exploração dos recursos naturais
foi inserido à frente do debate protecionista. Mais uma vez, a busca pela sustentabilidade foi
relativizada pelo discurso do desenvolvimento sustentável.
Nesse contexto, percebe-se, que o legislador buscou atrelar ao desenvolvimento
social, econômico e político uma responsabilidade mais ampla, a fim de resguardar e tutelar o
meio ambiente, sem, no entanto, mitigar ou frear o desenvolvimento. Assim, deve-se
preservar e proteger o meio ambiente, mas não em detrimento do desenvolvimento. O artigo
225 é explícito na intenção de garantir qualidade de vida às gerações atual e futuras,
enfatizando uma ideia antropocêntrica acolhida pela Constituição, ainda que não de forma
expressa.
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1.4 Futuro otimista e sustentabilidade como um meio factível – cenários à nossa escolha
A explosão demográfica experimentada mundialmente nas últimas décadas, que
implicou o aumento do déficit de moradias, tem provocado cada vez mais a intervenção do ser
humano no meio ambiente com exploração desenfreada dos recursos naturais, principalmente
em atividades do setor da construção civil, sem desprezar as intervenções provenientes de
outras áreas.
Essas intervenções têm-se mostrado em descompasso com a capacidade de o
ambiente assimilar a crescente pauperização dos recursos naturais, que, diferentemente do que
se acreditava no passado, são finitos.
O que se percebe é que nossos antepassados não estavam totalmente cientes do
uso indiscriminado dos recursos naturais e da intervenção dos ecossistemas, o que contribuiu
para a formação de uma crise ambiental e humana sem precedentes. Essas mesmas
civilizações do passado estavam dependentes quase que exclusivamente de produtos oriundos
da biomassa para suprir suas necessidades básicas, tais como alimentos, ração animal, fibras,
madeira e principalmente combustíveis fósseis (SACHS, 2009).
Diante do presente cenário catastrófico de escassez, faz-se hoje necessária uma
remodelagem civilizatória por meio do aproveitamento sustentável dos recursos naturais
renováveis. E, conforme Sachs (2009), esse transcurso não somente é possível como essencial.
As presentes gerações que desfrutam de espantoso aparato tecnológico, seja por
ação violadora ao meio ambiente, seja por omissão de cuidados nessa esfera, não raramente se
quedam inertes ou descompromissadas com a adoção de atitudes mais racionais.
Dessa forma, o debate que pretende eximir de responsabilidade as atuais gerações
no que diz respeito ao déficit ambiental iniciado no passado, por meio das já citadas condutas
predatórias de povos que não detinham o real conhecimento, não se mostra razoável. É
preciso, pois, promover discussões em busca de soluções efetivas. E a única forma de se
atingir uma brusca alteração de comportamento em relação ao uso racional dos recursos
naturais é a utilização das ciências de ponta, “com ênfase especial em biologia e biotécnicas
para explorar o paradigma do B ao cubo: bio-bio-bio, em que o primeiro b representa a
biodiversidade, o segundo, a biomassa, e terceiro, as biotécnicas” (SACHS, 2009, p. 31).
A abordagem holística e interdisciplinar, com o necessário trabalho conjunto de
cientistas naturais e sociais, é medida que se impõe para o alcance de caminhos viáveis de uso
sustentável dos recursos da natureza e deve ser moldada dentro do paradigma proposto por
SACHS (2009) ilustrado pela FIGURA 2 a seguir.
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Figura 2 - O paradigma do “B ao cubo”

Fonte: SACHS (2009, p. 31), adaptado pelo autor.

Para a efetivação dessa mudança, o desenvolvimento sustentável deve ser
economicamente factível, ecologicamente apropriado, socialmente justo e culturalmente
equitativo, sem discriminação. Ademais, a ecopedagogia deve defender a valorização cultural,
a garantia para a manifestação das minorias étnicas, religiosas, políticas e sociais (GADOTTI,
1999).
No entanto, é preciso fazer suscitar um questionamento sobre o que vem a ser
sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Conforme apresentado, não se trata de
conceitos isentos de divergências. Concernente à busca pela melhor intepretação sobre a
representatividade efetivamente desses fenômenos, há que se vencer a barreira da
metanarrativa verde.
O desafio da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável está relacionado
a uma maior responsabilização e racionalidade no que se refere à forma como se dá o
consumo atualmente. E o problema está exatamente na difícil tarefa de buscar uma tutela
ambiental efeciente, sem que para isso se inviabilize o desenvolvimento econômico e social.
Para alguns, o conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável se
apresentam equivalentes em sentido. Para tantos outros a palavra desenvolvimento é o oposto
da sustentabilidade, uma vez que esta estaria relacionada tão somente ao meio ecológico.
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O termo “sustentável” denota característica ou condição de um processo ou de um
sistema que possibilita a permanência de algo, em certo nível, por um determinado tempo.
Pode também qualificar a capacidade que o ser humano tem de interagir com o mundo,
preservando o meio ambiente, de forma que não comprometa os recursos naturais das
gerações futuras, atendendo a um conjunto de variáveis interdependentes.
Observa-se, então, que, ante a tantas dúvidas, de ordem diversa, sobre a órbita dos
conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, é imprescindível que se chegue
a uma definição que seja factível, sem utopias. É necessário transformar a grande história de
proteção ecológica em algo real e aplicável.
O desafio seria então escolher estratégias corretas de desenvolvimento, sem
permanecer limitado à pretensão vazia e infundada de que fontes inteiras de recursos naturais
se prestem somente à preservação, sendo consideradas invioláveis (SACHS, 2009).
Para Sachs (2009), uso produtivo não necessariamente precisa estar em conflito
com o meio ambiente ou ser responsável por extinguir a diversidade. A impossibilidade da
manutenção dos níveis originais, ou mesmo atuais, de recursos naturais renováveis ou não
renováveis não pode servir de justificativa para considerar uma atividade insustentável.
A sustentabilidade deve ser analisada de forma macro, e sua aplicação deve
constituir um meio de proteção em diversos campos – econômico, social, cultural e político,
de forma a promover um desenvolvimento sustentável. Assim, a sustentabilidade está
diretamente relacionada à ideia de garantir o máximo de atividades menos insustentáveis, uma
vez que toda ação humana gera impactos – realidade que não pode ser ignorada.
Em seu conceito prático, o desenvolvimento não está atrelado puramente ao
crescimento econômico, tampouco àquele realizado a todo custo. O conceito atribuído ao
desenvolvimento sustentável deve justamente elucidar esse raciocínio e agregar ao
crescimento econômico a ideia do desenvolvimento social e humano, aplicado ao máximo nas
atividades menos insustentáveis. Esse é exatamente o ponto clímax de convergência entre os
dois termos analisados.
O desenvolvimento sustentável possibilita a transição entre um novo modelo de
produção e consumo, que leva em consideração não apenas o crescimento econômico, mas
também o social e humano, bem como a menor degradação do meio ambiente, a fim de
promover o bem-estar para as gerações atual e futuras.
Para isso é preciso que as atividades econômicas busquem técnicas cada vez
menos degradantes, podendo inclusive ser promovidas dentro de um contexto compensatório
para que outras soluções estejam à mercê das próximas gerações, dada a escassez dos recursos
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hoje explorados.
Destaca-se a atuação da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e
Biocombustível (ANP), que, em 1998, passou a incluir, em seus contratos de exploração de
petróleo e gás natural, cláusulas que obrigam as empresas contratadas a “investir de 0,5 a 1%
da receita bruta de produção” em pesquisas, desenvolvimento e inovação energética
(ANUÁRIO, 2018, p. 94).
Considerando o conflito entre as abordagens adotadas na atualidade no que se
refere à combinação sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, fica visível que os
respectivos conceitos foram e ainda são relativizados para adequar às demandas, como
retratado na Declaração do Rio de 1992. No entanto, não se pretende defender que o conceito
de sustentabilidade tenha sido abolido em seus princípios, e, sim, que foi criada uma solução
satisfatória para acalentar a imagem da crise ecológica, alinhando esse conceito com a
necessidade de fomento das atividades econômicas, de forma a serem plenamente
compatíveis. (BOSSELMANN, 2015).
Dessa forma, faz-se necessária uma real mudança em toda a sociedade,
principalmente do setor público para promover políticas públicas mais responsáveis, que
busquem um equilíbrio entre a livre iniciativa e o cumprimento da função socioambiental.
Pazzini e Sparemberger (2012) destacam que é necessário maior mobilização
sobre o tema de proteção ao meio ambiente, por meio de ação e não apenas de um
posicionamento contemplativo, mesmo que crítico:
É preciso, ainda, a mobilização. É necessário ultrapassar a perspectiva da simples
denúncia ou da mera constatação de fatos. Caso contrário, permaneceremos em um
posicionamento meramente contemplativo, ainda que crítico. Por isso, torna-se
imperativa a necessidade de um compromisso com a transformação social aliado à
vivência efetiva de ações transformadoras concretamente. É somente nessa condição
de intencionalidade que a prática ativa assume sua condição transformadora e
emancipatória, que eleva ao fortalecimento sociocomunitário e políticoorganizacional de uma comunidade, explicitando os interesses comuns de equidade,
justiça social e felicidade.
A busca do conhecimento da realidade e de sua transformação (que representa maior
autonomia sociopolítica) não deve cair no simples ativismo. Por isso, defende-se que
a prática de uma ação transformadora intencional deve, necessariamente, estar
articulada com a busca de uma sociedade democrática e socialmente justa
(PAZZINI; SPAREMBERGER, 2012, p. 162).

Deve-se, portanto, abandonar a concepção mítica e midiática de sustentabilidade,
para torná-la factível, de forma a promover uma real mudança de conceitos e percepções na
sociedade, não apenas de um ato isolado, mas de uma consciência geral. Esse é o ponto. Não
se está aqui falando somente da responsabilidade jurídica, que, óbvio, vai depender de sua
ação ou omissão, mas, quando se muda uma cultura, muda-se também uma consciência e a
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percepção de mundo a ela associada. A sociedade se transforma ao longo dos tempos, a fim
de se adaptar a uma nova realidade que ela mesma promove.
Como se pode ver, não há dúvidas que, na atualidade, a sociedade vive uma
transição de uma nova percepção de produção e consumo, e, consequentemente, o setor
econômico deve acompanhar essas mudanças, pois, caso contrário, pode sofrer um revés.
A medida que as informações são apresentadas à sociedade, esta passa a mudar
sua percepção, ocorrendo uma expansão da consciência. Não obstante, a análise dos conceitos
de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável é decisiva para assegurar um
entendimento não equivocado a fim de se alcançar uma mudança no comportamento humano
em relação ao ambiente, hoje tão degradado.
A construção dos conceitos se deu em um momento de ampla discussão ocorrida
nas últimas décadas num cenário internacional em resposta à necessidade de uma aliança de
todas as nações sobre o fortalecimento de uma consciência ambiental, até então em
construção. A questão debatida margeou a necessidade do atendimento das atuais demandas
sempre crescentes, sem que para isso comprometessem o acesso das próximas gerações.
É importante reconhecer que se trata – a sustentabilidade e o desenvolvimento
sustentável – de concepções com pontos convergentes, mas com contornos próprios quando
submetidas a uma análise aprofundada, tanto do ponto de vista jusfilosófico como do
pragmático.
O Brasil tem atualmente um complexo arcabouço jurídico ambiental formulado
notadamente após a promulgação da Constituição República de 1988 que elevou a aspiração
social de busca por um meio ambiente sadio a um patamar muito mais elevado, um verdadeiro
mantra.
No entanto, igualmente à realidade brasileira, várias outras abordagens
internacionais não são claras e objetivas no que tange à definição dos conceitos de
sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Essa lacuna acaba por dificultar o
entendimento até mesmo por parte de especialistas, fazendo-os acreditar que são conceitos
símeis. E, realmente se mesclam. O fato é que, após uma análise que transpassa a
contextualização histórica das últimas décadas sobre a proteção da qualidade ambiental no
planeta, verifica-se que o termo desenvolvimento sustentável tem sido utilizado como um
sinônimo mitigado da própria sustentabilidade.
Não é o caso de defender que o desenvolvimento sustentável seja expressão
totalmente apartada da sustentabilidade, pois foi verificado que ele representa ferramenta
importantíssima para efetivação desta última. Entretanto, percebe-se que a aliança global para
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proteção do meio ambiente e dos recursos se mostram entorpecidos da ideia de que a única
solução para a salvação ambiental seja o desenvolvimento sustentável.
O mundo tem passado por uma verdadeira crise civilizatória, e, pode-se dizer que
a mudança abrupta do comportamento humano no que tange a questões ambientais é medida
inadiável. Infelizmente, o desenvolvimento sustentável, conforme apresentado, torna-se um
conceito mais conciliatório das atividades antrópicas com a legitimidade das explorações do
que, efetivamente, um meio de enfrentamento dos problemas transfonteiriços.
A busca pela sustentabilidade e pelo desenvolvimento sustentável perpassa, em
muito, conceitos que se limitam à obediência e o cumprimento das obrigações legais relativas
à proteção ecológica, ao passo que deveria, na verdade, recair na factibilidade das ações por
nós adotadas.
Portanto, a valorização do verde não deve ser reduzida ao que foi chamado neste
capítulo de mito. O otimismo em demasia é um obstáculo para se atingir determinado grau de
factibilidade. A proatividade humana em relação à busca por resultados mais ambiciosos deve
ser fundamento na ruptura desse estigma criado pela crença indiscriminada de que é
perfeitamente possível conciliar a pegada humana sobre os bens naturais com uma perspectiva
de desenvolvimento sustentável.
Sequer se sabe quais serão as necessidades das gerações que estão por vir, mas é
plausível a busca pela intervenção mínima dos recursos por meio de atividades menos
insustentáveis.
Finalizando, a dimensão ambiental deve ser levada em conta não apenas na
proteção dos interesses e bem-estar das gerações que nos sucederão, mas nas necessidades e
urgências do hoje. As atitudes devem ser implementadas imediatamente, de forma trans e
multidisciplinar e dentro de um contexto realista, mantido longe da contaminação dos
discursos ideológicos e extremistas que pouco ou nada contribuem para a solução do
problema.
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2 CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS E CONSTRUÇÕES CONVENCIONAIS:
HISTORICIDADE, DIFERENÇAS, TEORIA E PRÁTICA

O progresso da sociedade advindo do desenvolvimento econômico, revolução
tecnológica e consequente aumento populacional e urbanização, traz sérios impactos ao
ambiente. Esse contexto provoca também o aumento da geração de resíduos diversos e da
poluição do ar, do solo e das águas, com consequente degradação do meio ambiente, aumento
de doenças, mudanças climáticas e desastres ambientais em todo o planeta. Nesse contexto,
ainda há a tendência para os próximos anos de uma explosão acelerada de produção e de
aumento da população. Por isso, torna-se imperativo repensar estratégias, desenvolvimento de
normas e certificações que garantam esforços comuns para a busca da sustentabilidade na
construção civil (NASCIMENTO, 2012).
O reconhecimento da sustentabilidade como parte do direito constitucional tem o
condão de promover a superação do que é esperado em seu bojo de preservação em que atores
sociais, cidadãos e Estado, por meio de sua Lei Fundamental, tenham vistas à realização de
seu valor maior: a dignidade da pessoa humana (COELHO; MELLO, 2011), tal como trata a
Constituição da República de 1988, no Capítulo VI – Meio Ambiente artigo 225:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações (BRASIL, 1988, p. 131, negrito nosso).

Entretanto, a luta para que o próprio sistema capitalista case seus propósitos numa
esfera bem maior e construtiva é grandiosa, como afirma Ramminger (2013). O
neoliberalismo e o próprio sistema político intrínseco a ele colaboram para intensificar a
degradação ambiental e criar novas exigências, que antes não eram imprescindíveis,
demonstrando que as alterações causadas distanciam a sustentabilidade do meio ambiente e
acarretam prejuízos para o próprio ser humano.

2.1 Os impactos ambientais da construção civil

A importância cada vez mais crescente de abraçar a ideia de planejamento e
gestão urbana integrados e multisetoriais, com atenção e zelo para os novos direcionamentos
ambientais, fica evidenciada no documento final do projeto promovido pelo Programa das
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Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Ministério do Desenvolvimento,
intitulado “Formulação e Implementação de Políticas Públicas Compatíveis com os Princípios
de Desenvolvimento Sustentável definidos na Agenda 21” (BRASIL, 2000).
O contexto histórico do Brasil no que tange à ocupação, produção e transformação
do espaço geográfico é marcado por desigualdades sociais que são facilmente notáveis diante
das enormes distinções entre as áreas mais e menos valorizadas das cidades. A ocupação de
áreas ambientalmente frágeis e/ou áreas de preservação permanente (APP´s) e a contínua
especulação imobiliária acentuam as diferenças, as quais se apresentam de modo bastante
aberto à desorganização do crescimento urbano:
[...] no senso comum, como ‘falta de planejamento’. [...] as cidades não são
planejadas e, por esta razão são ‘desequilibradas’ e ‘caóticas’. Entretanto, como
tentaremos sustentar a seguir, trata-se não da ausência de planejamento, mas, sim, de
uma interação bastante perversa entre processos socioeconômicos, opções de
planejamento e de políticas urbanas, e práticas políticas, que construíram um modelo
excludente em que muitos perdem e pouquíssimos ganham (BRASIL, 2001, p. 24).

Os constantes fatos relacionados a agressões ao meio ambiente em razão das
diferentes formas como se utilizam os recursos naturais têm provocado, ao longo dos anos,
uma série de discussões sobre o modo mais assertivo de implementar a interferência humana
nos espaços naturais e também nos construídos. As consequências advindas da má utilização
dos recursos naturais instigam os vários setores sociais a pensar na sustentabilidade de modo
estratégico.
Ao abordarem os impactos ambientais, Barros e Bastos (2015) analisam que, no
geral, os impactos negativos podem ser representados por alterações do ambiente físico e suas
consequências, envolvendo vegetação, desmatamento, solo, erosão e assoreamento, a água,
análise da hidrografia do entorno de bairros e a poluição dos recursos hídricos, o ar e a
poluição atmosférica, assim como todas as correlações adjacentes.
Em relação ao setor da construção civil brasileira, verifica-se que representa um
importante papel na dinamização da economia nacional e está inserido em um mercado em
constante ascensão (RIBEIRO; MACHADO, 2018).
O fato é que diante de um mercado cada vez mais competitivo, que por vezes
despreza o fator ambiental, impactos ambientais na construção civil tornam-se um grave
entrave para a garantia da qualidade dos espaços habitáveis e preservação do meio ambiente.
Segundo Ribeiro e Machado (2018):
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Notoriamente e devido à sua dinâmica, a construção civil brasileira é o setor
econômico que mais tem crescido, representando um importante incremento na
geração de empregos formais. No entanto, revela-se também como atividade que
vem impactando e influenciando a qualidade ambiental uma vez que depende,
necessariamente, do consumo de recursos naturais. Além do mais, é responsável
pela geração de resíduos da construção civil, representados pela sigla RCC, que
necessitam de destinação final adequada (RIBEIRO; MACHADO, 2018, p. 316).

As consequências ambientais inerentes ao segmento da construção civil são as
mais diversificadas possíveis, e, se não controladas, podem impactar negativamente o meio
físico, biótico e socioeconômico. E é por isso que todos os aspectos, conforme Tabela 1,
devem ser previstos para a necessária mitigação dos impactos.

Tabela 1 - Matriz de aspectos e impactos relacionados à construção civil.
FASE

ASPECTOS

IMPACTOS

Compactação do solo

Alteração da qualidade do solo

Consumo de água

Diminuição dos recursos renováveis

Consumo de energia elétrica

Diminuição dos recursos não renováveis

Consumo

de

matéria

prima

não

Diminuição dos recursos não renováveis

renovável
Consumo de matéria prima renovável

Diminuição dos recursos renováveis

Consumo de óleo pelo maquinário

Diminuição dos recursos não renováveis

Geração de calor

Alteração da qualidade do ar

Geração de efluente contaminado com

Alteração da qualidade da água

Obras

resíduos da construção civil
Geração de efluente hidrossanitário

Alteração da qualidade da água

Geração de gases de efeito estufa por

Alteração da qualidade do ar

parte de caminhões
Geração de mão de obra

Diminuição do desemprego

Geração de material particulado

Alteração da qualidade do ar

Geração de resíduos Não recicláveis

Alteração da qualidade do solo

Geração de resíduos perigosos

Alteração da qualidade do solo

Geração de resíduos recicláveis

Alteração daq ualidade do solo

Geração de ruído pelo maquinário e

Afugentamento da fauna e aumento no nível

execução de obra

de estresse humano

Geração de ruído pelos caminhões

Afugentamento da fauna e aumento no nível
de estresse humano

Impermeabilização da superfície

Alteração da qualidade do solo

Ocupação da via pública

Poluição visual

Geração de perigo

Risco de acidentes aos trabalhadores
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Operação

FASE

ASPECTOS

IMPACTOS

Risco de perfuração da rede hidráulica

Alteração da qualidade da água

Supressão da vegetação

Diminuição de áreas verdes

Consumo de àgua

Diminuição dos recursos renováveis

Consumo de energia elétrica

Diminuição dos recursos não renováveis

Geração de calor

Alteração da qualidade do ar

Geração de efluente hidrossanitário

Alteração da qualidade da água

Geração de gases de efeito estufa

Alteração da qualidade do ar

Geração de material particulado

Alteração da qualidade do ar

Geração de resíduos domiciliares

Alteração da qualidade do solo

Geração de ruído

Afugentamento da fauna e aumento no nível
de estresse humano

Consumo de água

Diminuição dos recursos renováveis

Consumo de energia elétrica

Diminuição dos recursos não renováveis

Geração de efluente contaminado com

Alteração da qualidade da água

Desativação

resíduos da construção civil
Geração de gases de efeito estufa

Alteração da qualidade do ar

Geração de material particulado

Alteração da qualidade do ar

Geração de resíduos não recicláveis

Alteração da qualidade do ar

Geração de resíduos perigosos

Alteração da qualidade do solo

Geração de resíduos recicláveis

Alteração da qualidade do solo

Geração de ruídos

Afugentamento da fauna e aumento no nível
de estresse humano

Ocupação da via pública

Poluição visual

Fonte: CECHELLA (2015).

Assim, para cada impacto adverso, faz-se necessária a adoção da respectiva
medida mitigadora com vistas ao cumprimento de políticas baseadas no princípio da
sustentabilidade. Por meio de um correto e consciente planejamento, impede-se que o
crescimento das cidades se torne uma afronta à perenidade dos recursos utilizados pela
construção civil, esta muita vezes alicerçada tão somente no fator econômico.

2.2 Os impactos ambientais nos canteiros de obras

Gonçalves e Duarte (2006) são claros ao identificarem os decorrentes impactos,
levando em conta os aspectos ambientais de canteiros. Esses aspectos são definidos como
sendo recursos, incômodos ou poluições, infraestrutura do canteiro de obras e resíduos.
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Os recursos são relacionados ao consumo e tem como adversidades
principalmente os desperdício de água e energia elétrica.
Os incômodos ou poluições, por sua vez, são geração de resíduos perigosos e de
resíduos sólidos, emissão de vibração e de ruídos, lançamento de fragmentos, emissão de
material particulado, risco de geração de faíscas onde há gases dispersos, desprendimentos de
gases, fibras, renovação do ar e manejo de materiais perigosos.
Na infraestrutura do canteiro de obras, pode-se relacionar a remoção de
edificações, a supressão de vegetação, o risco de desmoronamento, a existência de ligações
provisórias (exceto água servida), o esgotamento de água servida, o risco de perfuração de
redes, a geração de energia no canteiro, a existência de construções provisórias, a
impermeabilização de superfícies, a ocupação da via pública, o armazenamento e a circulação
de materiais, equipamentos, máquinas e veículos, bem como a manutenção e limpeza de
ferramentas, equipamentos, máquinas e veículos.
Quanto aos resíduos, tem-se a perda de materiais por entulho, o manejo, a sua
destinação e a queima dentro do canteiro (GONÇALVES; DUARTE, 2006).
No que se refere aos impactos ambientais causados, Degani (2003) considera, no
meio físico, alterações no solo como propriedades físicas, a contaminação química, a indução
de processos erosivos e esgotamento de reservas minerais; no ar, observa-se a deterioração da
qualidade do ar e poluição sonora, e, na água, a qualidade das águas superficiais, o aumento
da quantidade de sólidos, a alteração da qualidade da água subterrânea, dos regimes de
escoamento e a escassez de água. Há também, no meio biótico, as interferências na fauna e
flora locais e a alteração da dinâmica dos ecossistemas locais e global.
Os autores ressaltam que o meio antrópico também sofre mudanças relacionadas
aos trabalhadores do canteiro de obras (alterações nas condições de saúde e de segurança), à
vizinhança (alteração da qualidade paisagística nas condições de saúde), à comunidade
(mudança no tráfego de vias locais e nas condições de segurança, pressão sobre serviços
urbanos, danos a bens edificados e interferência na drenagem urbana e sociedade como
escassez de energia elétrica, pressão sobre serviços urbanos; aumento de volume de aterros de
resíduos e interferência na drenagem urbana).

2.3 Histórico das construções sustentáveis no mundo

A interferência humana no meio em que vive integra a história das civilizações
desde a antiguidade, quando se fizeram presentes os primeiros indícios de seu surgimento de
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maneira bucólica e familiar, mas nem por isso de forma primitiva, por já apresentar elementos
de organização social (DUARTE, 2018).
Nesse sentido, as primeiras cidades buscavam, com suas suntuosas muralhas, dar
segurança para seus povos em face das ameaças exógenas e também trazer maior comodidade
para as demandas cotidianas.
Atualmente, quando o assunto se relaciona à sustentabilidade e ao Green
Building1, inevitavelmente faz-se uma associação com o adjetivo “novo”. Em contraposição
às técnicas rudimentares utilizadas na construção de moradias, em tempos remotos, tem-se
hoje tecnologia de ponta para a construção de edificações arrojadas e imponentes. Nesse
contexto, uma pergunta se faz necessária: a sustentabilidade das edificações é realmente uma
novidade trazida pelo estilo de vida moderno? Prado (2002, p. 7) suscita uma indagação nesse
mesmo sentido, porém com certo grau de romanticismo: “As alterações ecológicas são frutos
de nossa época moderna ou encontramos seus traços já na aurora de nossa história?”
Almeida; Brito; Santos, (2018) afirmam que práticas sustentáveis já foram
registradas em tempos muito remotos, tais como uso de coberturas verdes.

[...] esta técnica teve sua origem na Mesopotâmia, onde foram viabilizadas
construções arquitetônicas com grande utilização de vegetais nos templos religiosos
conhecidos como Zigurates, há aproximadamente 2.500 a. C. Posteriormente, foi
construída a obra mais famosa da antiguidade que utilizou a técnica do telhado
verde, os jardins suspensos da Babilônia, construído, possivelmente, por
Nabucodonosor II no século VI a. C. Acredita-se que esse monumento foi criado em
homenagem à esposa do imperador, Amytis, e é considerado uma das sete
maravilhas do mundo antigo, ressaltando a sua grande importância histórica e um
marco para as práticas ambientalistas (ALMEIDA; BRITO; SANTOS, 2018, p. 43).

Existem exemplos de arquitetura troglodita através de cavernas e subsolos
habitáveis até mesmo nos dias atuais. A utilização de materiais locais, o aproveitamento de
iluminação e ventilação naturais podem ser facilmente vistos, por exemplo, em casas
subterrâneas em Aragão, Provença e em Huescar, munícípio da província de Granada na
Espanha (FIGURA 3).
Isso evidencia que sistemas passivos de ambientação já eram utilizados desde
tempos passados, o que afasta a tese de que sustentabilidade em edificações é assunto inédito.

1

Construções verdes. Tradução do autor.
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Figura 3 - Fotos de Cuevas La Atalaya | Granada - Huescar - Espanha

Fonte: Acervo do Autor.2

Outras técnicas utilizadas na antiguidade e que têm lastro histórico são a captação
de águas de chuvas, captação/armazenamento/condução de água potável por extensos
aquedutos, latrinas com água corrente, não de água potável, mas, sim, reúso de águas
provindas dos banhos públicos (FIGURA. 4), adoção de medidas de urbanismo
proporcionando ruas largas e ângulo reto que possibilitavam a entrada de ventos para diminuir
o efeito fétido das cidades (PRADO, 2002).
Figura 4 - Obras romanas milenares para captação, armazenamento, condução e
utilização de água existentes respectivamente em Segóvia e Toledo – Espanha.

A
Fonte: Acervo pessoal do autor (2019) 3.

2

A imagem demonstra a utilização de telhado verde.

B
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2.4 Construções sustentáveis no Brasil

As construções sustentáveis no Brasil somente tomaram força após a Eco-92, de
modo a preservar a qualidade do ar, do solo e da água.
As ações estão consubstanciadas na busca de estratégias para atenuar os danos
sofridos pelo ambiente, especialmente no meio urbano, atualmente tão degradado. No entanto,
percebeu-se uma frágil conscientização da sociedade sobre essas questões. Ou seja, a
preservação do meio ambiente era causa e assunto urgentes para primar pelo desenvolvimento
sustentável do país.
No processo de desenvolvimento e necessidade de sustentabilidade, salienta-se a
importância do meio ambiente, termo que exprime um conjunto de elementos, abrangendo
toda a natureza original e artificial, bem como os bens culturais correlatos, como o solo, o ar,
a flora, a fauna e o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico e mesmo
arquitetônico. Todos esses elementos formam as cidades e devem proporcionar condições
ideais para que seus ocupantes sejam felizes.
Segundo informações apresentadas pela plataforma da Votorantin Cimentos, o
Brasil está em 4º lugar no ranking global de construções sustentáveis com a certificação
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), no universo de 165 países. No
total, são 1.226 projetos registrados, dos quais 404 já certificados (GBC BRASIL, 2018)4.
Apesar do número expressivo de edifícios brasileiros adequados a essa
certificação, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que as ações em prol da
melhoria do urbanismo das cidades brasileiras extravasem o status de aspiração social.

2.5 Análise comparativa entre métodos construtivos convencionais e métodos
construtivos sustentáveis

O conceito de desenvolvimento sustentável nasceu da percepção do problema do
desenvolvimento visto sob a ótica da própria civilização que o impulsiona. Trata-se de uma
questão presente em esfera global. Portanto, apesar da busca de ações locais direcionadas à
sustentabilidade, não se pode perder de vista essa dimensão global do problema. A ONU
3

Imagem A demonstra o aqueduto romano construído na cidade de Segóvia - Espanha há quase 2.000 anos, em
fenomenal estado de conservação. Imagem B demonstra as termas romanas construídas na cidade de Toledo –
Espanha datadas dos séculos I e II, para banhos coletivos com utilização de águas encaminhadas de complexos
sistemas de condução.
4
https://www.gbcbrasil.org.br/brasil-ocupa-o-4o-lugar-no-ranking-mundial-de-construcoes-sustentaveiscertificadas-pela-ferramenta-internacional-leed/
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adotou, desde 1983, o conceito formal de desenvolvimento sustentável e, conforme o
Relatório Brundtland (1987, p. 46), nomeia “aquele que atende as necessidades do presente
sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias
necessidades”.
Mesmo diante do premente colapso ambiental a maioria das edificações ainda são
construídas utilizando-se de métodos construtivos tradicionais, ou seja, convencionais. Esse
modelo baseia-se no uso quase que exclusivo de alvenaria e argamassa. Como será visto neste
estudo, existem tantos outros métodos com igual ou maior eficiência, sendo menos ofensivos
ao meio ambiente e exercendo menor pressão aos recursos naturais.
As construções que fazem uso de técnicas convencionais se caracterizam por ser
um conjunto coeso e rígido com a utilização de tijolos ou blocos unidos entre si por
argamassa com funções de vedação, paredes e também com funções estruturais com lajes,
vigamentos e pilares (CECHELLA, 2015).
Apesar de ser atualmente a forma mais expressiva de construção no Brasil por
questões de segurança, boas vedações e baixa manutenção na operação, Cechella (2015)
adverte que, no tocante ao critério de sustentabilidade, a construção convencional deixa a
desejar em razão da enorme perda de materiais e da consequente geração de resíduos, assim
como do uso irracional de água e dos problemas de gestão no canteiro de obras.
No Brasil, um dos grandes entraves para que uma profunda mudança de
comportamento na construção civil possa ser percebida tem a ver com custos. O maior
argumento aventado pelos empreendedores, investidores e empreiteiros para justificar o não
engajamento nesse movimento verde para a construção civil é que, segundo eles, esses
sistemas demandam maior aporte de recursos.
Realmente, se comparados os benefícios de curto e médio prazos é fato
incontroverso, e isso não se pode negar, que a construção sustentável pode onerar o projeto
em razão de alguns elementos a saber: a construção do telhado verde, a geração autônoma de
energia elétrica, as instalações hidrosanitárias, a adequação do mobiliário no interior da
edificação. No entanto, o imediatismo das decisões que buscam resultados rápidos não pode
reinar na construção sustentável, pois nem sempre o que se apresenta como o mais barato é o
mais eficaz.
Nesse sentido, foram feitos estudos de estimativas de custos de materiais e
métodos tradicionais, denominados convencionais e contrapostos aos custos das técnicas
sustentáveis, e os resultados obtidos demonstraram uma economia na ordem de 15,9% do
valor total do projeto (CECHELLA, 2015).
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Os dados demonstrados na Tabela 2 fazem um comparativo financeiro considerando
os principais centros de custos que compoem o valor final da obra, seja ela feita sob a forma
convencional ou sustentável.
Tabela 2 - Comparativo financeiro dos materiais e métodos tradicionais e sustentáveis.
DESCRIÇÃO

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

DIFERENÇA

DIFERENÇA

TRADICIONAL

SUSTENTÁVEL

EM (R$)

EM (%)

Método construtivo

R$ 153.185,66

R$ 78.933,47

(-) 74.252,19

(-) 48,47%

Cobertura

R$ 54.673,58

R$ 57.854,57

(+) 3.180,99

(+) 5,50%

Revestimento

R$ 55.785,92

R$ 55.785,92

0

0,00%

Pavimentação interna

R$ 20.521,34

R$ 20.521,34

0

0,00%

Esquadrias

R$ 23.103,61

R$ 23.914,17

(+) 810,56

(+) 3,39%

Instalações elétricas

R$ 25.906,58

R$ 25.906,58

0

0,00%

Lâmpadas

R$ 5.873,43

R$ 7.878,10

(+) 2.004,67

(+) 25,45%

Ventilação

R$ 27.319,00

R$ 27.348,30

(+) 29,30

(+) 0,11%

Hidrossanitário

R$ 32.384,44

R$ 30.503,35

(-) 1.881,09

(-) 5,81%

Incêndio

R$ 4.567,43

R$ 4.567,43

0

0,00%

Drenagem e captação da

R$ 3.833,12

R$ 6.896,42

(+) 3.063,30
(+) 44,42%

água da chuva
Pintura

R$ 8.744,80

R$ 15.084,40

(+) 6.339,60

(+) 42,03%

Vidros

R$ 1.440,60

R$ 1.440,60

0

0,00%

Urbanização externa

R$ 38.498,21

R$ 26.670,23

(-) 11.827,98

(-) 30,72%

TOTAL

R$ 455.837,72

R$ 383.304,88

(-)72.532,84

(-) 15,91%

Fonte: (CECHELLA, 2015, p.91).

Diante dos dados extraídos, o método construtivo sustentável possibilita maior
economia de recursos, o que significa que essa prática apresenta um ótimo potencial de
redução de perdas. Os gastos com instalações elétricas eficientes e geração própria de energia
elétrica, além das instalações hidrosanitárias que ajudam na economia e reúso de águas
tendem a encarecer o projeto se comparados aos advindos dos sistemas tradicionais de
construção, porém esses exatos itens é que possibilitam que retorno financeiro na fase de
operação se dê mais rapidamente. Os demais itens observados por Cechella (2015) se
mostram sem grandes variações, ou seja, não encarecem o projeto e são responsáveis por uma
relevante contribuição para o aumento do desempenho ambiental da edificação, o que justifica
a sua aplicação.
Diferentemente das construções convencionais, as construções denominadas
sustentáveis devem considerar o fator ambiental em todas as tomadas de decisões a fim de
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minimizar os impactos negativos no ambiente e beneficar os usuários.
Conforme já visto, o raio de aplicação dos conceitos de sustentabilidade e de
desenvolvimento sustentável atingem necessariamente a alteração do comportamento humano
em relação ao ambiente, hoje tão degradado. Isso faz com que as intervenções humanas
sempre levem em conta o fator ambiental. Nesse contexto, uma das formas mais diretas de
demonstrar esforços positivos em prol da preservação do ambiente está ligada ao urbanismo,
pois é nas cidades que a maior parte da população vive, trabalha, diverte-se ou desenvolve
suas atividades cotidianas.
Nessa esteira, esforços de sustentabilidade e de construção de um novo desenho
urbano que seja adequado para as cidades do futuro, dito, mais inclusivas, somente se
efetivarão com a adoção de uma forma diferente de edificar: a construção dos chamados
edifícios verdes.
De acordo com o Conselho Internacional para a Pesquisa e Inovação em
Construção – CIB –, a construção sustentável deve partir de um “processo holístico para
restabelecer e manter a harmonia entre os ambientes naturais e construídos e criar
estabelecimentos que confirmem a dignidade humana e estimulem a igualdade econômica”
(CIB/UNEP-IETC, 2000, p. 8).
A construção sustentável é aquela comprometida com o desenvolvimento
sustentável. Seus conceitos e práticas estão usualmente relacionados a ações e metas previstas
nos meios decisórios do desenvolvimento sustentável, devendo ser uma resposta a elas. As
Agendas 21, incluindo a definida pela ONU e as criadas por iniciativas nacionais, regionais,
locais e setoriais, são o principal meio decisório dessas ações e metas. E essas devem ser
entendidas por meio da integração das dimensões ambientais, sociais e econômicas, triple
bottom line5 (BRAGATO, 2017, p. 61).
Conceitos e práticas da sustentabilidade no ambiente construído foram relacionados
por Silva (2003) às três dimensões do triple bottom line e também a uma dimensão institucional.
A dimensão institucional visa fortalecer os esforços para sustentabilidade, dentro e fora de um
setor, e também está prevista na Agenda 21. A autora mostra as possibilidades de ações da
indústria da construção civil em relação aos capítulos da Agenda 21 brasileira e da Agenda 21
para construção civil do CIB. Essas considerações possibilitam um entendimento geral dos
conceitos atuais de sustentabilidade no ambiente construído.
No entanto, verifica-se, na presente pesquisa, que a implementação do urbanismo
sustentável deve ser pautada por uma substancial mudança de conduta das presentes e futuras
5

Linhas de sustentação da governança coorporativa (BRAGATO, 2017, p. 61).
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gerações em relação à forma como os assentamentos humanos são projetados e empreendidos.
E, para que o propósito almejado seja conquistado efetivamente, defende-se aqui que as três
dimensões tradicionalmente conhecidas pela atual doutrina ambiental, quais sejam,
compartimentos social, ambiental e econômico, por si só não se mostram suficientes para se
alcançar o resultado apetecido. Carece, portanto, que outros critérios mais inovadores e
abrangentes de sustentabilidade sejam aplicados às edificações, o que será objeto de debate no
quarto capítulo ao se abordar a Teoria do Multidimensionalismo de Sachs (2009).
No tocante aos elementos que definem uma construção como sustentável, o
Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS) e a Associação Brasileira dos
Escritórios de Arquitetura (AsBEA), apresentam algumas práticas para sustentabilidade nessa
modalidade, entre as quais são consideradas principais:
 aproveitamento de condições naturais da localidade;
 utilização mínima de terreno e integração ao ambiente natural;
 implantação e análise do entorno;
 mitigação dos impactos no entorno – paisagem, temperaturas e concentração
de calor, visando à sensação de bem-estar;
 busca da qualidade ambiental interna e externa;
 gestão sustentável na implantação da obra;
 adaptação da edificação às necessidades atuais e futuras dos usuários;
 uso de matérias-primas que contribuam com a ecoeficiência do processo;
 redução do consumo energético;
 redução do consumo de água;
 redução, reutilização, reciclagem e disposição final adequada dos resíduos
sólidos;
 introdução de inovações tecnológicas sempre que possível e viável; e,
 promoção da educação ambiental: conscientização dos envolvidos no processo.
Motta e Aguilar (2008) fizeram uma síntese dos principais conceitos relacionados
com a sustentabilidade na construção civil. Foi observado que a sustentabilidade deve estar
presente em todas as fases do ambiente construído, sendo estas:
 idealização;
 concepção;
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 projeto;
 construção;
 uso;
 manutenção; e,
 final de vida útil.
De acordo com os autores, as principais práticas adotadas são:
 planejamento correto, desde a implantação do edifício no local, com as
considerações sociais, culturais e de impacto ambiental, até a aplicação de
técnicas e métodos construtivos que possibilitem maior eficiência construtiva;
 conforto ambiental e eficiência energética, promovendo o uso do edifício com
conforto, térmico, visual acústico e salubridade, com baixo consumo de
energia, usando, preferencialmente, as possibilidades de condicionamento
passivo nos ambientes;
 eficiência no consumo de água, considerando baixo consumo, aproveitamento
de águas de chuvas e reutilização;
 eficiência construtiva, com materiais, técnicas e gestão que possibilitem um
desempenho ótimo da edificação com durabilidade, resultante do emprego de
práticas sustentáveis de extração, produção e reciclagem de resíduos sólidos;
 eficiência em final da vida útil da construção, adotando-se iniciativas de
reciclagem, aproveitamento dos resíduos da demolição e de desconstrução,
que é um processo de desmanche cuidadoso do edifício de modo a preservar
seus componentes para reúso e reciclagem.

2.6 Quesitos aplicáveis às construções sustentáveis

O tema arquitetura sustentável começou a ser discutido enquanto ação voltada à
adequação de edifícios. Em primeiro momento não levou em conta o ambiente urbano.
Atualmente, na escala urbana, as discussões e propostas vêm abordando questões mais amplas
relacionadas ao que está no entorno dessa edificação, tais como: estruturas morfológicas
compactas, adensamento populacional, transporte público, resíduos e reciclagem, energia,
água, diversidade e pluralidade socioeconômica, cultural e ambiental.
Reforçando o papel do edifício como um elemento do projeto urbano e da
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sustentabilidade da cidade, fala-se principalmente de localização e infraestrutura, qualidade
ambiental dos espaços internos e impacto na qualidade do entorno imediato, otimização do
consumo de recursos como água, energia e materiais, e ainda com potencial para contribuir
para as dinâmicas socioeconômicas do lugar (DEGANI, 2003).
De forma exemplificativa, apresentam-se as principais premissas, tecnologias e
sistemas de controle ambiental utilizados atualmente para a adequação das edificações aos
princípios de sustentabilidade construtiva. Não serão abordados os detalhes técnicos de cada
um desses componentes, em razão de não ser esse o objeto de estudo deste trabalho além de
carecer de estudos complexos e abrangentes do campo das engenharias e arquitetura.
Portanto, a presente pesquisa se reserva a apresentar noções globais necessárias tão somente à
análise do objeto de estudo, que é a sustentabilidade na construção civil.

2.6.1 Escolha do terreno
Os cuidados para a construção de edificações que se alinhem com as questões
ambientais se inicia mesmo antes da fase de projeto ou da concepção de ideias e soluções.
Antes disso, o empreendedor deve realizar um estudo aprofundado das alternativas
locacionais que podem atender à implantação do projeto.
A correta escolha do local para implantação do projeto sustentável é de suma
importância do ponto de vista estratégico e para a redução da pegada ecológica da edificação,
a qual, mesmo alcançando elevada eficiência ambiental interna, pode provocar um balanço de
carbono desfavorável caso seus usuários tenham que fazer grandes deslocamentos que
demandem uso excessivo de veículos.
As construções deverão ser soerguidas em áreas com vazios urbanos a fim de
evitar a urbanização de novas áreas e otimizar as infraestruturas já existentes, como redes de
esgotos, água potável, entre outras. Esse ponto também contribui para reduzir a especulação
imobiliária tão marcante na maioria das cidades brasileiras devido ao lobby6 imobiliário.
Necessário que se faça uma investigação de possíveis passivos ambientais na área
do futuro empreendimento. Muitos solos, especialmente em áreas com predominância de
empreendimentos industriais ou postos de combustíveis, podem ter sofrido contaminações
diversas.
Levar-se-á em conta a escolha de terrenos que evitem ou minimizem danos
6

Expressão para designar um grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, que se organizam em prol de um objetivo
em comum e tentam interferir nas decisões do poder executivo e legislativo para que elas coincidam com os seus
interesses.
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decorrentes de grandes aterros ou desaterros, empréstimos de solo ou uso de bota-fora.
Portanto, as condições topográficas do imóvel causam impacto principalmente no período de
obras. Diante de condições irregulares no terreno, uma boa opção é o uso de platôs, taludes e
muros de arrimo, conforme mostrado na FIGURA 5.
Nas cidades, a vegetação desempenha importante papel de conforto térmico, acústico,
absorção de gás carbônico, melhoria da qualidade do ar com a retirada de poluentes suspensos,
melhoria de bem-estar da população. A implantação de edificações em locais já consolidados e
que não necessitem de supressão de vegetação, especialmente de essência nativa, podem
contribuir para a redução de danos aos compartimentos de flora e fauna local. Caso seja
imprescindível a retirada de indivíduos arbóreos, a técnica de transplantio pode ser uma boa
opção. Não obstante, vale ponderar aqui que eventuais supressões arbóreas devem autorizadas
pelos órgãos responsáveis e sua retirada compensada no mesmo local do imóvel ou nas
adjacências.
Outro ponto a ser considerado, ainda na escolha do terreno, refere-se à oferta de luz
solar no local7. Esse quesito é muito importante, tendo em vista que terrenos com maior insolação
possibilitam a instalação de sistemas de geração de energia passiva ao passo que os
demasiadamente sombreados podem limitar as soluções bem como interferir na qualidade de vida
dos seus usuários.
Os estudos deverão abordar ainda a questão do lugar escolhido diante de fatores
que provocam algum tipo de desconforto ambiental aos futuros usuários. Determinados locais
podem estar depreciados por excessiva exposição à poluição do ar, emissões sonoras e ondas
eletromagnéticas. Áreas muito próximas de antenas de tv, rádio e telefonia, linhas de
transmissão, subestações de energia elétrica, estações de tratamento de esgotos, aterros
sanitários, unidades industriais, todas elas devem ser evitadas. O projetista deve estar atento a
esses fatores que causam riscos e incômodos à saúde dos usuários e para o disposto no Plano
Diretor Municipal.
Por fim, deve sempre levar em consideração a possibilidade de reabilitação e/ou
expansão de edifícios já existentes. Do ponto de vista da pegada ecológica, as necessidades
humanas podem ser, muitas vezes, atendidas sem a realização de novas construções ou
demolições. Essa é uma alternativa a ser considerada pelos empreendedores, proprietários e
projetistas.
7

Estudos de insolação da edificação podem contribuir para determinar previamente as condições de temperatura
e luminosidade. Por exemplo, a fachada sul nunca recebe incidência solar direta, a fachada leste recebe o sol da
manhã, a fachada oeste recebe o sol pela tarde, e a fachada norte recebe a insolação praticamente durante a maior
parte do dia. As estações do ano também influenciam na dinâmica do sol.
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Figura 5 - Detalhamento arquitetônico de prédio corporativo no município de Patrocínio
– MG, utilizando a técnica de platô e taludes como forma de evitar
importações/exportações de solos para a edificação.

A

C

B

D

Fonte: Imagens A e B BOSSA (2014)8; imagens C e D acervo pessoal do autor (2015)9.

2.6.2 Grau de Eficiência e Flexibilidade do Uso da Edificação
As necessidades das edificações quanto à sua adequação às questões de
sustentabilidade são muitas e não podem ser menosprezadas pelo empreendedor, proprietário
e projetistas. Essas necessidades devem ser consideradas quanto à destinação, ao uso atual e
possíveis usos futuros da edificação. Isso quer dizer que o projeto de determinada edificação
não pode ser concebido levando-se em conta somente a utilização imediata.
A edificação que pretende estar em consonância com os preceitos de qualidade
ambiental deve alocar esforços para que as instalações, a superfície e, principalmente, o
conforto ambiental dos usuários possibilitem o uso racional e adequado dos recursos naturais
8

As imagens A e B apresentam de forma didática o detalhe arquitetônico de terraplanagem com a projeção das
edificações em platôs e uso de arrimos e taludes, evitando maiores movimentações de solo. Figuras ampliadas no
Anexo 2.
9
As imagens C e D apresentam vista geral do período de obras com a terraplanagem adequada às condições do
terreno e topografia do local. Nesse caso em 3 níveis.
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e promova a satisfação e bem-estar de quem a habita assim como dos que se encontram em
seu entorno.
Primeiramente, quando se trata de eficiência da edificação, necessariamente devese considerar a sua contribuição para a diversidade funcional do bairro ou local. Em relação a
esse item, a diversidade funcional, é recomendável que os bairros tenham “vida própria”.
Assim, a coexistência de diferentes edificações e usos do solo urbano, seja residencial,
comercial, lazer, trabalho, educacional, entre outras, possibilitam uma maior dinamização dos
espaços e diminui a necessidade de deslocamentos dos citadinos.
Noutro lado, as construções devem apresentar uma conformação para que a
coexistência entre os usos múltiplos seja possível. Por exemplo: um prédio com uso
residencial multifamiliar em condomínio com uso comercial de lotéricas, farmácias, padarias
ou conveniências, proporciona uma maior integração com as demandas cotidianas das pessoas
e promove uma economia de tempo e recursos, além de evitar impactos ambientais. Nessa
mesma linha, a integração e oferta de moradias para diferentes grupos sociais e culturais em
um mesmo espaço evita a segregação demasiada dos espaços, por favorecer o uso coletivo e a
sensação de pertencimento dos habitantes.
Outro importante ponto a ser considerado pelo urbanismo sustentável está em
promover uma ocupação otimizada. As edificações devem ser implantadas preferencialmente
em locais já habitados e urbanizados, respeitando-se, ainda, os coeficientes de ocupação
dispostos no Plano Diretor, adequados para cada zona do município.
Seria utópico afirmar que existe uma edificação que não gere impactos adversos ao
ambiente. Pode uma edificação ser responsável por melhorias na região onde é instalada ou
representar a chegada de um grande problema. Dessa forma, os projetos conceituais devem prever
soluções viáveis e adequadas para que essas adversidades se limitem ao mínimo possível.
O paisagismo bem planejado, apresenta-se como uma opção, os afastamentos
laterais entre as edificações, cuidados com os estacionamentos e acessos – entre outros –
representam importantes elementos nesse sentido.
Quanto aos cuidados com a paisagem, Custódio, 2014, p. 65 afirma que esta “[...]
garante também a possibilidade de sentir-se bem onde se habita, conduzindo ao prazer de
viver em um local, pois há diferenca entre habitar e viver em um espaço. [...]”. A autora
ressalta que habitar significaria simplesmente ocupar os lugares, enquanto viver consistiria em
uma ligação forte entre os habitantes e o lugar em que se vive, traduzindo-se em uma relação
duradoura que busca não apenas o seu bem-estar, mas o interesse de cuidar do lugar para suas
próximas gerações (CUSTÓDIO, 2014).

59

Um dos principais quesitos que uma construção verde deve atender é o de
flexibilidade dos seus usos. Ou seja, a edificação deve flutuar no tempo, de forma a garantir
perenidade dos usos múltiplos. Por exemplo, uma edificação destinada atualmente a atender
escritórios comerciais poderá ser planejada para abrigar uma instituição de ensino adiante.
Assim, a edificação não deve ser instalada sem que se leve em conta as necessidades das
gerações futuras. A demolição com a consequente geração de resíduos sólidos da construção
civil e usos de novos materiais não é a opção mais adequada. Não obstante, a edificação deve
possibilitar futuras ampliações, transformações e desmontagens.
Outra solução bastante interessante é o de compartilhar espaços. Principalmente
em condomínios residenciais ou mesmo comerciais, é totalmente possível otimizar áreas e
serviços que podem ser comungados por seus usuários, tais como lavanderias, áreas de lazer,
academias. Observa-se que, em unidades isoladas, cada usuário usufruiria desse aparato de
forma individualizada, o que seguramente provocaria maior impacto como consumo de
energia elétrica, água potável e demais insumos (FIGURA 6).
Figura 6 - Vistas internas e externas de prédio corporativo no município de Patrocínio –
MG evidenciando condomínio (residência / empresa) e flexibilidade de layout através de
pórticos de madeira roliça e painéis desmontáveis.
Vão livre

A

B
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D

C
Fonte: Imagens A e B acervo pessoal do autor (2019) 10; imagens C e D BOSSA (2014)11.

2.6.3 Cuidados com o Estudo Preliminar
É evidente que o escapismo de decisões acertadas pode ter reflexos decisivos – e
negativos – para a obtenção de uma maior performance ambiental nas edificações. É por isso
que, desde as primeiras decisões a serem tomadas, o foco principal é garantir que todos os
sistemas

de

controle

ambiental

sejam

cuidadosamente

planejados.

Diretrizes

de

sustentabilidade norteiam os passos seguintes (fase de projeto e obras).
Primeiro passo a ser adotado no estudo preliminar da edificação sustentável é
verificar a melhor orientação solar uma vez que isso tem direta relação com o balanço
energético que pode ser obtido após sua implantação. Adotar um layout que possibilita a
disposição de placas fotovoltáicas para o melhor aproveitamento e geração de energia solar ou
sombrear a edificação em locais ou períodos do dia de forma mais estratégica são questões de
suma importância.
O fato é que o estudo preliminar não deve ser elaborado considerando somente a
edificação em si. Outros fatores externos à edificação ensejam delicado estudo. Nesse sentido,
é possível dizer que a projeção da edificação e sua volumetria poderá influenciar positiva ou
negativamente no microclima local. É muito importante que questões atinentes à ventilação
entre as edificações, insolação/sombreamento e umidade sejam estudadas. Dessa forma, a

10

Na imagem A todas as paredes internas da edificação são móveis, evitando demolições e geração de resíduos.
O material pode ser utilizado em paredes internas e externas, recebe pintura, textura e revestimentos, inclusive
em áreas molhadas, além ter função termoacústica. Na imagem B, os usos múltiplos “residência-casa”, além de
possibilitar a otimização dos recursos no período de obras, possibilita ao proprietário da empresa dispensar a
utilização de veículos para deslocamentos até o trabalho.
11
Na imagem C, o detalhe arquitetônico de pórticos de madeira roliça (eucalipto) possibilitam grandes vãos e
flexibilidade do layout no interior da edificação. Na imagem D, o detalhe arquitetônico de fachada com projeto
de corte e otimização em painéis wall e vidros. Figuras ampliadas no Anexo 2.
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arquitetura dos prédios podem ser elementos decisivos para o conforto ou desconforto dos
usuários e do entorno. O ideal é que a edificação seja uma verdadeira simbiose entre as áreas
internas e externas e que promovam a integração das pessoas que ali vivem, permaneçam ou
simplesmente transitem pelo local.
Os desconfortos gerados e que podem depreciar a qualidade ambiental do entorno
devem ser evitados. Esses desconfortos podem ser locacionais: estacionamentos complicados,
cargas e descargas; visuais: letreiros luminosos ou demasiadamente reflexivos ou outdoors,
iluminações mal projetadas tanto pelo excesso ou pela ausência; olfativos: efluentes ou odores
emitidos; e auditivos: ruídos excessivos. Todas essas externalidades prejudicam a qualidade
não só da própria edificação como piora a qualidade de vida de muitas pessoas.
É sabido que um dos principais problemas comuns das cidades brasileiras,
especialmente nos grandes centros, é a drenagem pluvial. As águas das chuvas aliadas à
intensa impermeabilização dos solos pelo processo de urbanização das cidades se
transformam em um sério problema. Deslizamentos de terras, transbordamento de rios,
alagamentos, prejuízos e destruição são alguns dos problemas relacionados a ausência de
estudos hidrológicos e obras de saneamento. De que forma as edificações podem contribuir
para mitigar essas anomalias? Projetos que aumentem a permeabilidade do solo e o
recolhimento de águas pluviais são ações simples e de grande potencial mitigatório e evita a
aridez das cidades. Pisos grama12 são alternativas muito adequadas para reter no imóvel essas
águas, minimizando os danos da intensiva impermeabilização. Outra medida positiva é o uso
do paisagismo e espaços externos para facilitar a drenagem pluvial, alimentando os lençóis
freáticos.
Como demonstrado no sub item 2.6.1 “escolha do terreno”, a fase de estudos
preliminares e as operações de terraplanagem devem se basear na mínima movimentação
possível para receber a edificação. Projetos que contemplem os subsolos e intensa
movimentação de solos (importação ou exportação) somam significativas perdas energéticas,
uso de combustíveis fósseis e geração de poluição (ruídos, poeira, CO2). Sempre que possível,
o projeto deve considerar a possibilidade de utilização dos materiais resultantes dessas
movimentações de solo ou ainda de entulhos e materiais orgânicos dentro do próprio imóvel.
Como abordado, a manutenção da qualidade ambiental reflete diretamente na vida
das pessoas. E as edificações que desejam se adequar aos quesitos de sustentabilidade devem
priorizar as condições de mantença do bem-estar coletivo, não somente dos usuários diretos. É
por isso que questões atinentes à circulação e mobilidade de pessoas, sejam pedestres,
12

Também chamados de concregrama ou piso grama ecológico.
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ciclistas, veículos, cargas, animais, e, principalmente, de deficientes físicos e/ou visuais,
necessitam de uma organização padronizada dentro e fora do edifício. A separação,
identificação, sinalização e adequação de todas as áreas de circulação devem ser garantidas,
com a prioridade para os pedestres.
Relacionado ao quesito de sustentabilidade anterior, a acessibilidade nas
edificações deve contemplar todos os usuários, em toda sua área e estar devidamente adaptada
e sinalizada. As pessoas com necessidades especiais, mobilidade reduzida ou de baixa/alta
estatura devem desfrutar do mesmo direito e facilidade de acesso a todas as dependências do
edifício. É uma questão de humanização dos espaços – portanto, importante e indispensável.
O maior ou menor grau de compactação dos edifícios, áreas internas e externas
devem ser estruturados diante do estudo antecipado dos usos futuros, conforme FIGURA 7.
Áreas extremamente pequenas (subdimensionadas) podem não atender perfeitamente à sua
finalidade. Em contrapartida, áreas exageradamente projetadas, podem decorrer em consumo
excessivo de materiais e energia e ir de encontro à questão da sustentabilidade. É necessário o
trabalho multidisciplinar de engenheiros, arquitetos e designers de interiores no sentido de
enxergarem o uso futuro, a segurança, a funcionalidade e não somente a estética, ainda que
esta também seja relevante.
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Figura 7 - Sistemas de controle ambiental previstos na fase de estudos preliminares de
prédio corporativo no município de Patrocínio – MG.

A

B

C

D

Fonte: Acervo pessoal do autor (2019)13.

2.6.4 Fase de anteprojeto e projetos
Etapas extremamente importantes, as fases de anteprojeto e projetos idealizam de
forma tecnicista a maior parte das soluções o atingimento de um melhor desempenho
ambiental nas edificações. Isso ocorre porque a funcionalidade dos ambientes criados deve ser
criteriosamente pensada pelos profissionais envolvidos, assim como devem ser bem
escolhidas as técnicas a serem empregadas no período de obras e a logística adequada a cada
caso.
13

Imagem A demonstra a instalação de claraboias para possibilitar a iluminação e ventilação cruzada através de
sistemas passivos na edificação, diminuindo o uso de energia elétrica, aumentando a qualidade do ar e o bemestar dos usuários. Imagem B demonstra amplas janelas e portas para melhoria da iluminação e ventilação
natural, uso de largos beirais para melhoria do sombreamento. Imagem C demonstra o piso grama na área de
estacionamentos para possibilitar infiltração das águas pluviais. Também se vê sistema de calhas para coleta de
águas pluviais e seu reúso. Imagem D demonstra a acessibilidade nas calçadas com uso de pisotátil direcional e
de alerta. No paisagismo, se nota o uso de espécie nativa do Cerrado Ipê Amarelo (Tabebuia chrysotricha).
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É fundamental a adoção de um conjunto de diretrizes capazes de nortear o
conjunto de iniciativas desde a fase de instalação do canteiro de obras até a entrega da
edificação aos seus usuários para a efetiva operação. De maneira geral, são previstos detalhes
de ordem construtiva relacionados com a gestão de processos e recursos, sejam eles materiais,
mão de obra, energia e água. É muito comum que canteiros de obra mal geridos conduzam o
empreendedor a perdas financeiras e de esforço laboral, o que decerto não é sustentável.
Também é seguro que as fases de anteprojeto e projetos não se resumam à
preparação do local para receber as obras. São etapas que vão definir a flexibilidade e
conformação ambiental da edificação por toda a sua existência, isto é, a curto, médio e longo
prazos.
A começar pela importante questão de possibilitar à edificação uma iluminação
passiva, ou seja, uma iluminação natural. Não basta que o edifício sustentável seja gerador de
sua própria energia se o consumo dessa energia se mostra excessivo. A palavra desperdício
não combina em nenhuma hipótese com os edifícios verdes. No tocante à iluminação natural,
pode-se utilizar uma vasta gama de medidas, que são planejadas, certamente, nas fases de
anteprojeto e projetos. Entre essas medidas citam-se as seguintes: instalação de amplas janelas
dimensionadas ao tamanho e tipo de ambiente, que devem ser posicionadas considerando a
orientação solar das fachadas, tirando proveito de sombreamento; utilização de claraboias e
outros tipos de aberturas, seja nas paredes, seja nos tetos. O uso de materiais adequados e a
proporcionalidade de superfícies envidraçadas, reflexivas e opacas é de suma importância.
Cabe salientar que a qualidade e a quantidade de iluminação devem estar
adequadas para trazer o conforto visual dos seus usuários, evitando-se o uso de iluminação
artificial. Porém, é de bom senso destacar que, em determinados casos, é imprescindível a
utilização desse tipo de iluminação, com o consequente consumo de energia, sob pena de
comprometer a satisfação das necessidades humanas ou de segurança, já que isso também não
é sustentável.
Ventilação natural é quesito dos mais importantes, pois contribui para a qualidade
de vida dos usuários e redução dos impactos ambientais da edificação. Edifícios mal aerados,
abafados, enclausurados são organismos doentes, que, por sua vez, faz adoecer seus
habitantes ou usuários. Edificações que demandam ventilação e controle de temperatura
exclusivamente por via mecânica fazem uso absurdo de energia elétrica. Por isso, é de grande
valia que a equipe de projetista preveja, nas fases de anteprojeto e projetos, soluções
adequadas para a ventilação e agradabilidade da temperatura. Aberturas nas fachadas, grandes
janelas e portas, claraboias, elementos vazados que possibilitam a troca de ar do ambiente;
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enfim, todas as técnicas possíveis à ventilação cruzada devem ser adotadas.
Ainda relacionado a esse item, no tocante à temperatura dos ambientes, é
necessário se prever como será o impacto da insolação, haja vista que fachadas,
principalmente as de vidro, expostas por longos períodos do dia, tendem a apresentar um
superaquecimento, o que somente pode ser controlado por meio de energia elétrica com
climatização artificial. Soluções simples e elementos agregados à arquitetura do edifício
podem ajudar. Citam-se a instalação de brise soleil14, uso do paisagismo, toldos, persianas,
varandas, películas de proteção solar, beirais mais generosos e jardins de inverno.
Outra ação de singular importância que deve ser prevista na concepção dos
projetos é a disposição de layouts que usufruam da insolação. Espaços de convívio social,
locais de intensa presença humana, devem ser projetados diante de orientação solar que
possibilite um sombreamento ótimo na maior parte do dia. Já áreas de pouca presença
humana, como áreas molhadas, escadas, corredores, podem perfeitamente serem posicionados
em áreas com maior incidência solar.
Sequencialmente deve ser levada em conta a necessidade de projetos que
contemplem a coleta e reaproveitamento de águas pluviais e ou residuais

15

que serão geradas

tanto na fase de obras quanto na fase de operação do empreendimento. Todas as águas
pluviais captadas em telhados, pátios, fachadas, pisos devem passar por sistema de coleta,
condução, tratamento/depuração, a exemplo de esquemas de filtragem, armazenamento e
reúso. Obviamente essas águas não podem ser utilizadas para fins mais nobres, como o
consumo humano. No entanto, a utilização na irrigação dos jardins, utilização em instalações
sanitárias e limpeza de áreas externas é perfeitamente viável e adequada.
As coberturas, sejam elas planas ou inclinadas, podem simplesmente constituir um
elemento arquitetônico de vedação da edificação ou ser aproveitadas para beneficiar suas
condições termoacústicas. Conforme já visto, é usual que a ambientação do interior da
edificação seja feita por meio de uso de energia elétrica dependente de recursos. A cobertura
de uma edificação pode ser otimizada de maneiras diversas e com muita eficiência, a saber:
abrigando uma camada de substrato, geralmente uma mistura de terra, areia e material
orgânico que receberá vegetação16; funcionando como local para instalação das placas
fotovoltaicas; criando espaços de convívio social, entre outras.
14

Brise-soleil, sun breakers, quebra-sol ou quebra-luzes. São vários os vocábulos em diversas línguas
utilizados para designar o elemento arquitetônico formado por placas externas com a finalidade de impedir que
os raios solares atinjam diretamente as superfícies, principalmente as transparentes, das edificações
(MARANGO, 2000, p. 8).
15
Também chamadas na construção civil e arquitetura de águas cinza.
16
Telhados verdes ou coberturas verdes.
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Entre os benefícios, que são inúmeros, estão: conforto térmico a ponto de
dispensar ou reduzir drasticamente o uso de ar condicionado, conforto acústico com a
absorção dos ruídos externos, disposição de horta orgânica para produção de alimentos
localmente, absorção de dióxido de carbono em razão da vegetação ali existente; melhoria da
umidade do ar; melhoria da paisagem do local, incorporando-se ao ambiente; atração de
fauna, principalmente de avifauna, além de especial melhoria estética e visual da área
deixando o lugar mais atrativo ao observador.
Outra medida que representa uma edificação futurista é a utilização de materiais
renováveis como a madeira de origem certificada, fibras vegetais, óleos vegetais, solo
cimento, reutilizáveis, mobiliário feito por artesões com uso de materiais anteriormente
descartados, uso do concreto reciclado. Além disso, é importante citar o reúso de recicláveis,
como plásticos, vidros, metais, assim como a produção humanizada que respeite a
comunidade local, a regionalidade e as relações de trabalho.
É sabido que os recursos naturais no planeta são finitos, e ações planejadas e
inteligentes devem considerar o emprego de materiais que impactem minimamente o meio
ambiente. No entanto, vale ressaltar, que, se os materiais renováveis, reutilizáveis e ou
recicláveis demandarem de excessivo uso de energia para serem utilizados na edificação, não
poderão ser considerados sustentáveis. Por exemplo: um reúso de piso em madeira de
demolição transportado por 2.000 quilômetros até o seu destino final tem uma enorme pegada
ambiental e não deve ser utilizado. Nessa mesma esteira, a aquisição de madeira oriunda de
desmatamento ilegal, ainda que feita nas proximidades do local do projeto, também não é
sustentável. Alguns selos de garantia de procedência e que possibilitam a rastreabilidade do
produto são bons indicadores para evitar que materiais de origem duvidosa sejam empregados
na edificação. Conforme será tratado adiante, as dimensões ética e cultural da sustentabilidade
devem incidir também na escolha dos materiais, evitando que produtos ou equipamentos
produzidos em condições sociais desfavoráveis e que violem os direitos mais básicos dos
trabalhadores ou promovam a exploração de trabalho infantojuvenil não façam parte do
projeto.
Enfim, tantos outros pontos, não menos importantes, devem ser cuidadosamente
incorporados à concepção do anteprojeto e projetos executivos de forma a evitar, minimizar
ou controlar externalidades que possam depreciar a capacidade de determinada edificação
quanto ao uso racional dos recursos naturais, impactos ao meio ambiente e respeito às pessoas
(FIGURA.8).
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Figura 8 - Sistemas de controle ambiental previstos na fase de anteprojeto e projetos de
prédio corporativo no município de Patrocínio – MG.
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Fonte: Imagens A; B; C; D; F; G; H; I acervo pessoal do autor (2015)17; Imagem E (EQUILIBRIO, 2014).18
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Imagem A: demonstra placas fotovoltaicas de geração própria de energia elétrica e telhado verde. Imagem B: detalhe
de equipamento inversor, parte integrante do sistema de produção de energia elétrica. Imagem C: reservatório subterrâneo
para estocagem de águas pluviais. Imagem D: sistema de filtragem prévia de águas pluviais. Imagem F: madeira plástica
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2.6.5 Fase de obras
As ações de engenheiros, arquitetos e demais profissionais da área da construção
civil necessitam ser adequadas urgentemente para uma nova maneira de edificar. Conforme
visto, vários cuidados devem ser tomados antecipadamente nas fases de idealização e
projetos. Este mudança de paradigma deve ser chancelado e acolhido pela sociedade.
A seguir, serão detalhadas, sem pretensão de esgotar o assunto, as práticas de
melhoria ambiental que se espera nos canteiros de obras destinadas às edificações que buscam
obter elevado nível de desempenho ambiental e de qualidade de vida dos seus usuários, sejam
eles permanentes ou temporários. Essas ações não são de caráter estático e devem ser
aprimoradas constantemente. Uma técnica empregada hoje pode não ser aquela mais
adequada amanhã.
Primeiramente, insta salientar que a construção civil não somente pode como deve
ser sustentável. E, é na fase de obras que se tem a maior gama de impactos adversos que
podem ser evitados ou minimizados com a consequente otimização dos impactos positivos.
Conforme já tratado, o setor da construção civil é responsável por um sem número de
impactos capazes de depreciar a qualidade ambiental e contribuir para o esgotamento de
recursos naturais. Portanto, deve esse segmento responsabilizar-se por adoção de novas
práticas que tomem o critério ambiental não como uma mera aspiração social, necessidade
futura, mas uma necessidade real que exige proatividade de todos os atores envolvidos –
proprietários, empreendedores, órgãos de fiscalização, comunidade acadêmica e a sociedade
organizada.
No que tange à gestão dos canteiros de obras, as ações devem ser constantes,
progressivas e viáveis em todas as dimensões da sustentabilidade, não somente parte dela, sob
pena de incorrer na pauperização dos recursos, perda da qualidade ambiental e da vida
humana.
Os itens a seguir apresentados sintetizam os principais impactos adversos gerados
pela má gestão dos canteiros de obras e que podem afetar negativamente os meios físico,
biótico e socioeconômico. O rol é meramente exemplificativo, pois outros impactos podem
ser desencadeados, tais como:
feita em materiais reciclados. Imagem G: academia de acesso público com utilização de resíduos da obra, “gentilezas
urbanas”. Imagem H: jardim vertical para melhoria de umidade nas áreas de trabalho do interior da edificação. Imagem I:
vista geral do edifício sustentável com detalhes para telhado verde, placas fotovoltáicas, uso de madeiras roliças de
reflorestamento, paisagismo, estocagem e reuso de águas pluviais, tratamento de esgotos, estacionamento com
permeabilidade do solo, iluminação e ventilação naturais, dentre outros sistemas.
18
Imagem E: projeto paisagístico para ambientação da edificação sustentável, inclusive com uso de espécies
nativas da região. Imagem ampliada no Anexo 2.
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 emissão de ruídos;
 emissão de poeira, gases e materiais particulados;
 emissão de vibrações;
 geração de resíduos sólidos (RSCC, recicláveis, orgânicos, perigosos);
 geração de efluentes sanitários, industriais ou contaminados por óleos e graxas;
 alterações de qualidade de águas superficiais e subterrâneas por contaminações
diversas;
 contaminações de solos;
 formação de áreas degradadas (erosão) ou não recuperação daquelas já
existentes;
 lançamento de sedimentos em bocas de lobo ou bueiros;
 falta de drenagem adequada do terreno e de áreas permeáveis;
 movimentações desnecessárias de solo;
 uso ineficiente de energia elétrica e água;
 gestão incorreta de insumos;
 supressões de vegetação;
 danos à fauna (atropelamentos, remoções de espécimes, afugentamento, maus
tratos, tráfico de animais, incômodos);
 Intervenções em áreas ambientalmente protegidas;
 aumento do risco de ocorrência de acidentes de trabalho.

Dito isso, a minimização dos impactos negativos, conforme demonstrado na
FIGURA 9, pressupõe o conhecimento de suas causas, de antecipação dos impactos
potenciais para que medidas mitigadoras e compensatórias sejam adotadas e que os danos
reais inerentes ao período de obras se limitem ao mínimo possível. O estabelecimento de
prioridades também é importante como medida de planejamento.
Por fim, ressalta-se a necessidade de treinamentos e implementação de programa
de educação ambiental com toda a equipe de obra tendo em vista que, comumente, os
profissionais da área apresentam certa resistência em mudar sua forma de pensar e agir
(incorporação de melhores práticas) na perspectiva da sustentabilidade.
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Figura 9 - Técnicas executadas e escolha de materiais na fase de obras para redução de
resíduos sólidos, e melhoria da qualidade ambiental em prédio corporativo no município
de Patrocínio – MG
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Fonte: Acervo pessoal do autor (2014)19.

19

Imagem A: madeira roliça utilizada no projeto estrutural da edificação em vigas, pilares e mãos francesas,
origem de reflorestamento devidamente certificada. Imagem B: vista da execução de estrutura da edificação com
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2.6.6 Fase de operação (uso e manutenção)
As ações que visam construir de forma sustentável contribuem sobremaneira para
a perenidade dos benefícios em curto, médio e longo prazos. A melhoria do desempenho da
edificação está direta e proporcionalmente relacionada à conformação do projeto.
Conforme visto, os componentes e técnicas previstos na fase de planejamento e
utilizados na fase de obras podem influenciar, positivamente ou negativamente, durante todo
o ciclo de vida do edifício, efeito que pode se estender por dezenas de anos.
Portanto, o desempenho ambiental dessas edificações é fundamental para obter
um ciclo de vida longo evitando, com isso, a geração de impactos ao ambiente, pressão nas
reservas de recursos naturais e interferência nas condições de vida dos seus usuários.
Degani; Cardoso (2002), com base nas definições sugeridas pela Association
Haute Qualité Environnementale (HQE, 2001), afirmam que a etapa de uso está representada
pela efetiva ocupação da edificação por parte dos seus usuários. No que se refere à
manutenção, consideram-na como conjunto de atividades relacionadas à reposição de
componentes que atingiram o final de sua vida útil, incluindo materiais e sistemas. A
manutenção também constitui necessidade de correção de falhas e patologias das edificações
ou ainda alterações para modernização de forma a melhorar o funcionamento do prédio ou a
qualidade de vida dos usuários.
Sobre longevidade e adequação ambiental, diz o programa Brown is Green,
desenvolvido pela Brown University20, que uma edificação é responsável ambientalmente
quando consegue reduzir os seus impactos não somente no período de obras, mas também por
todo o ciclo de vida útil.
Portanto, não basta que a edificação seja construída de forma sustentável, ela
também deve estar sustentável por todo o período de uso, o que seguramente exige ações
diretas e constantes. Isso caracteriza uma verdadeira mudança comportamental a caminho da
sustentabilidade. Não se vislumbra o sucesso das atitudes socioambientais de todos os atores
envolvidos sem que para isso um efetivo programa de educação ambiental seja implementado
e incorporado à realidade da edificação.
o uso de materiais oriundos de fontes renováveis. Imagem C: detalhe de impermeabilização do telhado verde na
cobertura utilizado para funções termo acústicas. Imagem D: outra vista da preparação do telhado verde. No
detalhe, a utilização de manta geotêxtil e enchimento das “lombadas” com argila expandida para retenção
hídrica. Imagem E: detalhe do piso da edificação feito em concreto polido na própria obra evitando desperdícios
e geração de resíduos sólidos. Imagem F: paredes em painel wall com eliminação dos resíduos sólidos muito
comuns em fechamentos convencionais.
20
A Universidade Brown é uma instituição tradicional de ensino norte-americana localizada em Providence,
Rhode
Island,
o
menor
estado
americano.
Disponível
em:www.brown.edu/Departments/Brown_Is_Green/greenarch. Acesso em: 7 nov. 2019.
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Quanto aos detalhes práticos esperados na fase de uso, cita-se a aquisição de
mobiliário e equipamentos especificados em projeto e que atendam aos mais exigentes níveis
de ecoeficiência. Para isso, a escolha de materiais e equipamentos devem levar sempre em
conta a durabilidade, o conforto, a praticidade, a forma de manutenção e a eficiência. Segundo
explica Degani; Cardoso (2002), consequências negativas podem ser geradas pelo não
atendimento desse item, tanto pelo consumo superior ou desnecessário de energia e água
quanto pela criação de ambientes internos poluídos. Como solução, os autores propõem a
instalação de sistemas eficientes de iluminação, ventilação e condicionamento do ar frio e
quente, dispositivos de economia e ou aquecimento de água, sistemas de triagem e
acondicionamento de resíduos sólidos feitos pelos próprios usuários e o uso de águas servidas
para irrigação dos jardins, conforme FIGURA 10.
Quanto à fase de manutenção, conforme exposto neste capítulo e segundo Degani;
Cardoso (2002), os projetos devem estar preparados para futuras expansões e modernizações.
Demolições, ainda que parciais, devem ser evitadas a todo custo. Fachadas ou elementos
arquitetônicos desmontáveis são boas opções para os procedimentos de manutenção, de forma a
provocar o mínimo de impactos ambientais negativos e incômodos ao entorno.
Por último, destaca-se que os produtos e materiais de limpeza, conservação e
reparos devem seguir as mesmas premissas das fases anteriores, ou seja, com características
de menor potencial ofensivo tanto à qualidade do ambiente quando à saúde e bem-estar dos
usuários.

Figura 10 - Sistemas de controle ambiental para uso racional de água e energia elétrica,
tratamento de efluentes sanitários e resíduos sólidos de prédio corporativo no município
de Patrocínio – MG.
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Fonte: Acervo pessoal do autor (2019)21.

F

2.6.7 Fase de demolição
Tal qual ocorre nas atividades minerárias, em que, já nos estudos ambientais
prévios, vislumbram-se e antecipam-se as ações de fechamento da mina, os edifícios
sustentáveis também devem ser projetados considerando o final do ciclo de vida. Ou seja,
todos os impactos decorrentes de uma futura demolição devem ser reduzidos de forma a
causar o mínimo de incômodos ao entorno do local onde a edificação se insere e, mais ainda,
devem ter o potencial de utilização em outros usos, outros empreendimentos.
Mais uma vez, recorrendo aos apontamentos de Degani; Cardoso (2002), a
demolição de um edifício deve ser racional, isto é, por meio de um processo consciente que
possibilite a segregação dos materiais e componentes por categorias: reaproveitáveis, não

21

Imagem A: eletro e eletroeletrônicos com selo Procel de economia de energia. Imagem B: sistema séptico
composto de fossa séptica e filtro anaeróbico para tratamento dos esgotos sanitários. Imagem C: detalhe de pia
com regulagem de vazão e fechamento automático. Imagem D: mictório sem uso de água. Imagem E; galpão de
triagem e armazenamento temporário de resíduos recicláveis. Imagem F: composteira com sistema de gavetas e
minhocas para produção de humus.
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frágeis, duráveis, possíveis de desmontagem e, por último, os rejeitos.
Não se pode desprezar que boa parte dos materiais tem constituição nobre e
viabilidade econômica para reciclagem. Atenção redobrada deve se ter ao manusear sistemas
que oferecem risco de desprendimento de gases inflamáveis ou que contenham CFC22.

2.7 A importância das construções sustentáveis na formação de cidades humanizadas

A presente realidade de esgotabilidade de recursos naturais e a depreciação dos
espaços urbanos culminou na massificação da temática ambiental em todos os discursos
dentro e fora do espaço acadêmico. Essa discussão é alimentada por uma reflexão que vai
muito além das ciências naturais; tem caráter multi e interdisciplinar, geografia, história,
arquitetura, engenharia, economia, sociologia, direito dentre outras. Trata-se de uma questão
social de importância e urgência sem precedentes.
A visão da supremacia do progresso deliberado sobre a natureza se mostrou
incapaz de resolver os problemas urbanos relacionados à moradia, ao saneamento básico,
poluição, ao trânsito, ao correto uso e ocupação do solo urbano e especialmente à inclusão
social dos citadinos.
O fortalecimento das discussões em face dessa nova realidade ganhou força após
as conferências ambientais organizadas pela ONU. No Brasil, a Rio-92 e a Habitat II23
puseram em pauta a importância de edificações sustentáveis além de novas abordagens em
relação à temática de sustentabilidade nos ambientes urbanos, envolvendo as seguintes
premissas: a equidade social; a economia; o respeito ao direito das gerações futuras; o acesso
aos equipamentos urbanos e comunitários; a redução de custos e desperdícios; o
fortalecimento da democracia; o respeito ao exercício de direito da cidadania; a reordenação
do espaço e a preservação do ambiente natural no ambiente urbano. Desde então, as cidades
passaram a ser vistas como uma realidade que pode ser melhorada e não mais como um
problema indissolúvel no mundo contemporâneo.
Com isso, a sustentabilidade percebe o futuro como sendo uma realidade a ser
criada no presente por meio de ações de preservação e promoção reconhecidamente
importantes na interação humana com o meio ambiente de forma racional, em seus
São gases compostos de cloro, flúor e carbono, daí a denominação “Clorofluorcarbono”, usados como
propelentes de aerossol e também como refrigeradores, capazes de contribuir para a destruição da camada de
ozônio.
23
Sobre Conferência da ONU para Assentamentos Humanos (HABITAT II), (SOARES, 1998). Disponível em
https://seer.ufrgs.br/bgg/article/view/38894/26304 Acesso em: 10 nov. 2019.
22
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desdobramentos infraestruturais, seja no que se refere ao uso da água – produção de água
potável, reutilização, entre outros – ou do solo – mensuração de impacto ambiental para
prevenção de assoreamento, poluição com contaminantes – e do ar – controle de poluentes de
indústrias, diminuição da queima de combustíveis fósseis.
Com isso, o desenvolvimento sustentável vislumbra privilegiar qualidade em vez
de quantidade, minimizando o uso de matérias primas naturais, como fontes de produção em
larga escala, e aumentando a reutilização e a reciclagem dos que já existem.
A racionalidade ambiental se faz por meio do equilíbrio e da necessidade de ações
sustentáveis que devem ser adotadas pela cultura e identidade social de um povo. Isso porque
a crise ecológica e a ambiental não podem ser solucionadas por meio de uma governança
científica da natureza, e, sim, por meio da gestão de agentes sociais, políticos, econômicos e
científicos unidos em prol da criação de concepções, sejam elas estratégicas ou não, que
gerem benefícios que contemplem o desenvolvimento estrutural de um município com o uso e
convivência consciente da importância do meio ambiente preservado.
Dessa forma, a humanização das cidades tem como pressuposto de viabilidade a
retomada da consciência de pertença e pertencimento por meio de uma reconexão dos
indivíduos com o meio em que vive. Isso somente pode ser possível com a adoção de uma
nova forma de ocupar e viver nas cidades e de ações generosas da construção civil, um estado
de arte na forma como o espaço urbano é construído.
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3 CERTIFICAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL – ESTAR
EM COMFORMIDADE - COMPLIANCE

Biosfera é sinônimo de vida. Não se vislumbra outra maneira viável de manter a
vida animal e vegetal no planeta sem o equilíbrio das condições ambientais do solo, água,
calor, ar, luz, biodiversidade. Os ciclos da matéria representados por todos os componentes
abióticos e bióticos, no estágio atual de superexploração de todos recursos naturais, dependem
diretamente de ações humanas para a sua conservação.
Nesse sentido, tem sido crescente a pauperização dos elementos existentes na
biosfera e não se pode esperar outra medida que um rápido despertar para a tomada efetiva de
ações frente aos problemas criados ao meio ambiente. Um dos resultados desse cenário é
refletido pela desordenada ocupação dos espaços habitáveis urbanos que se estendeu de forma
agressiva e sem planejamento, comprometendo a perpetuidade dos recursos naturais que são
essenciais para a qualidade de vida e a própria sobrevivência humana digna dentro do
contexto urbanístico.
Integrar a harmonização das necessidades humanas nas cidades 24 ao processo de
desenvolvimento tem sido a tônica das últimas décadas. As empresas, especialmente do setor
imobiliário, têm demandado especial foco na implantação de sistemas de gestão de qualidade
continuada e de sustentabilidade em seus processos produtivos. Na prática, procura adotar
modelos que evitem ou pelo menos minimizem as perdas diante do mal uso de insumos e
recursos, além dos danos causados ao meio ambiente.
Conforme tratado no intróito desta pesquisa, a sociedade deve reconhecer as ações
factíveis ao seu alcance, sob pena de se perder na utopia da igualdade de acesso aos bens
naturais e de ignorar o problema global presente na atualidade.
24

Na definição do arquiteto e urbanista francês Charles-Edouard Jeanneret, mais conhecido como Le Corbusier,
as cidades devem garantir aos citadinos pelo menos quatro elementos básicos sob pena de não atingirem a sua
real finalidade. Escrita na década de 1930, representando grande pioneirismo o documento intitulado Carta de
Atenas previa: “As chaves do urbanismo estão nas quatro funções: habitar, trabalhar, recrear-se (nas horas
livres), circular. O urbanismo exprime a maneira de ser de uma época. Até agora, ele só atacou um único
problema, o da circulação. Ele se contentou em abrir avenidas ou traçar ruas, constituindo assim quarteirões
edificados cuja destinação é abandonada à aventura das iniciativas privadas. Essa é uma visão estreita e
insuficiente da missão que lhe está destinada. O urbanismo tem quatro funções principais, que são:
primeiramente, assegurar aos homens moradias saudáveis, isto é, locais onde o espaço, o ar puro e o sol, essas
três condições essenciais da natureza, lhe sejam largamente asseguradas; em segundo lugar, organizar os locais
de trabalho, de tal modo que, ao invés de serem uma sujeição penosa, eles retomem seu caráter de atividade
humana natural; em terceiro lugar, prever as instalações necessárias à boa utilização das horas livres, tornando-as
benéficas e fecundas; em quarto lugar, estabelecer o contato entre essas diversas organizações mediante uma
rede circulatória que assegure as trocas, respeitando as prerrogativas de cada uma. Essas quatro funções, que são
as quatro chaves do urbanismo, cobrem um domínio imenso, sendo o urbanismo a consequência de uma maneira
de pensar levada à vida pública por uma técnica de ação” (LE CORBUSIER, 1993, p. 20).
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A construção civil é uma atividade responsável por inúmeros impactos
ambientais, o que justifica medidas emergenciais para se romper com os padrões de consumo
insustentáveis e depredatórios. Isso porque os danos causados ao meio ambiente construído
podem perpassar o período de realização das obras e acompanhar a edificação por toda a sua
vida útil, causando males aos seus usuários e aos recursos naturais.
Faz-se, então, necessária a adoção de projetos mais inteligentes, que causem
menos interferências e obtenham um desempenho mais otimizado nas construções. Dessa
forma, as ações que visam atingir melhores níveis de adequação aos preceitos ambientais
seguramente devem ocorrer já na fase de projeto devido ao fato de que é nessa fase que
elementos mais ecológicos e sustentáveis podem ser mais bem incorporados à prática,
mediante planejamento.
Adiar as decisões e escolhas que podem levar determinada construção à obtenção
de uma melhor performace ambiental resultam em uma enorme chance de comprometer a
obtenção de resultados. O ponto alto deste debate remete à forma de adotar modelos de
sustentabilidade que se ajustem em uma abordagem multidimencional.
Merece atenção o fato de que a aplicação da sustentabilidade na construção civil é
ainda tema recente, e a tomada de decisões que estejam consonantes ao multidimensionalismo
nem sempre são apresentadas de maneira desmitificada à sociedade, sendo desconhecida até
mesmo por parte dos profissionais da área.
Não raramente, ainda se encontram no mercado da construção civil profissionais,
tais como engenheiros civis, arquitetos e construtores, que demonstram uma conduta
controversa e inadequada ao padrão de construções sustentáveis ao não reavaliarem a forma
de projetar e edificar. Na esfera pública, a situação não é diferente, já que projetos com
propostas diferenciadas para as questões ambientais nem sempre são bem recebidos.
Um dos modelos atualmente utilizados como alternativa de alinhamento da
construção civil para o atingimento tanto de qualidade quanto de sustentabilidade é a
certificação construtiva. Com base nos requisitos de normas certificadoras, empresas realizam
um mapeamento de seus processos produtivos, desde a fase de ideias (pré-projeto) até o
período de operação (utilização pós-obra) e posterior demolição, visando antecipar e/ou evitar
perdas e neutralizar as externalidades ambientais correpondentes.
As certificações construtivas buscam desempenhar papel de confiabilidade e
adequação do setor de construção civil por meio de tarefas básicas de inspeção, verificação e
avaliação de governança incorporadas ao seu negócio, evitando danos ao meio ambiente e
riscos judiciais.
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Não se pretende neste trabalho pôr em xeque a importância da adoção de tais
normas como ferramentas de controle e melhoria. Entretanto, não se pode desprezar que um
aprofundamento neste debate tem um alto potencial de contribuição para que resultados mais
ambiciosos possam se efetivar na busca da sustentabilidade forte por meio das certificações
hoje tão recorrentes na construção civil.
Segundo Mueller (2005) a sustentabilidade forte é aquela que proteja o capital
natural, que visa a um desenvolvimento ecológico. Com a proteção do capital natural que são
os recursos não renováveis, as possibilidades de crescimento da economia são limitadas
segundo o modelo de produção capitalista atual. As certificações se apresentam de forma a
inovar a atuação dos empreendedores com os ideais de proteção ambiental atual, pautando-se
pela utilização de meios sustentáveis que possibilitem algum ganho econômico.
Nesse contexto, é necessário ressaltar que as certificações construtivas se
consubstanciam em ferramentas a serem observadas pelo Compliance25 e se prestam a
impingir adequação normativa e ética a um empreendimento imobiliário. As regras de ética e
Compliance na construção civil aparecem como verdadeiro hiato a ser priorizado para a
conformação frente às normas ambientais, regras internas e externas da organização.
Assim, é importante destacar que, com a edição da Lei nº 12.846/13, a
implantação de Compliance se tornou muito comum no meio empresarial, especialmente entre
aquelas empresas que se relacionam, ainda que de forma indireta, com o poder público.

A

partir da lei anticorrupção, são previstas novas formas de responsabilização penal da pessoa
jurídica no Brasil, o que antes somente era possível nos casos de crimes ambientais
(OLIVEIRA, 2017).
Por meio do Compliance, construtoras, incorporadoras e loteadoras passaram a
buscar na implantação de certificações garantias para os programas de integridade
empresarial, bem como reconhecimento na chancela de suas práticas pautadas na
credibilidade. Assim, não só criam uma identidade no mercado como uma empresa ética, e
politicamente correta, como também acaba por atrair novos consumidores.
A exemplo disso, temos a Certificação Empresa Pró Ética26 e as Certificações da
25

O compliance é um sistema de integridade baseado em uma conduta ética de regulação interna de instituições
privadas ou públicas que desejam estar em conformidade com a legislação nacional e internacional. O termo é
um verbo oriundo do idioma inglês to comply, e sua análise se dará como um instrumento de afirmação de uma
cultura de integridade e cumprimento das leis e normatizações para transparência das ações a serem tomadas
pelas instituições (COSTA, 2019, p.80).
26
O selo Pró-Ética foi criado por meio de um programa do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da
União e busca a promoção de boas práticas de integridade, priorizando sempre a transparência, e especialmente
objetivando a prevenção e combate à corrupção no meio corporativo. Disponível em:
http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica. Acesso em: 14 set. 2019.
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série ISO27. Nesta pesquisa a ênfase se dá somente naquelas que tratam da conformação
ambiental de empreendimentos imobiliários, em especial a certificação LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design).

3.1 Breves noções de Compliance

O novo desafio das empresas e, principalmente, do segmento da construção civil
brasileira em meio a tantos escândalos – com destaque para aqueles que envolvem as
construtoras – é o de seguir com o crescimento econômico, sem que para isso haja violações
aos direitos e ao ordenamento jurídico, incorporando práticas que passem a se tornar ações
corriqueiras das organizações.
A busca pelo lucro voraz acaba depreciando a imagem e a reputação de empresas,
que, por vezes, veem nos procedimentos não éticos, ilegais e intoleráveis a única opção viável
para seu avanço ou permanência em um mercado cada dia mais competitivo.
Em contrapartida, o Compliance se traduz na adoção de políticas internas pelas
empresas para que estas possam sobreviver aos efeitos da competitividade corporativa, sem
olvidar o necessário e incansável monitoramento de suas rotinas (trabalhistas, tributárias,
ambientais, etc). Nesse esteio, que busca cumprir rigorosamente, por meio do sistema de
integridade, as normas aplicáveis especificadamente a cada tipo de negócio, deve-se adotar
uma agenda ética e positiva que vai além do fiel cumprimento da legislação. “É no
Compliance que as organizações cuidam dos riscos inerentes às suas atividades desenvolvidas
visando identificar, controlar, minimizar e/ou evitar desvios ou desconformidades” (BLOK,
2018, p. 11). A mesma autora, em sua obra sobre Compliance e Governança Corporativa,
esclarece que:
Em nosso país, o termo ‘compliance’ é utilizado para denominar um departamento
ou setor em uma empresa, ou ainda para referir-se aos procedimentos ou práticas
relacionadas à área de auditoria interna. No Brasil, onde a preocupação com o
desenvolvimento de setores para o cumprimento de normas teve início há menos de
uma década, em especial no setor bancário, e onde a responsabilidade criminal da
pessoa jurídica é praticamente restrita à esfera ambiental, o âmbito de abrangência
do compliance é menor, voltado às áreas com maior risco de crises institucionais e
de imagem, ou cuja regulação exija a criação do setor (BLOK, 2018, p. 69).

As estruturas de controle de riscos implementadas pelas empresas de construção
civil visam inibir não somente práticas diretamente relacionadas à corrupção e seus negócios
27

Especialmente o Sistema ISO 14000, relacionado a programa de certificação ambiental. Disponível em:
http://www.abnt.org.br/publicacoes2/category/146-abnt-nbr-iso-14001. Acesso em: 13 set. 2019.
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financeiros, mas também, aquelas que se relacionam às suas práticas quanto à gestão de
eventuais danos ambientais. Os processos produtivos das organizações não podem visar metas
por meio de adoção indiscriminada de condutas negligentes do ponto de vista ambiental.
No tocante à correta gestão ambiental por parte das empresas que estão inseridas
em um contexto corporativo demasiadamente exigente, os programas de Compliance
Ambiental aparecem como meio de adequação para que possam equilibrar suas atividadesfim aos preceitos de qualidade e presevação ambiental. Inclusive deve-se considerar que estar
em conformidade é negar que os fins justificam os meios (MAQUIAVEL, 1972). As
empresas não podem embasar suas atitudes mercadológicas considerando somente os
objetivos de viés econômico e de oportunidades em detrimento dos fundamentos éticos
esperados.
O fato é que, não obstante à necessidade de adequação das condutas empresariais
em respeito às legislações que orbitam no rol de suas responsabilidades nas diversas áreas,
tem-se ainda que a sociedade atual exige e procura, cada vez mais, empresas que
transpareçam sua preocupação na melhoria e preservação do meio ambiente. Ou seja, a
sociedade deseja se relacionar com empresas que adotem, na prática, posturas sustentáveis
que causem o mínimo de interferência aos recursos naturais e meio ambiente (BLOK, 2018).
Na opinião da autora, a atual preocupação do mercado pode ser ainda mais ampla:
[…] tal preocupação não advém somente dos consumidores. Abrange também
fornecedores, órgãos governamentais, terceiro setor e outros. Nesta esteira, frente ao
número cada vez maior de normas ambientais, bem como o aumento da procura por
produtos e empresas ambientalmente corretas, a pessoa jurídica é impulsionada a
buscar a cautela de seus atos e atividades, a fim de se adequar às normas vigentes,
assumindo uma postura de prevenção de riscos e passivos oriundos da não
observância da legislação ambiental (BLOK, 2018, p. 195).

Sob essa acepção, o movimento para adequação das empresas, observando suas
práticas aos preceitos de sustentabilidade, não necessariamente é fomentado exclusivamente
por força do empreendedor/investidor. Muitas vezes são resultado uma exigência do próprio
mercado e do consumidor, que têm singular liberdade de escolha e inclusive de recusar e
promover manifestações contrárias à atuação escolhida pelo empreendimento, cotidianamente
feito por meio das redes sociais.
É na ponta do consumo que se verifica o impulsionamento de conformação das
empresas no que tange à adoção de boas práticas ambientais, pois dificilmente essa mudança
comportamental seria adotada de forma pró-ativa pelo setor corporativo.
Então, o Compliance estabelece que as atividades dos empreendedores ou dos

81

órgãos públicos devem ser transparentes, e sua atuação deve ser clara e concisa de forma a
possibilitar a adequada prestação de contas, sobretudo as que dizem respeito à conservação e
proteção do meio ambiente.
O fato é que independentemente do motivo que desencadeia a adequação e
melhoramento dos processos produtivos, o Compliance Ambiental, desde que corretamente
implatado nas empresas, pode tornar importante aliado para conseguir o enfrentamento da
atual situação ambiental, cada dia mais caótica e reponsável por provocar a pauperização dos
recursos naturais e do meio ambiente em geral.
A adoção de um sistema de conduta ética interna aumenta a capacidade de
resposta (responsiveness) socialmente adequada perante os agentes da sociedade e do Estado,
bem como do Estado para com a sociedade (OLIVEIRA; COSTA; PINTO, 2018).
Nesse sentido, o Compliance Ambiental surge como um complemento à vasta
legislação ambiental visto que o fiel cumprimento das leis de proteção ao meio ambiente nem
sempre atingem à finalidade em sua completude ou no tempo adequado. Isso porque o
atendimento às normas pode não estar condizente com as condutas éticas esperadas do setor
empresarial. Portanto, é no Compliance Ambiental que as empresas podem alinhar suas
atividades com a regularidade ambiental alcançando níveis mais satisfatórios de gestão,
identificando, controlando ou minimizando danos que podem estar ocultos ao controle
jurídico ou ao poder de polícia ambiental, a cargo do poder público.
Enquanto as certificações se apresentam como soft laws, preceitos externos que
indicam um caminho a ser seguido, o compliance é uma norma de conduta interna que deve
estar em conformidade com as determinações existentes, sejam elas obrigatórias ou não.
Seguramente, a falta de engajamento de parte das empresas que adotam decisões
distantes da ética e da transparência em seus processos se desdobram na forma de ineficiência
gestacional. Verifica-se que, diante dos recentes escândalos da Operação Lava Jato, no Brasil,
a construção civil foi o setor mais atingido, sendo considerado atualmente de altíssimo risco.
Esse lamentável fato tem obrigado as organizações públicas e privadas a incorporar
departamentos de Compliance na tentativa de evitar que práticas fraudulentas contaminem
todos os negócios de forma epidêmica.
Na construção civil, problemas que ferem a ética, tais como corrupção,
insegurança no trabalho e impactos ambientais justificam a adoção de medidas preventivas e
inovadoras.
Em sua obra, Antonik (2016) afirma que:
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Fora da área contábil, na qual as certificações são uma norma legal, cresce
aceleradamente a necessidade de certificação. E, em todos os ramos, centenas de
empresas oferecem serviços de aferição de qualidade. Na área pública, a realização
de obras de engenharia, por exemplo, quase sempre é acompanhada da contratação
de uma terceira empresa, altamente especializada, para atestar que as obras foram
feitas de acordo com as especificações exigidas. De que outra forma o órgão público
poderia saber se os materiais utilizados estavam em conformidade com o contrato e
se foram aplicados corretamente de acordo com as técnicas de engenharia
recomendadas? Contrata-se uma empresa certificadora a fim de atestar que o projeto
está sendo executado corretamente (ANTONIK, 2016, p. 185-186).

Esse controle externo, por meio de auditorias independentes, possibilita que os
detalhes construtivos de uma edificação sejam apresentados de forma mais transparente, mas
não se resume a isso. Obviamente, essas auditorias feitas por organismos certificadores devem
atestar outras conformidades, tais como: “qualidade, funcionalidade adequada dos serviços,
produtos e processos produtivos” (ANTONIK, 2016. p. 190). É com base nos resultados
dessas certificações que a reputação de uma determinada empresa ou empreendimento
imobiliário, por exemplo, irá definir a sua adequação aos requisitos da norma.
Importante ressaltar que as auditorias são pontuais, enquanto o Compliance é
constante. As auditorias buscam corrigir a atuação das empresas quando estão fora da
conformidade desejada, enquanto o Compliance visa evitar que as ações desejadas caminhem
de forma equivocada, previnindo, assim, a ocorrência de vícios, erros e principalmente
controlando os riscos das atividades desempenhadas.
Ademais, o mercado imobiliário brasileiro e mundial tem alicerçado suas
atividades na geração de lucros cada vez mais expressivos. O déficit habitacional que atinge
uma parcela assustadora da sociedade segue sem um desfecho favorável. Isso porque a ação
desse mercado se mostra com um objetivo claro: a busca do lucro. Nesse contexto, verifica-se
que uma tendência de valorização e inserção de soluções imobiliárias que prometem acesso à
segurança, tranquilidade e qualidade de vida tem sido vendida sob o slogan de
empreendimentos ecologicamente corretos. Esse discurso verde representa, por vezes, um
inconteste efeito do lobby mercadológico de grandes construtoras, empreiteiras e
incorporadoras que constantemente interferem de forma inescrupulosa nas decisões do poder
público municipal no exercício do ordenamento urbano.
É certo dizer que, apesar de muito comum, a atividade de lobby desenvolvida por
empresas na condução de suas atividades não encontram amparo na legislação brasileira e tem
por objetivo influenciar os espaços decisórios não somente do Poder Executivo, mas também
do Legislativo e Judiciário. Apesar de regulamentado em diversos países, o assunto se
entremeia com questões de ética, responsabilidade social e Compliance, enxergado muitas
vezes como uma atividade nociva (ANTONIK, 2016).
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Como consequência, não é viável a existência de um ambiente sustentável
mediante o emprego de ações empresariais inadequadas, corruptas e que causam sérios riscos
à adequada formação das cidades, à sociedade e à concorrência de mercado. Nesse contexto,
para que os interesses de uma grande maioria sejam assegurados, o cumprimento de normas e
regulamentos por meio do Compliance Ambiental é medida que se impõe.
As certificações são parte integrante desse processo corporativo para que a
legislação seja cumprida sistematicamente e os padrões e práticas éticas façam o diferencial
nas rotinas dessas empresas alinhando-as com os preceitos da sustentabilidade ambiental e os
ideiais almejados pelos novos meios de reprodução social.

3.2 Certificações, responsabilidade social das empresas e comportamento de consumo

Atualmente existe uma vasta gama de certificações construtivas que servem de
mensuração para empreendimentos imobiliários, cada uma à sua maneira. Um ponto de
convergência entre todas é que o empreendimento somente recebe a chancela da certificadora,
por meio do selo, quando se alcança um determinado grau de melhoria ambiental. Entretanto,
conforme será mostrado nos quadros e figuras que constam nos próximos tópicos, cada
certificação construtiva adota critérios e metodologias específicas e distintas.
É inegável que, nas últimas décadas, houve uma abrupta alteração na forma de
consumir e de se relacionar com as questões ambientais e, hoje, pode-se dizer que essa
questão tem sido levada mais a sério. Essa transformação possibilitou que a escolha dos
produtos e serviços levasse em conta o apelo ambiental/ecológico. A parte mais importante
nesse processo é justamente o consumidor, que tem sido alertado sobre a finitude dos bens
naturais e, por isso, tem mostrado um comportamento mais previdente.
É importante que medidas de responsabilidade socioambiental adotadas pelas
organizações sejam promovidas para atender a essas crescentes demandas esverdeadas,
aditivadas por uma alta competitividade corporativa:

Diante deste cenário, percebe-se um considerável movimento de consumidores mais
mobilizados, porém sem uma plena compreensão da importância de suas escolhas.
As pessoas simplesmente optam por buscar em empresas cuja imagem e reputação
transpareça seu comprometimento com ações mais adequadas do ponto de vista
ambiental. É notório que as falácias e armadilhas exigem maior lucidez na tomada
de decisões por parte dos consumidores sendo imprescindível uma educação de
qualidade para a sustentabilidade (FREITAS, 2012, p. 163).

Esse movimento tem provocado uma verdadeira revolução do consumo, sem
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precedentes. Como consequência, a consciência ambiental, ainda que imatura em grande parte dos
consumidores, atribui valor à busca por produtos verdes. Verdade é que as ações ainda parecem
tímidas e necessitam ser implementadas em maior escala, porém não se pode deixar de reconhecer
o importantíssimo instrumento que o consumidor tem em mãos para fortalecer o segmento de
produtos e serviços mais respeitosos com o ambiente, exercendo uma grande pressão àqueles que
infelizmente ainda não atingiram tamanho grau de comprometimento socioambiental.
Gomes; Oliveira (2017), também destacam o grande peso que as posturas éticas
têm na imagem das empresas:
Cumprir as normas e diretrizes governamentais do Direito Ambiental objetiva evitar
multas, notificações e advertências às empresas, segundo uma visão pragmática.
Mas não somente isto, o cumprimento do normativo ambiental por parte das
empresas e de seus prepostos melhora a imagem do agente econômico no contexto
comercial, já que, por se tratar de um direito interdisciplinar, o cumprimento de
determinações governamentais ambientais tem sido utilizado como uma vitrine de
várias empresas para atingir um público cada vez mais seleto, que luta pela
conservação e reparo do meio ambiente global (GOMES; OLIVEIRA, 2017, p.189).

Ainda que essas escolhas sejam, na maioria das vezes, um comportamento natural
e gradativo, é certo que representa óbice, obrigando as empresas convencionais a alterar suas
condutas que contribuem para a poluição. Aqui, não se pode deixar de lembrar que os riscos
reputacionais das empresas são altíssimos e com desdobramentos muitas vezes irreverssíveis.
Portanto, as empresas devem buscar por constante monitoramento (Compliance) quanto às
suas posturas de mercado, em especial no que tange à maneira como sua marca é vista do
ponto de vista ambiental.
A inovação é um mandamento obrigatório para essa conversão de empresas que
desejam estar associadas ao novo e necessário jeito de consumir, de morar, de se alimentar.
As certificações construtivas constituem, nessa esteira, uma importante ferramenta a ser
observada pelo Compliance na busca de soluções para que o mercado imobiliário aprimore
seus processos produtivos de forma a não visar somente ao lucro voraz, mas à qualidade de
vida das pessoas, ao respeito ao ambiente e à construção de cidades mais humanizadas. Mister
se faz avaliar se a implantação das certificações, per si, tem o condão de garantir a real
sustentabilidade de produtos e serviços.

3.3 Sustentabilidade e Green Buildings

Conforme já tratado no capítulo 1, o termo sustentabilidade foi definido nas
últimas décadas de formas variadas, umas mais abrangentes que outras. Nos termos do
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Relatório Brundtland (1987), a sustentabilidade pode ser entendida como a habilidade de se
satisfazer o presente sem comprometer a habilidade de futuras gerações em satisfazer suas
próprias necessidades.
Com base nesse conceito, tem-se que as atividades humanas que causam impacto
nos recursos naturais e no meio ambiente devem ser adequadas não somente do ponto de vista
ambiental, mas também social e econômico. Esse conceito multidimensional da
sustentabilidade foi sacramentado pelo termo Triple Bottom Line, o chamado Tripé da
Sustentabilidade.
Ressaltam Benites e Polo (2013) a importância da observação de autação
responsável e ética da empresa com vista a atingir a responsabilidade social, econômica e
ambiental:
A introdução do conceito triple bottom line numa empresa exige mudanças da
cultura da organização. Não é apenas criar políticas e processos. A medida do
sucesso da introdução de responsabilidade social, econômica e ambiental, a empresa
muda sua forma de atuar, de tomar decisões e, por definição, a sua contribuição e a
sua relação com o mercado e a sociedade em que atua (BENITES; POLO, 2013, p
197).

A dimensão ambiental consiste na necessidade de adoção de práticas sustentáveis
em todas as atividades antrópicas de forma a mitigar as externalidades inerentes aos
respectivos processos produtivos. A dimensão social visa à melhoria da qualidade de vida
como única forma possível de viabilizar a efetivação da dignidade da pessoa humana. Já a
dimensão econômica busca alcançar um impacto econômico favorável de longo prazo.
Somente quando determinada atividade ou obra com potencial degradador e
utilizador dos recursos naturais e do meio ambiente atender a essas três dimensões, será
possível dizer que a sustentabilidade foi conquistada. Não obstante, deve ser ponderado que o
rol de dimensões da sustentabilidade tem sido incrementadado ao longo dos anos, inserindo-se
outros fatores que coadunam com esse complexo conceito.
Além das dimensões já amplamente conhecidas pela tradicional doutrina
ambiental, o atendimento aos preceitos ético e jurídico-político propostos por Freitas (2012)
bem como a dimensão cultural territorial (Sachs, 2009) devem compor essa cadeia,
interagindo e influenciando a todo momento.
O capítulo 2 contextualizou que diversos impactos negativos estão
relacionados às fases de obras de edificações e têm potencial de perpetuar por todo o ciclo
de vida útil na fase de sua operação. Entre os impactos, destacam-se o uso indiscriminado
de energia elétrica e de outras energias, emissão de dióxido de carbono (CO 2), uso de
matérias primas cujos processos produtivos são tido como poluentes, produção de resíduos
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sólidos, tanto na fase de construção, quanto reforma e demoliação, e principalmente o uso
irracional de água.
Nesse diapasão, a solução de edificar com a necessária mitigação dos impactos ao
meio ambiente aliado à melhoria continuada da qualidade de vida das pessoas, sejam
trabalhadores, usuários e demais envolvidos, originou o termo Green Buildings28. Por meio de
um processo pautado no conceito da sustentabilidade, um Green Building deve ser eficiente
na utilização de recursos naturais, respeitoso com as áreas de entorno onde está localizado,
pautar as medidas considerando todo o ciclo de vida útil da edificação e representar um
modelo que possa ser seguido por toda a sociedade.
O ciclo de vida de uma edificação deve ser sempre visado já na fase de concepção
de projetos. Questões atinentes à conformidade da localização da edificação e relacionamento
com seu entorno, assim como os potenciais impactos na fase de construção, operação,
manutenção, renovação e desconstrução são muito importantes e devem ser levados em conta.
Necessário ainda destacar que é inverídica a alegação que esse tipo de edificação
deixa a desejar no atendimento a questões básicas e inerentes a qualquer modo de se construir:
segurança, conforto, durabilidade e estética não só podem como devem ser incorporadas aos
projetos sustentáveis. Entretanto, todos esses componentes que constituem o conjunto
construtivo devem se ater a um mandamento principal: o da sustentabilidade.
Resumindo, para que um Green Building esteja plenamente alinhado com os
critérios da sustentabilidade, ele não pode, independentemente de certificações e selos, adotar,
na prática, ações que se afastem da redução do desperdício, da poluição e do incômodo ao
entorno e à sociedade. Prédios verdes devem possibilitar que seus usuários faça pequenos
deslocamentos para acessá-lo. Também se importam em poupar os recursos para sua
implantação e operação, utilizar materiais corretos e de forma racional, fazer uso controlado de
energias, sem deixar de se preocupar com a saúde e o conforto dos trabalhadores em curto,
médio e longo prazos.
Portanto, o combate às ações imediatistas é palavra de ordem para a obtenção de
edificações sustentáveis onde a multidimensionalidade se pauta no bem-estar e na
preservação.

Traduzido para o português: “Edifícios verdes”. Estaria o termo associado àquelas construções que têm
preocupação com as suas técnicas construtivas por meio de uma gestão responsável do ambiente, nascidas de
projetos baseados em princípios ecológicos e que buscam efetivar a otimização do uso dos recursos naturais
(PINTO; PLATA, 2010, p. 104).
28
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3.4 Certificações na Construção Civil

Somente a partir da década de 1970 foi acirrado o debate acerca das questões
ambientais que alimentaram as primeiras iniciativas de avaliação por parte da comunidade
acadêmica e das ciências de maneira geral. Isso foi possível graças à realização de uma
grande quantidade de estudos e avanços originando duas novas vertentes: a “Economia
Ambiental e a Economia dos Recursos Naturais” (MIKHAILOVA, 2004, p. 23), que são
ramificações da economia que tratam especificadamente da relação da exploração dos
recursos naturais, tempo, aproveitamento, gestão ambiental e também perenidade dos
recursos.
Entretanto, foi no final da década de 1980 que a metodologia de identificação de
impactos ambientais negativos e positivos – visando à redução dos negativos e a otimização
dos positivos – despontou-se com maior nitidez na governança ambiental em escala global
por meio das certificações ambientais destinadas à construção civil (LEITE, 2011). Desde
então, importantes avanços vem sendo alcançados por meio de ações tomadas pela iniciativa
privada e pública que, nos sistemas de certificação e classificações de desempenho de
qualidade, buscam uma via adequada para a efetiva atuação em conformidade ambiental.
Atualmente, uma série de empresas tem procurado oferecer seus serviços e
produtos a um mercado atento, e uma das formas de isso se efetivar é por meio do real
compromisso com seus sistemas internos de Compliance. Para a sua efetivação, a
implementação de medidas eficazes que buscam antecipar ou mitigar os riscos inerentes ao
seu negócio é feita com observância da sua ética interna cumprindo as normas, leis e
certificações.
Ao tratar desse tema, Antonik (2016) pondera que as certificações são muito
comuns no meio empresarial e completa que é por meio dos pareceres das auditorias externas
e independentes que se possibilita uma análise pormenorizada da situação fática da
organização, uma espécie de declaração de verdade, que tem a função de fiscalizar toda a
sistemática adotada pelos empreendedores, de forma a verificar se elas estão em
conformidade com os seus sitemas internos de integridade e com toda a normatização externa
que deve ser observada, cumprida e aplicada.
Prossegue o autor com a afirmativa que existem críticos à metodologia adotada
pelas auditorias e certificações por julgarem-nas superficiais. Consideram que seus pareceres
não garantem a integridade das informações e nem sempre representam uma salvaguarda aos
interesses dos acionistas. Entretanto, necessário se faz um contrabalanceamento de que todos
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os dias empresas no mundo inteiro passam por importantes trabalhos de auditoria que são
essenciais para a sua gestão (ANTONIK, 2016).
Existem atualmente uma série de certificações que não se restrigem a controlar
aspectos financeiros e contábeis de organizações. Tantas outras modalidades de certificações
podem mensurar a adequação da empresa quanto ao controle de qualidade, a funcionalidade, a
integridade, o que pode ser entendido como busca por uma ética empresarial. Junta-se a isso
tudo a responsabilidade social e ambiental, tema que será abordado com mais afinco na
presente pesquisa.
Dessa forma, as certificações ambientais, entre as quais se encontram as
certificações construtivas, sujeitam empresas e empreendimentos imobiliários a um controle
de aferição do maior ou menor grau de coerência com as questões de sustentabilidade e
preocupação com o meio ambiente. Merece enfatizar que a responsabilidade socioambiental
de uma organização se reflete na maneira como se porta perante a sociedade e o meio
ambiente. Deve, portanto, comprovar que acolhe na prática os procedimentos normativos –
internos e externos – indispensáveis a um comportamento ético e ecológico.
Crucial incorporar neste debate que as certificações construtivas tem-se destacado
por seu alto poder de remodelagem da construção civil aos preceitos de sustentabilidade. E,
isso não se pode negar. A adequação de requisitos dessas normas visam à otimização dos
processos e melhorias nas características ambientais da construção civil originando um termo
relativamente novo e por vezes mal entendido: Green building. Um edifício verde pode ser
entendido como sendo aquele que se regule aos padrões sustentáveis, fazendo “uso de
técnicas e tecnologias que intercedam minimamente no ambiente e faça uso adequado dos
recursos naturais” (LEITE, 2011. p. 9).
Destacam-se a seguir as principais metodologias atualmente existentes e que
buscam agregar às edificações a solução mais vantajosa do ponto de vista ambiental. Cada
uma dessas metodologias considera vários objetivos pretendidos, cada qual a sua maneira,
mas com um ponto em comum: quanto maior a classificação final obtida pela edificação em
atendimento aos critérios da respectiva certificação, maior será a capacidade de vinculação do
mercado consumidor, que, por motivos de marketing e de valorização imobiliária, tendem a
adquirir um imóvel ou empreendimento que ofereça maior diferencial.
Serão apresentadas resumidamente as características mais expressivas das
principais certificações, como a BREEAM que é a certificação construtiva pioneira; LiderA
por ser uma certificação com forte apelo na dimensão social, e a AQUA-HQE, por adotar
metodologia que exige um mínimo de atendimento em cada um dos critérios para a
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certificação de uma edificação. O resumo conceitual e de critérios dessas certificações
buscam, ainda que de forma suscinta, apresentar um panorama sobre as principais
certificações construtivas existentes.

3.5 BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method

Jagger (2011) estudou a origem das certificações e selos verdes e informou que o
primeiro programa de compatibilização ambiental destinado especificadamente à construção
civil e ao controle de eficiência ambiental de empreendimentos imobiliários surgiu em 1990
no Reino Unido e foi chamado de BREEAM – Building Research Establishment
Environmental Assessment Method.
O selo BREEAM também adotado em diversos países europeus, asiáticos e no
Canadá define o padrão das melhores práticas em design sustentável, constituindo-se de uma
série de critérios para aferir o desempenho ambiental de um edifício. Esse controle é
conhecido como rotulagem ambiental e tem como finalidade comprovar aos interessados,
principalmente para aos clientes, que determinada edificação adota um rígido controle para
melhorar o desempenho ambiental.
Por meio de uma constante revisão de seus requisitos, essa ferramenta
estabeleceu, de forma pioneira, a avaliação de edifícios com base nos critérios de conforto
ambiental, gestão da construção, eficiência energética, uso racional da água, gestão e
gerenciamento de resíduos sólidos, ecologia e materiais.
A avaliação do desempenho do selo BREEAM se utiliza de aplicação de
pontuação que pode variar, a depender do desempenho medido. Para a obtenção desse selo é
exigido um mínimo de pontos, e “os certificados possuem níveis de qualificação: Pass (≥30),
Good (≥45), Very Good (≥55), Excellent (≥75) e Outstanding (≥85)” (JAGGER, 2011, p. 3).
Com relação aos níveis PASS, GOOD, VERY GOOD, XCELLENT,OUTSTANDING,
Jagger (2011, p. 3) explica que cada um deles exige um mínimo de créditos a serem alcançados,
denominados de “créditos mandatórios”. A qualificação da construção/edificação será aplicada
de acordo com a quantidade de pontos obtidos. Entre as vantagens dessa certificação estão a fácil
adaptabilidade para empreendimentos novos ou já existentes, as realidades climáticas e também
a possibilidade de acumulação de pontos oriundos de outras certificações locais. Toma-se, por
exemplo, um edifício no município de São Paulo que já tiver sua eficiência energética atestada
pelo selo brasileiro Procel. Esse edificio poderá utilizá-lo na obtenção da BREEAM. Além
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desses benefícios, no país de origem desse selo, ou seja, o Reino Unido, é possível que
edificações certificadas tenham benefícios fiscais, o que representa um grande estímulo às
práticas sustentáveis na construção civil.
No entanto, o maior diferencial da certificação BREEAM se consubstancia na
diminuição progressiva dos custos para sua obtenção em projetos habitacionais de interesse
social. Quanto maior o número de unidades, menor o custo unitário para sua certificação.
Constitui um ponto forte para que projetos de interesse social sejam contemplados por esse
sistema.
Quanto aos pontos desfavoráveis dessa certificação, pode-se citar a carência de
informações divulgadas para o público brasileiro e também a ausência de relação com algum
órgão de pesquisa pátrio, conforme demostrado por um estudo feito por Carvalho e Nagalli
(2014) e publicado no XI Seminário Nacional de Resíduos Sólidos promovido pela Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES). Talvez essa deficitária difusão de
informações possa explicar o inexpressivo número de edificações brasileiras nela certificada.

3.6 Sistema LiderA

O Sistema LiderA é uma versão de certificação construtiva de caráter voluntário
que tem como foco a sustentabilidade na construção civil. Foi criada em Portugal, em 2005,
com o objetivo maior de promover controle ambiental de edifícios. As primeiras construções
obtiveram essa certificação em 2007. Esse sistema se destina a apoiar projetos e planos dentro
da perspectiva da sustentabilidade nas fases de concepção, obra e reparação, por meio de
verificação independente de processos na construção civil 29.
Conforme levantamento feito e apresentado no Congresso de Inovação na
Construção Sustentável, a LiderA é um sistema de reconhecimento estratificado em três
níveis: estratégico, de projeto e de gestão (CABRAL, 2009). A ferramenta pode ser aplicada
em edificações de múltiplos usos, isto é, destinados a usos habitacional, comercial, turismo,
dentre outros usos.
Consideram-se 6 categorias, 22 áreas e 43 critérios, sendo que todos eles são prérequisitos, cujos pesos podem ser mais bem visualizados na Tabela 3.

29

LiderA. Disponível em: www.lidera.info (2019).
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Tabela 3 - Síntese dos atuais critérios e pesos do sistema LiderA de certificação
construtiva.
VERTENTES

ÁREAS

PONTOS

PRE .

CRITÉRIOS

Nº

REQ

Integração Local – 6 critérios

Solo

7

CRIT.

S

Valorização territorial

C1

S

Otimização ambiental

C2

da implantação

(14 %)

Ecossistemas

5

S

Valorização ecológica

C3

S

Interligação

de

C4

S

Integração paisagística

C5

S

Proteção e valorização

C6

naturais
habitats
Paisagem

e

2

Patrimônio
do patrimônio
Energia

17

S

Eficiência

nos

consumos

e

C7

certificação energética
S

Desempenho passivo

C8

S

Intensidade

C9

em

Água

8

S

Consumo

de

água

C10

potável (nos espaços

(32%)

Recursos – 9 critérios

carbono

interiores)
Gestão

das

águas

C11

locais
Materiais

5

S

Durabilidade

C12

S

Materiais locais

C13

S

Materiais

de

baixo

C14

impacto
Produção alimentar

2

S

Produção

local

de

C15

Tratamento das águas

C16

alimentos
3

S

residuais

(12 %)

S

critérios

Cargas Ambiententais – 8

Efluentes

Caudal de reutilização

C17

de águas usadas
Emissões

2

S

atmosféricas
Resíduos

Caudal de emissões

C18

atmosféricas
3

S

Produção de resíduos

C19

S

Gestão dos resíduos

C20
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VERTENTES

ÁREAS

PONTOS

PRE .

CRITÉRIOS

Nº

REQ

CRIT.
perigosos

S

Valorização

de

C21

Fontes de ruído para o

C22

resíduos
Ruido exterior

3

S

exterior
poluição

1

S

ilumino-

C23

Níveis de qualidade

C24

térmica

qualidade do ar

5

S

(15 %)

do ar

4 critérios

Conforto Ambiental –

iluminotérmica

Poluição

conforto térmico
iluminação

e

5

S

Conforto térmico

C25

5

S

Níveis de iluminação

C26

S

Conforto sonoro

C27

S

Acesso aos transportes

C28

acústica
Acesso para todos

5

públicos
Mobilidade de baixo

C29

impacto
Soluções inclusivas
Diversidade

4

S

Amenidades

Flexibilidade

-

C31

adaptabilidade aos usos

e

4

interação social

(19 %)

Vivência socioeconômica – 13 critérios

econômica

C30

S

Dinâmica econômica

C32

S

Trabalho local

C33

S

Amenidades locais

C34

S

Interação

com

a

C35

de

C36

de

C37

comunidade
Participação

e

4

S

controle

Capacidade
controle

S

Condições
participação

e

governância
S

Controle

de

riscos

C38

Controle das ameaças

C39

naturais (safety)
S

humanas (security)
Custos no ciclo de
vida

2

S

Custos no ciclo de vida

C40
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VERTENTES

ÁREAS

PONTOS

PRE .

CRITÉRIOS

Nº

Gestão ambiental

6

S

CRIT.
Condições

de

C41

gestão

C42

utilização ambiental

(8 %)

critérios

Uso sustentável – 3

REQ

Sistema

de

ambiental
Inovação

2

S

Inovações

C43

Fonte: http://www.oocities.org/inescabral/artigo_CINCOS_08.pdf. Acesso em 12/10/201930.

Para essa certificação é utilizado um padrão de classificação que tem como base
uma escala que varia entre G a A, conforme

se demonstra na

FIGURA 11. O

reconhecimento é possível a partir de C (CABRAL, 2009). Essa classificação é muito
parecida com a etiquetagem Procel Edifica31, ou seja, utiliza-se de um equivalente número
para cada nível de eficiência alcançada.
Segundo a plataforma atual da LiderA, essa certificação faz a categorização do
desempenho de sustentabilidade da seguinte forma, conforme visto na Tabela 3:
O sistema classifica o desempenho de G a A (até A+++), sendo que o nível E
representa a prática actual (ou de referência) e o nível A corresponde, em muitos
critérios, a um desempenho cerca de 50% superior ao nível E, sendo o nível A+ um
Factor 4 (75% superior ao nível E), o nível A++ um Factor 10 (90% superior ao
nível E), e reserva-se para o futuro a possibilidade de existir o nível A+++,
representativo de um estado regenerativo (LiderA, 2009).

Figura 11 - Categorização de edificações segundo a certificação LiderA, conforme
desempenho obtido (variáveis de menor eficiência à maior eficiência)

Fonte: LiderA32.
30

Tradução do autor.
O Selo Procel Edifica visa construir as bases necessárias para racionalizar o consumo de energia nas
edificações em território brasileiro. Teve como origem regulatória o DECRETO Nº 4.059, DE 19 DE
DEZEMBRO DE 2001, revogado pelo DECRETO Nº 9.864, DE 27 DE JUNHO DE 2019. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9864.htm#art19 Acesso em 12 out. 2019.
32
Disponível em:
http://www.lidera.info/resources/LiderA_apresentacao_sumaria_2011_v1.pdf?phpMyAdmin=77d31a787ce126b
b305b5b4b9dcec31c. Acesso em: 12 out. 2019.
31
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No que tange aos pontos positivos dessa certificação, é interessante ressaltar que ela
se mostra com facilidade de adaptação às realidades e necessidades de edifícios reabilitados com
ações feitas de forma corretiva. A certificação trabalha com uma hierquização dentro de uma
mesma vertente, como se pôde verificar na Tabela 3. A coluna denominada de áreas se utiliza de
aspectos funcionais diretamente compatíveis com a realidade das edificações em avaliação e ainda
prevê percentual considerável para aspectos sociais tais como acessibilidade, custos no ciclo de
vida, diversidade econômica, amenidades e interação social, além de participação e controle.
Ainda se leva em consideração a paisagem e o patrimônio, bem como, o estímulo à proteção
local de alimentos, o que seguramente é um diferencial a ser considerado, conforme FIGURA 12.

Figura 12 - Abordagem, vertentes, áreas e critérios da certificação LiderA.

Fonte: LiderA33

Quanto aos pontos negativos, que de certa forma desabonam essa norma certificadora,
tem-se que o controle de conformidades não se utiliza de modos de prova “standard”, ou seja,
aquele modelo que faz uma extensa e adequada interpretação dos meios de prova de conformidade,
o que, de certa forma, arranha a confiabilidade da ferramenta (CABRAL, 2009. p. 4).
De toda forma, a certificação LiderA apresenta um considerável alinhamento com as
dimensões de sustentabilidade propostas por Sachs (2009), visando à dimensão cultural (por meio
da escolha de materiais locais, respeitando a comunidade) e à dimensão territorial (melhorando o
arranjo urbano e a política na aplicação do princípio da precaução na gestão do meio ambiente e
recursos naturais). Isso se dá devido ao emprego de critérios específicos não somente do ponto de
vista econômico, ambiental/ecológico e social, como também da multiculturalidade.
33

Disponível em: http://www.lidera.info/?p=MenuPage&MenuId=29. Acesso em 12 out. 2019. Figura traduzida
e adaptada pelo autor.
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3.7 Aqua – HQE, Alta Qualidade Ambiental - Haute Qualité Environnementale

O processo da certificação AQUA-HQE foi utilizado pela primeira vez no Brasil no ano
de 2008 e representa uma variação da certificação francesa Démarche HQE Haute Qualité
Environnementale. Portanto, é uma ferramenta com característica de se ajustar à realidade de cada
país, ou seja, uma customização para alinhamento com as necessidades do local onde é implementada.
É reconhecida internacionalmente, da mesma forma que as outras certificações já analisadas.
Essa certificação adota uma abordagem holística tendo em vista que faz uma
análise não somente das condições do local do empreendimento e das necessidades de
conforto e saúde para os seus usuários, como também busca a promoção do meio ambiente de
maneira geral, sem se esquecer da sinergia que exerce com a sociedade na qual está inserida.
Além do cumprimento da legislação local, dá especial atenção à análise do ciclo de vida dos
empreendimentos (COELHO; CRUZ, 2017).
Conforme consulta realizada na plataforma da Certificação AQUA-HQE,
encontram-se, atualmente, no Brasil,

286 empreendimentos certificados, divididos por

variados usos: prédios corporativos, hotéis, escolas, hospitais, igrejas, estabelecimentos
comerciais, shopings, parques, praças, órgãos públicos, empreendimentos residenciais e
residências. Existe uma predominância pela certificação de empreendimentos não
residenciais, com maior concentração nos estados de São Paulo, que abriga 324
empreendimentos, seguido pelo Rio de Janeiro, com 73, Ceará, com 34, e Minas Gerais, com
13 (VANZOLINI, 2019).
A Tabela 4 apresenta uma listagem dos empreendimentos certificados pela
AQUA-HQE filtrados por etapa.
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Tabela 4 - Empreendimentos certificados pelo sistema AQUA-HQE (fases de préprojeto, projeto, execução (obra), programa da operação e operação
FASE ATINGIDA

Nº EMPREENDIMENTOS BRASILEIROS

Pré projeto

267

Projeto

177

Execução

112

Programa de Operação

31

Operação

28

Fonte: PORTAL FUNDAÇÃO VANZOLINI.34

Importante explicar que nem todos os empreendimentos certificados passaram
necessariamente por todos as fases anteriores, ou seja, pré-projeto, projeto, execução e
programa de operação, pois é possível que a certificação ocorra sem que uma fase seja
imprescindível para o atingimento da seguinte.
Diferentemente do sistema LEED, esse modelo avalia os empreendimentos por
meio de 14 categorias de desempenho ambiental (FIGURA 13) relacionadas à localidade da
construção, gestão, conforto e saúde: relação do edifício com seu entorno; escolha integrada
de produtos, sistemas e processos construtivos; canteiros de obras com baixo impacto
ambiental; gestão de energia; gestão de água; gestão de resíduos de uso e operação do
edifício; manutenção – permanência do desempenho ambiental; conforto hidrotérmico;
conforto acústico; conforto visual; conforto olfativo; qualidade sanitária dos ambientes;
qualidade sanitária do ar e qualidade sanitária da água.
Figura 13 - Características mínimas exigidas pela certificação AQUA-HQE para se
obter as certificações por categorização

Fonte: PORTAL FUNDAÇÃO VANZOLINI35.
34

Disponível em: https://vanzolini.org.br/aqua/empreendimentos-certificados/#. Acesso em: 13 out. 2019.
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Verifica-se que a certificação utiliza três níveis de classificação, que variam entre
nível BASE, BOAS PRÁTICAS ou MELHORES PRÁTICAS. A certificação somente é
concedida ao empreendimento que atinja o perfil mínimo, ou seja, BASE. Quanto aos benefícios
prometidos pela certificação AQUA-HQE, podem ser sintetizados conforme a Tabela 5.
Tabela 5 - Listagem de benefícios oferecidos pela certificação AQUA-HQE em sua
plataforma
BENEFÍCIOS
PARA O EMPREENDEDOR

PARA O USUÁRIO

PARA A SOCIEDADE E O
MEIO AMBIENTE

Comprovar a alta qualidade

Economia direta no consumo de

Menor

ambiental das suas construções

água e de energia elétrica

infraestruturas urbanas

Diferenciar seu portfólio no

Menores despesas condominiais

Menor demanda de recursos

mercado

gerais

hídricos

com

limpeza,

água,

energia,

conservação

demanda

sobre

as

e

manutenção
Aumentar

a

velocidade

de

vendas ou locação
Manter

o

valor

do

seu

Melhores condições de conforto

Redução das emissões de gases

e saúde

de efeito estufa

Maior

valor

patrimonial

ao

Redução da poluição

patrimônio ao longo do tempo

longo do tempo

Associar a imagem da empresa

Consciência de sua contribuição

Melhores condições de saúde

à alta qualidade ambiental

para

nas edificações

o

desenvolvimento

sustentável e a sobrevivência no
planeta
Melhorar o relacionamento com

Melhor

órgãos

infraestrutura local

ambientais

e

aproveitamento

da

comunidades
Obter

reconhecimento

Menor impacto na vizinhança

internacional
Melhor qualidade de vida
Melhor

gestão

de

resíduos

sólidos
Melhor gestão de riscos
Fonte: PORTAL FUNDAÇÃO VANZOLINI.36

Analisando a Tabela 5, pode-se constatar que dos benefícios porporcionados por
esse sistema, vários deles recaem sobre melhoria ambiental e ações sociais o que o coloca em

35
36

Disponível em:https://vanzolini.org.br/aqua/certificacao-aqua-em-detalhes/. Acesso em: 13 out. 2019.
Disponível em:https://vanzolini.org.br/aqua/beneficios/. Acesso em: 13 out. 2019.
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lugar de destaque quanto à aproximação do conceito de sustentabilidade nas edificações.
O empreendimento será certificado pela AQUA-AQE, e os certificados serão
concedidos após a realização de auditorias que vão constatar se o atendimento aos critérios
referenciais previstos nesse sistema foram devidamente cumpridos para cada tipologia de
empreendimento.
É exigido que o empreendedor esteja comprometido com o desenvolvimento
sustentável desde o início do projeto, pois a certificação requer implantação de um sistema de
gestão do empreendimento (SGE) e também o atendimento das 14 categorias de qualidade
ambiental do empreendimento (QAE), distribuídos nas seguintes maneiras:
Tabela 6 - Categorias analisadas pela certificação AQUA separados por classe e
descrição de características.

GESTÃO

SÍTIO E CONSTRUÇÃO

CLASSE

Nº

CATEGORIA

CARACTERÍSTICAS

1

RELAÇÃO DO EDIFÍCIO COM O
SEU ENTORNO

Visa à coerência no uso e operação do
empreendimento no terreno em relação às
políticas locais de desenvolvimento urbano
sustentável. Garante espaços exteriores saudáveis
e o direito à saúde dos ocupantes.

2

ESCOLHA INTEGRADA DE
PRODUTOS, SISTEMAS E
PROCESSOS CONSTRUTIVOS

Promove a facilidade de acesso para a
conservação do edifício e o inventário das
informações conhecidas a respeito dos produtos
de construção presentes no empreendimento.

3

CANTEIRO DE OBRAS DE BAIXO
IMPACTO AMBIENTAL

Visa à gestão de resíduos de conservação e
manutenção produzidos durante as intervenções,
busca otimizar as condições de retirada e
eliminação dos resíduos de conservação e
manutenção e limitar os incômodos causados
pelas intervenções de conservação e manutenção.

4

GESTÃO DA ENERGIA

Objetiva melhorar a aptidão da envoltória para
limitar desperdício e reduzir necessidades
energéticas do edifício. Intenciona reduzir o
consumo de energia primária devido ao
aquecimento, resfriamento, à iluminação, ao
aquecimento de água, à ventilação e aos
equipamentos auxiliares.

5

GESTÃO DA ÁGUA

Busca a manutenção/melhoria da qualidade
ambiental relativa à gestão da água, de forma a
economizar água potável nos sanitários, na
irrigação, nas atividades de limpeza das áreas ou
outros usos. Gestão das águas pluviais, de
escoamento das poluídas e das águas servidas.

6

GESTÃO DE RESÍDUOS DE USO E
OPERAÇÃO DO EDIFÍCIO

Visa à qualidade da zona ou dos locais
destinados aos resíduos, otimização dos circuitos
de resíduos de uso e operação do edifício e a
triagem de resíduos na fonte geradora.

7

MANUTENÇÃO – PERMANÊNCIA
DO DESEMPENHO AMBIENTAL

Propõe
facilitar
as
intervenções
de
conservação/manutenção,
assim
como
disponibilizar os meios necessários para o
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CLASSE

Nº

CATEGORIA

CARACTERÍSTICAS

SAÚDE

CONFORTO

acompanhamento dos consumos de energia e
água durante a operação e uso do edifício.
8

CONFORTO HIGROTÉRMICO

Tem o objetivo de garantir um nível adequado de
temperatura resultante nos espaços, tanto no
verão quanto no inverno, otimizar e assegurar
uma velocidade de ar que não prejudique o
conforto higrotérmico tanto no inverno quanto
no verão.

9

CONFORTO ACÚSTICO

Visa identificar as configurações acústicas
prioritárias da operação e a qualidade acústica do
edifício.

10

CONFORTO VISUAL

Procura promover o acesso à luz do dia, à vista
para o exterior, de iluminação natural mínima nas
zonas de ocupação, evitando o ofuscamento
direto ou indireto, de forma a garantir qualidade
agradável da iluminação artificial e o controle do
ambiente visual pelos ocupantes.

11

CONFORTO OLFATIVO

Busca identificar as fontes de odores e limitar a
sua propagação, garantindo, assim, vazões de ar
higiênicas e uma atmosfera saudável de ar nos
espaços com ventilação mecânica.

12

QUALIDADE
AMBIENTES

13

QUALIDADE SANITÁRIA DO AR

Tem o objetivo de identificar as fontes de poluição
interna e externa e limitar seus efeitos, buscando
vazões de ar novo e uma atmosfera saudável de ar
nos espaços com ventilação mecânica.

14

QUALIDADE
ÁGUA

Objetiva eliminar o chumbo nas redes internas,
por meio da oraganização e proteção das redes
internas e controle da temperatura nas redes
internas.

SANITÁRIA

SANITÁRIA

DOS

DA

Visa identificar as fontes de exposição
eletromagnética e garantir condições de higiene
específicas nos espaços, por meio de inventário
do conhecimento relativo à qualidade higiênica
dos revestimentos internos.

Fonte: PORTAL FUNDAÇÃO VANZOLINI.37

A aquisição das certificações apresentadas é realizada por meio de procedimentos
declaratórios dos empreendimentos interessados diretamente à certificadora, em seu
respectivo país. A distância e a língua estrangeira pode ser um fator dificuldador para que esse
processo se torne viável, não se esquecendo dos altos custos financeiros geralmente alocados.
No caso da certificação AQUA, são realizadas auditorias presenciais na própria obra ou
empreendimento, o que constitui um diferencial positivo, a cargo da Fundação Vanzolini.
O selo AQUA adota um referencial básico, inicialmente criado para atender
escolas e escritórios. No entanto, passa por adaptações necessárias de forma a possibilitar a
37

Disponível em: https://vanzolini.org.br/aqua/certifique-o-seu-empreendimento/. Acesso em: 13 out. 2019
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sua aplicação em empreendimentos diversos, conforme já visto anteriormente.
No tocante aos seus critérios de avaliação, surge como ponto positivo também o
fato de a certificação AQUA dar um peso isonômico às categorias avaliadas, de forma que o
empreendimento avaliado deve atender a todos os critérios estabelecidos, não podendo ser
deficitário em nenhuma delas.
Na da Tabela 6, apresentada anteriormente, verifica-se como ponto fraco da
certificadora o fato de ela não inserir, no rol de seus requisitos, o fator inovação, princípio
indispensável quando se fala em construções sustentáveis para a construção de cidades do futuro.
É de se notar que, nas últimas décadas, tem sido registrados grandes avanços no
setor da construção civil, e um deles é a forma como as certificações têm sido utilizadas, seja
como ferramenta de marketing, seja para a busca contínua da qualidade ou mesmo para a
melhoria dos processos produtivos. O fato é que não existem modelos preconcebidos que se
aplicam a todos os casos, tampouco certificações perfeitas e alinhadas com todas as
dimensões da sustentabilidade.

3.8 Certificação LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL
DESIGN)
A arquitetura e engenharia que pretentem construir as cidades do futuro não
podem mais propor projetos construtivos que não visem à melhoria de práticas construtivas,
as quais dependem essencialmente de mudanças no mercado da construção civil. Isso exige
inicialmente uma rápida adequação dos profissionais dessas áreas para que práticas de
trabalho estejam mais alinhadas com a dimensão ambiental. É hora de oxigenar as soluções
com projetos realmente sustentáveis.
Vinculada a essa necessidade de preservação ambiental, não do amanhã, mas do
hoje, muitas certificações se destinam a emitir atestados de responsabilidade ambiental das
empresas, entre as quais se destacam aquelas que operam no mercado imobiliário. Algumas
das principais certificações foram apresentadas anteriomente possibilitando um conhecimento
mínimo capaz de realizar algumas comparações com a certificação LEED.
LEED é uma sigla utilizada para Leadership in Energy and Environmental
Design, que, traduzindo para a língua portuguesa, significa Liderança em Energia e Design
Ambiental. Essa certificação foi criada nos Estados Unidos em 1996 e visa assegurar a
integridade de determinada edificação com base nos preceitos de sustentabilidade. Além
disso, a certificação propõem a difusão de conceitos de construções sustentáveis para os
profissionais atuantes da área.
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Conforme informações captadas na plataforma da LEED e oficializadas pela GBC
Brasil, o total acumulado de empreendimentos registrados por essa certificação no Brasil é de
1.345, com 533 certificações distribuídas por 25 estados brasileiros e no Distrito Federal
(GBC BRASIL, 2018). Esses dados inserem o Brasil no 4º lugar do rancking mundial de
construções que passam pelo sistema.
Dessa forma, uma das certificações construtivas mais significativas para o setor
imobiliário no Brasil e no mundo é o sistema LEED , que consiste em uma ferramenta de
acreditação que organiza de forma universal os objetivos relacionados à sustentabilidade que
as edificações devem atender.
A metodologia usada por esse sistema estabelece uma análise sistemática de
prioridades, por meio do atendimento às suas normas e métricas, de forma a orientar os
profissionais envolvidos para a implementação de boas estratégias sustentáveis na construção
civil. Essa certificação aposta no gerenciamento por meio da aferição do desempenho
ambiental, o que demanada um melhor detalhamento de seus quesitos.
Assim, faz-se necessária a análise do critérios da certificação de forma a verificar
se eles estão ajustados às dimensões da sustentabilidade propostos por Sachs (2009). Ainda se
investigará se os empreendimentos que passam pelo sistema podem se auto-declararem
“construções sustentáveis”, capazes de atingir eficiência energética, uso racional de água,
conforto ambiental nos ambientes construídos, uso de materiais adequados e que considerem a
vida útil da edificação, a adoção de tecnologias, processos e gestão sustentáveis e,
principalmente, que respeitem seus usuários e interajam com a sociedade e com o meio
ambiente no qual está inserido.
Desde a sua criação até os dias atuais, essa ferramenta de certificação passou por
várias atualizações e evoluiu para um sistema mais abrangente de critérios que se interligam
com o fulcro de levantar todos os aspectos do processo produtivo das edificações, uma
espécie de workflow38, já que se destina à padronização de processos com regras definidas por
meio de requisitos. Essas revisões foram de extrema importância para que a implementação
das normas se tornasse viável em várias partes do planeta.
38

O setor da construção civil apresenta um grande dinamismo em seu processo produtivo e exige atenção
constante quanto à automação de seus controles internos. A tomada de decisões no que se refere à instalação de
um empreendimento imobiliário deve ser criteriosa, de forma a evitar metodologias manuais ou sem o devido
embasamento, que possam induzir ao erro, omissões, falhas técnicas. Não é razoável que diante da finitude dos
recursos naturais e da necessária racionalização dos insumos, a falta de planejamento adequado decorra em
aumento de custos do projeto e da sua construção e também onerosidade à operação. Nesse sentido, um workflow
é ferramenta que se presta não somente à engenharia civil mas em outros segmentos para definir ordem e
condições de execução de tarefas, de forma a sincronizá-las e otimizá-las. No caso da certificação LEED, isso se
dá por meio do atendimento de seus requisitos de norma.
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A certificação LEED foi criada com os objetivos e missões descritos na Tabela7.

Tabela 7- Funcionamento da certificação LEED quanto às suas missões e medidas
adotadas, visando à sustentabilidade.
MISSÕES
Estabelecer padrões comuns de medição de sustentabilidade para os “edifícios verdes.”
Garantir que práticas de projeto e de construção se deem de forma integrada respeitando as particularidades de
cada caso.
Fomentar e fortalecer a indústria de soluções “verdes.”
Garantir que o ciclo de vida útil das edificações seja um critério observado em todas as fases, desde a
concepção do projeto, de forma a otimizar o seu desempenho.
Transformar a visão do mercado imobiliário para soluções mais adequadas do ponto de vista ambiental.
Despertar, por meio de educação ambiental, uma mudança postural nos consumidores e em todos os
stakeholders envolvidos
MEDIDAS ADOTADAS
Ações de caráter educativo para despertar na indústria da construção a importância dos Green Buildings.
Mudanças de atitudes nas escalas locais, regionais, nacionais e internacionais quanto às boas práticas
ambientais na construção civil.
Realização de comitês, conferências, feiras de exposição para divulgação das condutas desejadas no campo da
construção civil, mundo afora.
Fonte: Tabela elaborada pelo autor baseado nas informaçãos constantes na USGBC, 2019,
disponível em https://new.usgbc.org/leed. Acesso em: 27 nov. 2019.

Como é sabido, a construção civil é responsável pela geração direta e indireta de
impactos sobre o ambiente e também na vida e no bem-estar das pessoas. Para a construção e
manutenção das edificações, faz-se necessária a utilização de vários insumos que não têm
outra fonte senão no meio ambiente. Essas edificações, se mal planejadas, podem fazer um
uso absurdo de recursos, sejam eles naturais, humanos ou financeiros.
Segundo dados explorados na plataforma oficial da organização não
governamental United States Green Building Council (USGBC), as vantagens de uma
edificação certificar-se no LEED podem ser assim sintetizadas39:
 maximizar a saúde e a produtividade dos seus ocupantes;
 usar racionalmente os recursos;
 evitar o desperdício em todas as suas formas e mitigar os impactos negativos;
39

Fonte: Disponível em: https://new.usgbc.org/leed Acesso em: 26 nov. 2019.
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 diminuir os custos oriundos do ciclo de vida da edificação;
 reconhecer instantaneamente (após a obtenção do selo) a edificação como
sendo sustentável;
 fixar taxas de locação mais rápida dos imóveis;
 obter melhor valor de revenda;
 criar espaços mais adequados e saúdáveis;
 otimizar o uso de fontes energéticas, racionalização do uso de água e outros
insumos;
 melhorar as condições do trabalho (desde o período de obras) e que se
estendem aos ocupantes/usuários no período de operação do prédio;
 investir na qualidade ambiental do prédio, que prima pela eficiência;
 criar harmonia com seu entorno;
 melhorar a interação com a sociedade e investir na criação de cidades mais
inteligentes;
 melhorar a reputação das empresas e usuários que são vistos como lideranças
e modelos para a construção ecológica, entre outros.

A primeira iniciativa a ser tomada nessa modelagem de certificação é a definição,
por parte da equipe de projetistas do mais adequado sistema de classificação LEED para um
determinado empreendimento. Isso porque a escolha deverá levar em conta, por exemplo, se o
projeto já está implantado ou em processo de

implantação e, sobretudo,

qual a

sua

destinação futura.
Independentemente da classificação, a certificação LEED de um projeto é feita
considerando a obtenção de somatória mínima de pontos. Os pontos, por sua vez, são
distribuídos mediante critérios previamente conhecidos e estão relacionados à satisfação de
requisitos verdes por uma determinada edificação. Consiste basicamente num sistema de
premiação que irá depender do nível de atendimento que o projeto apresentou no que tange às
tecnologias e sistemas de controle ambiental adotados.
Com pertinência, salienta-se que o critério de avaliação utilizado por essa
certificadora construtiva tem como base uma espécie de nivelamento mínimo. Dessa forma, o
projeto e a construção de uma determinada edificação passam por um filtro de caráter
classificatório cujo objetivo é a apurar o desempenho por meio dos créditos obtidos.
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A certificadora LEED faz uso da metodologia de checklist40 por meio da qual são
verificados os pontos fortes da edificação que efetivamente podem contribuir para a redução
dos impactos advindos do seu processo construtivo e operacional. Nesse sentido, quanto
maior for a pontuação obtida pela edificação, maior será a categoria do selo a ela conferida.
As edificações que passam pelo processo podem receber quatro níveis de
certificação. Esses níveis estão diretamente atrelados à conformidade ambiental que
apresentam e os pontos obtidos. Quanto maior a performance apurada nesta etapa
classificatória, melhor será o nível de certificação.
Ou seja, da mesma forma que uma empresa de aluguel de carros realiza a
categorização de sua frota por tamanho, conforto e preços ao consumidor, o sistema LEED
categoriza projetos a ela submetidos em sistemas de classificações que irão variar de acordo
com os tipos de construção e uso do espaço avaliado.
As categorias de selos e pontuações necessárias são ilustradas por meio do
Gráfico 1. Explica-se que a utilização das logomarcas de cada uma das espécies de selo da
LEED tem uma série de limitações e não podem ser utilizados, mesmo que para fins
acadêmicos, de forma indiscriminada, ainda que mediante a exposição da fonte. Portanto,
optou-se em representar os níveis de classificações de outra maneira.

40

Espécie de lista de verificação de cumprimento de uma edificação aos requisitos da norma certificadora. Após
a sua aplicação, é possível a atribuição de pontuação de acordo com o desempenho atingido, ou seja, o quão
sustentável se apresenta ao controle, no caso à certificação LEED.
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Gráfico 1 - Níveis de classificação LEED – Categorias x Pontuações obtidas pela
edificação.

Níveis de classificação LEED
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Fonte: Elaborado pelo autor baseado nos dados disponíveis na plataforma da USGBC, 2019.
Disponível em: https://new.usgbc.org/leed. Acesso em: 27 nov. 2019.

Exemplificando, se uma determinada edificação atingir o mínimo de 40 pontos,
ela estará, segundo os critérios adotados pela certificação LEED, obediente aos quesitos de
sustentabilidade esperados para obtenção de uma certificação LEED básica, ou simplesmente
chamada Certified. Caso a edificação implante sistemas de controle ambientais e obtenha 50
pontos ou mais, fará jus à obtenção de um certificado Silver41. O selo Gold42 será concedido
às edificações que superarem os 60 pontos. Finalmente, caso a edificação supere os 80 pontos
segundo os critérios da certificação LEED, receberá uma certificação máxima, denominada
Platinum43.
De forma resumida, ficariam assim representadas as modalidades de selos: a)
Certified: 40-49 créditos; b) Silver: 50-59 créditos; c) Gold: 60-79 créditos; d) Platinum: 80
ou mais créditos. A LEED classifica ainda as edificações quanto ao tipo de uso44, ou seja,
41

Prata. Tradução do autor.
Ouro. Tradução do autor.
43
Platina. Tradução do autor.
44
A família LEED é composta de quatro tipologias, sendo elas: BD+C - BUILDING DESIGN +
CONSTRUCTION (NOVAS CONSTRUÇÕES E GRANDES REFORMAS); ID+C - INTERIOR DESIGN +
CONSTRUCTION (ESCRITÓRIOS COMERCIAIS LOJAS DE VAREJO); O+M - OPERATION &
MAINTENANCE (EMPREENDIMENTOS EXISTENTES); ND – NEIGHBORHOOD (BAIRROS). Disponível
em: https://www.gbcbrasil.org.br/docs/leed.pdf. Acesso em: 21 nov. 2019.
42
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quanto à sua destinação. Também conta nessa classificação o fato de tratar-se de construção
existente ou projeto novo.
Com base na plataforma oficial da USGBC, a certificação LEED adota
referenciais técnicos na avaliação e classificação das edificações com base em pré-requisitos e
também nos créditos da certificação LEED V4.145 por meio de blocos estratégicos
consubstanciados por 8 (oito) disciplinas. As informações são apresentadas na Tabela 8 e
discutidas na sequência.

Tabela 8 - Listagem de disciplinas adotadas pela LEED para avaliação e classificação
das edificações segundo a sua funcionalidade de sustentabilidade.
DISCIPLINA CONSIDERADA

SIGLA

Processo Integrativo
(Integrative Process)

IP

Localização e Transporte
(Location and Transportation)

LT

Espaço Sustentável
(Sustainable Sites)

SS

Eficiência Hídrica
(Water Efficiency)
Energia e Atmosfera
(Energy and Atmosphere)

WE

Materiais e Recursos
(Materials and Resources)

MR

Qualidade Ambiental Interna
(Indoor Environmental Quality)

IEQ

EA

Inovação em Projeto
(Innovation)

ID

Prioridades Regionais
(Regional Priority)

RP

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.

45

Atual versão da certificação LEED.

FUNCIONALIDADE
Destina-se a estabelecer um sistema de trabalho para as
equipes técnicas para um melhor entedimento, melhoramento
e documentação do processo e do design integrado.
Visa reduzir a emissão de carbono por meio da escolha
estratégica do local da edificação e sempre atento à
disponibilidade de transportes coletivos.
Visa mitigar o impacto no ecossistema durante a implantação
da edificação e contempla estratégias para a redução do uso do
carro e das ilhas de calor.
Incentiva inovações para o uso racional da água, com foco na
redução do consumo e nas alternativas de tratamento e reúso.
Incentiva a eficiência energética nas edificações, por meio de
simulações energéticas, medições, comissionamento de
sistemas, utilização de equipamentos e sistemas eficientes,
produção de energia limpa, e avalia os impactos na atmosfera.
Trata-se de duas áreas inter-relacionadas devido ao foco na
redução das emissões de carbono e na mitigação dos impactos
na atmosfera.
Estimula o uso eficiente dos recursos: materiais de baixo
impacto ambiental: reciclados, regionais, recicláveis,
rapidamente renováveis ou de reuso, além da gestão de
resíduos pela redução na geração e o descarte consciente.
Procura atender aos pré-requisitos relacionados à qualidade
do ar interior e também a fatores como temperatura, umidade,
refrigeração, calefação, iluminação natural, acesso às vistas
externas e ventilação.
Valoriza a inovação em estratégias ambientais e a busca de
conhecimento sobre Green Buildings com desempenho
exemplar.
Trata das prioridades regionais para cada país, de acordo com
as diferenças ambientais, sociais e econômicas existentes em
cada local.
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Como visto e já sintetizado nas informações da Tabela 8, a certificação LEED
verifica o atendimento dos fatores ambientais pela edificação. É importante complementar
que a análise dessa certificação é feita considerando um lapso temporal que se estende desde
antes da concepção do projeto, perpassando pela fase de realização de obras e se alongando
até a fase de operação e demolição.

3.8.1 Processo Integrativo

A disciplina que prevê o processo integrativo foi recentemente incorporada aos
critérios de normas da família LEED, e está presente na versão LEED V4.1 (beta). Trata-se de
um pré-requisito e tem peso de 1 (um) ponto.
Esse critério de norma refere-se a um mandamento de se maximizar a adoção
integrada e econômica de estratégias de design e construção ecológicas visando à priorização
da saúde humana. Ou seja, o conforto e saúde humana deve constituir o critério avaliativo
fundamental para o projeto, construção e operação (USGBC, 2019).

3.8.2 Localização e Transporte

Questões simples, porém com alto potencial de reversão de impactos, podem ser
adotadas e visam à redução da emissão de carbono (CO2), entre as quais citam-se os
seguintes: local com presença de comércios e instalações de fácil acesso aos usuários da
edificação (equipamentos de saúde, lazer, órgãos públicos, instituições financeiras);
proximidade com as residências dos colaboradores; locais que apresentem distâncias
compatíveis com os deslocamentos a pé ou de bicicleta; bairros que têm calçadas seguras,
adequadas e com acessibilidade para os deslocamentos; localidade com oferta de transportes
coletivos (de preferência alternativos, com baixa emissão de carbono).

3.8.3 Espaço sustentável

Em relação aos espaços edificados, um importante fator de adequação à
sustentabilidade diz respeito à escolha do terreno. Isso porque as condições topográficas do
local têm alto potencial de influenciar na necessidade de cortes e aterros excessivos, bem
como o envio de solo orgânico para o bota-fora. Os impactos da fase inicial da obra podem
também decorrer das longas distâncias entre as fontes de matérias primas e os locais de
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consumo (obra). Nessa fase, também poderá haver um aumento considerável nos custos dos
materiais. A utilização de combustíveis fósseis pelo transporte gera emissão de CO2 na
atmosfera, depreciando a qualidade desse compartimento afetado. Além dessas externalidades
negativas, impactos nas vias públicas são comuns tais como o aumento considerável do fluxo
de veículos que pode afetar o tráfego no local da obra, transbordamento de materiais nas vias
(como por exemplo solo, areia, entulhos), transtornos à vizinhança, etc.
Segundo Costa; Silva; Peres (2010), os impactos provocados pela formação de
ilhas de calor parecem estar relacionados às edificações e pavimentações-edificação com
incidência em áreas da mancha urbana onde há uma maior concentração de edificações por
área física, separadas por estreitas vielas. Portanto, a excessiva ocupação do solo urbano sem
o cuidado de se destinar áreas para aeração e luminosidade são diretamente responsáveis pelo
desconforto térmico sofrido pela população que vive em locais mal planejados, super
populosos e muito impermeabilizados. Esses efeitos são inclusive responsáveis pela
incidência de várias enfermidades.

3.8.4 Eficiência hídrica

Outro critério utilizado pela certificação LEED refere-se ao alcance de eficiência
hídrica. Esse importante quesito de norma define que o uso racional e adequado de recursos
hídricos carece de ações para águas subterrâneas águas pluviais e águas cinzas. Segundo
posicionamento do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS), em documento
intitulado “Aproveitamento de fontes alternativas de água em edifícios”, são esperadas as
seguintes ações:
 evitar pontos de riscos de contaminação de água potável;
 evitar conexões cruzadas que possam aumentar risco sanitário em razão de
fatores hidráulicos contaminantes;
 observar os padrões de água para usos restritivos não potáveis considerando
legislação e normatização existente;
 facilitar a comunicação visual das tubulações, diferenciadas por cores e
materiais, de forma a não ocorrer o uso equivocado do tipo de água;
 garantir a independência entre o sistema de reservação de água não potável e
o de água potável;
 analisar qualidade de água provenientes de rede pública ou captações internas
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(poços tubulares por exemplo) de forma a atender aos padrões recomendados
pelo Ministério da Saúde, evitando danos aos usuários;
 atentar para a possibilidade de contaminação e para questões relacionadas à
estabilidade do solo, além do controle de qualidade, em casos de
aproveitamento de água subterrânea.

Acrescenta-se que, para a gestão de recursos hídricos pela construção civil

estar

adequada aos preceitos de qualidade ambiental, ela deve se pautar pelo uso eficiente da água
e seus meios de conservação. Assim, os edifícios devem adotar, além das medidas descritas
anteriormente pelo CBCS, outras práticas efetivas que visem ao uso racional desse importante
recurso, de modo a evitar os desperdícios.
Essas ações que buscam a eficiência do uso da água devem ser pensadas e
implementadas ao longo de toda vida útil da edificação. Além de ações de uso consciente,
também são necessárias medidas estruturais e uso de tecnologia adequada para a obtenção de
resultados que independem do comportamento do consumidor/usuário. Entre essas ações,
citam-se as seguintes:
 revisão de normas técnicas sobre a fabricação de produtos;
 utilização de bacias sanitárias que se utilizam um menor volume de água para
funcionamento;
 utilização de metais e dispositivos a eles acoplados para a menor utilização de
água;
 adoção de projetos que prevejam

menores traçados das tubulações,

especialmente de água quente;
 reservação, tratamento e utilização de águas pluviais que podem ser
reaproveitadas na limpeza de pisos e irrigação de jardins, ou seja, para fins
menos nobres. Trata-se de fonte alternativa de água que não deve ser utilizada
incorretamente, já que não é potável.
 implantação de sistema de gestão permanente com instalação de hidrômetros e
horímetros setorizados por ponto de consumo;
Enfim, o uso eficiente da água pelas edificações depende essenciamente da
concepção de projetos de novas edificações ou reformas de edificações antigas, que adotem
sistemas hidráulicos prediais adequados e com uso de tecnologias que fujam das soluções
tradicionais, que comumente não evitam o desperdício do recurso.
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3.8.5 Energia e atmosfera

Imperioso destacar que o Brasil desempenha atualmente um lugar de destaque em
se tratando de matriz energética quando comparado com outros países. Segundo o Conselho
Brasileiro de Construção Sustentável (2009), cerca de 43,9% da oferta interna de energia do
país é proveniente de fontes tidas como renováveis, e os demais 56,1% tem como origem
combustíveis fósseis e outras fontes não renováveis. Denota-se, portanto, que o uso racional
de energia depende de um olhar diferenciado por parte do setor da construção civil para
maiores avanços nesse sentido, já que ele é um dos segmentos de grande influência.
A eficiência energética é outro ponto de singular peso utilizado pela certificação
LEED na classificação de edificações. Entre as ações esperadas de uma edificação que
pretende atender este quesito da norma estão as seguintes:
 revisão constante dos níveis mínimos de eficiência energética;
 utilização da etiquetagem;
 fomento da geração própria (fotovoltáica, pequenas centrais eólicas ou
hidrelétricas;
 utilização de equipamentos eficientes para resfriamento ou aquecimento (ar
condicionado, caldeira), eletrodomésticos e eletrônicos;
 eficiência na iluminação com zero ou baixo consumo de energia, inclusive com
sistemas de automação inteligentes;
 mudanças comportamentais dos usuários.
Os painéis fotovoltáicos e aquecedores que se utilizam da energia solar são bons
exemplos para comprovar que essa prática se ajusta perfeitamente às construções do futuro.
Ainda com relação à eficiência energética, as edificações devem

contribuir

também para a redução da emissão de carbono nas cidades por meio de uma gestão de gases
refrigerantes, por exemplo.

3.8.6 Materiais e recursos

A aquisição dos materiais necessários é vista com especial atenção pela
ferramenta LEED. A certificação impõe a necessidade de adotar ações efetivas de gestão dos
materiais no sentido de driblar os desperdícios. Essa gestão deve verificar todo o ciclo de vida
do material, ou seja, até mesmo em uma possível demolição parcial ou total da edificação.
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Nesse sentido, tem-se que o comprometimento da segurança estrutural dos
edifícios ou a obsolecência das funcionalidades do prédio são responsáveis por demolições e
geração de impactos negativos. Dessa forma, projetos que levem em conta a vida útil
mostram-se com elevado potencial de mitigar essas externalidades.
Outra exigência da certificação construtiva LEED é a aquisição de materiais cuja
produção seja regional. Obviamente, o critério localidade não é analisado independentemente
de outros fatores, isto é, se um determinado produto, mesmo sendo fabricado na região do
empreendimento, faz uso de mão de obra informal ou utiliza em seus processos práticas não
sustentáveis, ele não deve ser utilizado nos canteiros de obra.
A composição das embalagens dos produtos também é parte integrante dessa
exigência da norma, que recomenda priorizar produtos que passem pelos sistemas de logística
reversa. Aqueles materiais que têm potencial de apresentar riscos para a vida ou saúde
humana ou que produzem embalagens demasiadamente abundantes em matérias primas
devem ser evitados. Existe nesse item efetivo alinhamento entre as premissas das normas de
certificação do selo LEED com vários preceitos da Lei nº 12.305/10. A preocupação de ambas
consiste basicamente em evitar ao máximo a geração dos resíduos, sabendo-se que os custos
econômicos, sociais e ambientais da disposição final adequada são bem mais elevados
(RIBEIRO; MACHADO, 2018).
A gestão dos recursos é de extrema importância na implantação de edifícios que
querem se mostrar sustentáveis. As matérias- primas e produtos utilizados devem ser advindos
de fontes confiáveis, desde a sua extração até o destino final. Deve o material ou recurso ser
proveniente de fontes renováveis e com procedência.
O principal material que ilustra claramente esse quesito de norma é a utilização de
madeira oriunda de florestas plantadas. A madeira é um dos únicos materiais renováveis com
grande utilização na construção civil e desempenha especial função de evitar as pressões em
outros recursos não renováveis.
Não se pode esquecer que as escolhas também devem sempre considerar que esse
produto ou recurso não seja nocivo para os trabalhadores e usuários da edificação.
Escolhas fundamentadas somente no critério econômico, geralmente de menor
custo, devem ser banidas das práticas que se esperam de edificações ambientalmente corretas.
Da mesma forma, os fatores durabilidade e segurança não poderão ser desprezados.
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3.8.7 Qualidade ambiental interna

Outro critério previsto pelas normas da certificação aqui estudada, está
relacionado com a necessária implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade do
empreendimento. De maneira resumida, entende-se por qualidade ambiental interna os fatores
responsáveis por proporcionar o conforto aos usuários, tais como condições de temperatura,
umidade, refrigeração, calefação, iluminação natural, acesso às vistas externas e ventilação.

A qualidade ambiental do interior da edificação é de suma importância pois
garante a promoção da saúde e conforto no ambiente. Outros fatores com valoração intangível
também são atingidos, tais como bem estar e felicidade.
Ambientes internos que adotam alto controle de qualidade proporcionam maior
satisfação aos seus ocupantes. Em um escritório corporativo, por exemplo, aumenta a
produtividade dos empregados e faz as baixas por questões de saúde se tornarem menos
recorrentes. Em instituições educacionais, o rendimento dos alunos é mais expressivo. Em
hospitais, a recuperação dos pacientes é melhor e mais rápida. Tudo isso porque a edificação
está viva, sem fatores patológicos que depreciem o bem-estar das pessoas que a utilizam.
Nesse sentido ,destaca-se que a maior parte da vida das pessoas se passa nos ambientais
laborais ou residenciais. Portanto, é de suma importância que esses ambientes sejam sadios.
Dessa feita, é necessário rever o “barato que sai caro”. No que tange às edificações
sustentáveis tem-se que o “caro sai barato”. Isso porque pessoas no mundo inteiro procuram por
edifícios verdes que possam contribuir para a qualidade de vida nos ambientes que trabalhem,
morem ou simplesmente permaneçam. Um ambiente interno com qualidade reduz a rotatividade
dos empregados (ambientes corporativos), falta dos alunos (instituições educacionais) e redução
das reclamações dos clientes e fornecedores (comércio). Uma empresa que desenvolve suas
atividades comerciais em um ambiente agradável pode fazer uso positivo do marketing.
Para que se atinja qualidade ambiental interna, portanto, é necessário que a umidade
do ambiente, temperatura, acústica, iluminação, qualidade do ar, inserindo ar fresco e retirando ar
prejudicial, entre outros fatores, estejam fielmente ajustados com o bem estar dos seus usuários.
A certificação LEED impõe como pré-requisito o atendimento a padrões mínimos
de qualidade desses itens listados sob pena de ocorrer o que se chama de síndrome do edifício
doente. Ambientes internos de alta performace de qualidade devem atentar aos seguintes
quesitos e ações:
 estabelecimento de padrões mínimos para qualidade interna do ar;
 garantia de ventilação adequada do local;
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 instalação de medidores de vazão e sensores de Dióxido de Carbono;
 cuidado em evitar todos os contaminantes possíveis (pó, contaminantes do
período de obras, partículas, agentes químicos, odores indesejáveis, etc);
 cuidado em evitar fumaça de tabaco, principalmente no período de obras;
 diminuição dos níveis de ruídos (ar condicionado, ventilação, vedação de
ruídos externos, etc);
 utilização de materiais de pouca ou nenhum emissão VOC46;
 conforto térmico, priorizando a ventilação cruzada;
 iluminação favorável dos ambientes com a utilização de luminárias adequadas
ao seu uso no que se refere à quantidade, qualidade e setorização. Nesse
ponto deve-se priorizar sempre o uso de iluminação natural;
 Adoção de estratégias que possibilitem a melhoria de qualidade do ambiente
por meio do contato dos usuários com o ambiente externo. Nesse item, cita-se
a locação de grandes janelas e aberturas, paisagismo adequado e integrativo,
redução de paredes e divisórias, ou seja, possibilidade de visão ampla ao
ambiente externo da edificação.

3.8.8 Inovação em projeto

A maior parte das certificações construtivas priorizam significativamente o
emprego de ações inovadoras. Na certificação LEED, esse fator é também encontrado. Essas
ações estão relacionadas com a busca de novas alternativas por parte das equipes de projeto.
É nesse quesito que se espera o atendimento de questões de melhoria ambiental
que possam ir até mesmo além do que a certificação propõe. A necessidade de aplicar ao
projeto o fator de inovação parece estar relacionado com um prêmio, um bônus para aqueles
projetos que possibilitem que a norma certificadora seja mais eficiente. Assim, sob a
perspectiva das normas de certificação LEED, a inovação é atingida quando um projeto
alcança patamares de adequação ambiental mais audaciosos, não previstos pelos critérios
usuais. Como técnicas de inovação em um edifício verde, podem-se citar as seguintes:
 uso de tecnologias na fachada do prédio que evite a colisão e mortandade de aves;
 criação de hortas orgânicas em que os empregados, clientes e /ou fornecedores
46

Sigla utilizada para Compostos Voláteis Orgânicos, contaminantes muito comuns em revestimentos internos
das edificações, madeira composta, adesivos, forros, paredes, isolamentos térmicos e acústicos, selantes e até
mesmo em mobiliário.
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possam usufruir dos produtos cultivados localmente, inclusive utilizando-se
de técnicas de hidroponia;
 visitação guiada de público externo, que poderá ter acesso à edificação
despertando um interesse e maior envolvimento nas questões ambientais;
 utilização de realidade virtual para ajudar moradores, investidores e projetistas
a visualizar como a operação da edificação será feita.
Portanto, esse item exigido pela certificação LEED serve para que as edificações
estejam conectadas com novas práticas e tecnologias a serviço do bem estar dos seus usuários
e também para a redução das externalidades.

3.8.9 Prioridades regionais

Inicialmente é necessário ensejar que as prioridades regionais, o último critério
previsto pela certificação LEED, pode variar a depender do estado (província) ou do país. Isso
ocorre porque as realidades podem ser drasticamente diferentes. Ilustrando, uma edificação que
esteja sendo soerguida no estado de São Paulo deverá proporcinar uma maior racionalidade no
uso de água diante da escassez de recursos hídricos que a região enfrenta nas últimas décadas.
Essa certificação tem usualmente 6 (seis) tipos diferentes de prioridades regionais,
e o projeto poderá ser premiado em até 4 (quatro) pontos extras.
Como é sabido, existem projetos que buscam a certificação em todo o mundo.
Nessa esteira, existem diferentes zonas climáticas, condições topográficas, densidades
populacionais, disponibilidades de água e energia. Enfim, de acordo a área onde uma
edificação é implantada poderá ser mais fácil ou mais difícil de obter créditos para
determinados quesitos de norma. Dessa forma, considerar critérios regionais na obtenção de
créditos pode ser uma forma de despertar posturas mais adequadas aos projetos. A seguir são
listados alguns critérios regionais que podem ser incorporados dentro das práticas esperadas
nos projetos construtivos LEED:
 otimização do desempenho energético;
 gestão de águas pluviais;
 proteção de solos;
 contribuição para melhoria do trânsito local evitando pressões de
estacionamento de veículos nas vias públicas.

115

3.9 Ponderação sobre as vulnerabilidades da Certificação LEED
Conforme informado, a certificação LEED contém um rol de objetivos e
dimensões a serem atingidos e verificados por um sistema de checklist que determinam a
avaliação de uma edificação quanto aos preceitos ambientais. Essa certificação constitui uma
importante ferramenta de difusão de conceitos e práticas ambientais, tão necessárias para a
mitigação dos impactos da construção civil no Brasil e no mundo. Entretanto, é objetivo da
presente pesquisa realizar um cotejo sobre os pontos fracos, ou seja, fazer algumas
ponderações das desvantagens dessa certificação. A análise mostra-se de suma importância
para servir de alerta vez que o lobby do setor imobiliário não raramente pode ofuscar pontos
importantes desse processo mascarando-os por meio de contestáveis falácias.
Quanto aos pontos negativos da certificação LEED destacam-se 14 de relevância:
a) O nome LEED – Leadership in Energy and Environmental Design – , que, em
português, significa Liderança em Energia e Design Ambiental. A nomenclatura adotada pela
certificação denota uma forte tendência em dar maior ênfase na autoeficiência de energia e
design em detrimento

da qualidade ambiental. Esse reducionismo conceitual não está

alinhado com os mandamentos da sustentabilidade.
b) Os requisitos da certificação foram estabelecidos com base em padrões de
países desenvolvidos, e, muitas vezes, distantes das variações sociais e econômicas que
fazem parte da realidade dos países em desenvolvimento, como fatores relacionados a clima,
relevo, condições de saneamento básico, nível de pobreza, qualidade da educação, entre
outros aspectos que são determinantes e interferem diretamente na forma como as pessoas se
relacionam com os espaços habitáveis. A norma certificadora não considera, por exemplo, a
existência de inúmeras cooperativas de catadores de recicláveis no Brasil. Essa questão põe
em xeque a efetividade dos quesitos da norma que tratam sobre a gestão de resíduos sólidos
da construção civil e resíduos gerados na fase de operação dos edifícios. Não parece razoável
desprezar a existência do fator humano nesse quesito.
c) Os referenciais da certficação LEED continuam na língua inglesa, o que, até
certo ponto, pode dificultar a sua implementação (intelegibilidade e acessibilidade), apesar de
ela já ter tradição no mercado brasileiro. Os profissionais no Brasil que desejam ser um Leed
Green Associate47 são submetidos a exames também em língua inglesa. Vários enfoques da
certificação LEED mostram-se notadamente fiéis à realidade de seu país de origem, no caso
47

São realizadas provas de capacitação que avaliam conhecimentos dos profissionais sobre a ferramenta da
certificação quanto aos seus princípios, conceitos e normas. Somente esses profissionais são qualificados para
acompanhar empreendimentos que desejam buscar a certificação LEED. Nota do autor.
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os Estados Unidos, desprezando fatores locais extremamente importantes para a realidade
brasileira. Isso é de singular relevância, pois a não adaptação para a realidade nacional acaba
por influenciar diretamente no rebaixamento do desempenho ambiental esperado de cada
edificação certificada.
d) A forma adotada de distribuição de pontos por essa certificação. Profissionais
que mantém contato com a norma alegam que esse método não exige um cumprimento
mínimo dos critérios estabelecidos, de forma que o empreendimento pode obter muitos
créditos em alguns critérios, mas, por outro lado, obter um péssimo desempenho em outros.
Nesse caso, a edificação obteria o selo mesmo se verificadas essas distorções (RIBEIRO;
MACHADO, 2018). Isso fica claramente evidenciado quando se analisa o critério de
Localização e Transportes, assim como o de Inovação e Prioridades Regionais.
Ocorre que as três disciplinas listadas têm íntima ligação com o alcance da
sustentabilidade em edificações. Pergunta-se: Como garantir sustentabilidade no setor de
construção civil sem que as boas práticas ambientais sejam consideradas já na escolha de
alternativas locacionais? Da mesma forma, como reduzir os impactos adversos das
construções e aumentar o conforto ambiental para seus usuários se a construção não adere à
inovação para efetivar e melhorar seus processos? E, por último, como garantir dignidade
humana para os usuários da edificação, para o entorno e para a sociedade em geral, sem que,
para isso, o respeito às necessidades e prioridades regionais seja um critério obrigatório? A
resposta é que vasta gama das certificações construtivas internacionais, importadas de
realidades distantes de países desenvolvidos, foram concebidas em conformidade com outras
agendas ambientais, e não em conformidade com a agenda ambiental brasileira.
Todas as respostas aos itens aventados contribuem para a conclusão de que eles
não são dispensáveis ou facultativos para um bom projeto que procura a sustentabilidade. Ao
contrário dos demais, essas três disciplinas e os critérios da norma LEED V4.1 beta não estão
previstos como pré-requisitos, o que pode implicar desoneração de seu atendimento.
Conforme mencionado, caso o empreendedor consiga obter maior pontuação em outros
critérios, ainda que não atinja nenhum ponto nessas três, o selo construtivo respectivo à
somatória obtiva será automaticamente concedido.
Sem a pretensão de esgotar esse assunto, que, seguramente, por si só já
alimentaria sozinho vários trabalhos científicos, é necessário assinalar que a falta de
obrigatoriedade na certificação LEED quanto ao fator locacional e de transporte, inovação e
prioridades regionais acaba por suscitar insegurança quanto à sua eficácia. Isso porque o
cumprimento da norma deveria atingir não apenas alguns, mas todos os elementos e todas as
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dimensões da sustentabilidade, os quais serão apresentados no capítulo seguinte.
Primeiramente, quanto ao fator de escolha locacional e de transportes, conforme
visto, é de suma importância que a edificação reduza consideravelmente

o uso de

combustíveis fósseis, responsáveis pela depreciação da qualidade ambiental diante da emissão
de CO2. Portanto, a escolha do local que abrigará a edificação é de fundamental importância
para a redução do uso de meios de transporte ambientalmente impactantes. Os danos advindos
das más escolhas do local do terreno a ser edificado resultantes da não observância da
facilidade de transporte para seus usuários se estenderão do período de obras por todo o ciclo
de vida útil da edificação, ou seja por décadas.
Segundo, o critério de inovação dos projetos, conforme sustentado ao longo deste
trabalho, um dos grandes desafios da construção civil, hoje tão dependente de recursos
naturais renováveis e não renováveis, tem sido o de reduzir a pressão a esses elementos. Para
isso, há que se priorizar a escolha de materiais e produtos mais flexíveis e menos danosos ao
ambiente e que não sejam prejudiciais à saúde e conforto das pessoas nele inseridas. Não se
vislumbra outro caminho a ser utilizado senão o uso de tecnologia atualizada para reverter
esse quadro caótico de esgotabilidade de bens naturais. Energia solar gerada por placas
fotovoltáicas,

automação predial deixando os ambientes inteligentes,

dispositivos que

realizam o uso racional da água, seu tratamento e ou reaproveitamento, materiais recicláveis
e com grande durabilidade, equipamentos com uso reduzido de energia elétrica, programas de
computador que prevejam e antecipem os problemas ambientais que poderiam ocorrer na fase
pós-obra, enfim, um sem número de medidas de sustentabilidade importantes na construção
civil dependem necessariamente de inovação. Portanto, sustenta-se que o cumprimento desse
quesito não deveria facultativo.
Por último, merece destaque a adoção de medidas na edificação que respeitem as
prioridades regionais. É certo que os impactos positivos e negativos das edificações
ultrapassam os seus limites. Ora, a edificação deve representar verdadeira simbiose com o seu
entorno e contribuir efetivamente para a formação de cidades mais sustentáveis. Isso significa
dizer que o empreendedor, incorporador, construtor e projetista, sabedores das deficiências
regionais, como a escassez de água, por exemplo, devem utilizar-se de tecnologias e medidas
eficientes que visem impactar minimamente esse recurso.
Defende-se aqui que a edificação não é um organismo estático, ele deve ter vida
própria, não se pautando pela dependência exclusiva de serviços públicos. Para isso, deve
entender profundamente o meio onde se insere e alterá-lo minimamente.
Finalizando, as relevantes críticas apresentadas não desconsideram a hipótese de
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que a certificação LEED possa ter determinado a dispensabilidade de atendimento desses
quesitos como forma de possibilitar um maior engajamento e adesão de edificações a seu
sistema, e não por considerá-la viável do ponto de vista da real sustentabilidade.
e) Também ponderado anteriormente, o sistema de certificação LEED tem quatro
categorias de selos: Certified: 40-49 créditos; Silver: 50-59 créditos; Gold: 60-79 créditos; e
Platinum: 80 ou mais créditos. Portanto, quanto maior for a pontuação obtida em razão dos
critérios de norma alcançados, maior será o status de conformação com a certificação. Uma
edificação que atenda minimamente a esses critérios e que, por exemplo, obtenha o selo na
categoria Certified, já pode ser considerada uma construção sustentável. Defende-se que a
utilização do termo sustentabilidade de forma a chancelar que determinada obra ou produto é
diferenciado, que respeita os critérios de melhoria ambiental não pode ser legítima caso
despreze qualquer das dimensões propostas por Sachs (2009). Isso significa que não se
vislumbra uma construção parcialmente sustentável. Defende-se que é louvável que

o

empreendedor, incorporador, construtor e projetista incorporem ações positivas e adequadas
aos preceitos ambientais em suas construções, independentemente de selos, normas e
certificações, mas seria prudente que o adjetivo construções sustentáveis fosse utilizado
somente para aquela parcela seleta de edificações que atendam de maneira ampla aos quesitos
da sustentabilidade.
f) O sopesamento da pontuação é outro ponto conflitante da norma de certificação
LEED que se afasta dos preceitos ambientais que as edificações devem atender. No checklist
que se encontra no Anexo 1, há os itens de maior expressividade e exigências, tais como
Energia e Atmosfera (com 33 pontos), Qualidade Ambiental Interna (com 16 pontos) e
Materiais e Recursos (com 13 pontos). Poucos deles são considerados pré-requisitos ou
obrigatórios. Dos 10 itens cobrados no campo Energia e Atmosfera, apenas 4 deles são prérequisitos; dos 11 itens cobrados na Qualidade Ambiental Interna, apenas 2 deles são prérequisitos, e, dos 7 itens cobrados na área de Materiais e Recursos, apenas 2 deles são prérequisitos. Esses exemplos denotam que há nos critérios utilizados pela norma LEED uma
disparidade injustificada entre suas exigências, pois, ainda que dê um peso maior para cada
um dos grupos considerados, quando analisado particularmente cada um deles, uma parcela
bem menor de pontos são priorizados.
g) Após uma análise atenta dos checklist’s apresentados no Anexo 1 e
considerando todas as oito categorias de aplicação do selo LEED, depreende-se outra
importantíssima vulnerabilidade do sistema. Chama a atenção a pontuação destinada à
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Energy and Atmosphere48, que varia entre 31 pontos (para o escopo Schools49); 33 pontos
(para o escopo New Construction BD+C50; Core and Shell51; Retail52; Data Centers53;
Warehouses and Distribution Centers54 e Hospitality55), até chegar a 35 pontos (para o escopo
Healthcare56). Percebe-se claramente que essa expressividade, independentemente da
categorização (escopos) a qual o selo será implementado, o fator eficiência energética é o
mais preponderante, chegando a ser decisivo para a concessão da certificação. Isso, na prática,
significa dizer que a certificação LEED, ao estabelecer um peso que varia entre 31-35 pontos,
acaba por estender uma maior facilidade àqueles projetos que obtêm um desempenho
energético ótimo em detrimento de outros critérios de equivalente importância para a
sustentabilidade. Nesse sentido, a certificação LEED está mais para uma certificação de
eficiência energética do que de design ambiental ou Sustentabilidade.
Afirmam Fernandes; Salgado (2014) que a desproporcionalidade nos pesos
utilizados para as naturezas e critérios, independentemente dos escopos, denotam a
possibilidade de um projeto ser certificado com base no atendimento de uma única ou duas
dimensões. Os autores são categóricos em afirmar que essa assimetria é responsável por
distorcer o método, conferindo uma facilidade na obtenção da certificação. Exemplificando,
um empreendimento altamente eficiente do ponto de vista energético e controle de qualidade
de ar e que obtenha 35 pontos necessitaria de apenas mais 6 (seis) pontos e o cumprimento
dos pré-requisitos das demais naturezas para obter o selo na categoria Certified57.
h) Com exceção da tipologia LEED O+M58, todas as demais não precisam passar
por recertificação. Ou seja, somente projetos implementados que já estejam em fase de
operação e que desejem realizar uma atualização e checagem periódica do seu desempenho
ambiental necessitam se recertificarem59. Para qualquer outra tipologia sequer existe a figura
da recertificação. Nas palavras de Fernandes; Salgado (2014), os empreendimentos, após
obterem o selo, podem afrouxar a vigilância na fase de operação ou até mesmo deixar de usar
sistemas de controle ambientais por razão de economia, mantendo-se com um certificado
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Energia e Atmosfera. Tradução do autor.
Escolas. Tradução do autor.
50
Novas Construções. Tradução do autor.
51
Projetos da parte central do edifício (Core) e envoltória (Shell). Tradução do autor.
52
Varejo. Tradução do autor.
53
Centro de dados. Tradução do autor.
54
Armazéns e centros de distribuição. Tradução do autor.
55
Hospitalidade. Tradução do autor.
56
Empreendimentos relacionados aos cuidados com a saúde. Tradução do autor.
57
Certificado com 40-49 créditos.
58
LEED para edifícios existentes - Operação e Manutenção.
59
A cada cinco anos, o empreendimento certificado pela LEED O+M tem a faculdade de se recertificar-se.
49

120

obsoleto. Portanto, o controle de manutenção da sustentabilidade após um selo ambiental
conferido pela certificação LEED fica prejudicado. Faz-se crítica a esse detalhe porque
vistorias, monitoramentos e controles constantes e períodicos deveriam ser exigidos pela
certificação em pauta, com vista a obeter maior efetividade e segurança.
i) O método de avaliação da certificação LEED é baseado em pontuação. Assim,
conforme a tipologia em que a edificação ou o projeto se enquadra, será aplicável um
checklist apropriado. Todavia, independentemente dessa tipologia, o sistema LEED utiliza-se
sempre da mesma quantidade de pontos, que varia de 0 a 100, somados a mais 10 pontos
extras, totalizando 110 pontos. Esse sistema baseado unicamente no atendimento de critérios
verificados por meio

de checklist mostra-se inapropriado para garantia real da

sustentabilidade devido aos pontos negativos apresentados nos itens anteriores. Melhor seria
se o critério utilizado pela certificação LEED levasse em conta a gestão e processos de forma
mais holística, garantindo que o empreendimento só fosse certificado se obtivesse
desempenho mínimo em todos os quesitos.
Ainda sobre a metodologia empregada, mesmo que vários pontos de avaliação da
sustentabilidade estejam carregados de certo subjetivismo, e isso não se pode negar, outras
ferramentas de mensuração que adotem o critério qualitativo também poderão ser bem úteis
para apurar o nível de sustentabilidade da edificação com respostas, dados e registros mais
detalhados. Seria o caso, por exemplo, da avaliação dos potenciais impactos ambientais e
respectivas medidas mitigadoras que poderiam perfeitamente ser previstos, descritos,
valorados e quantificados.
j) Vários sistemas de certificação ambiental prometem benefícios econômicos,
valorização imobiliária, abertura de mercados. Assim, costumeiramente, empreendimentos
são certificados tão somente como forma de atingir visibilidade na mídia e valorização
imobiliária. A preservação ambiental, entretanto, não tem sido o seu maior objetivo.
Esse ponto, aliado a todas as demais vulnerabilidades já tratadas, mostra um
descompasso com o que se espera de normas de certificações construtivas que poderiam
realmente avaliar a sustentabilidade das edificações. No lugar de divulgarem a otimização dos
ganhos, do lucro voraz que alimenta o mercado imobiliário, espera-se o desenvolvimento de
ferramentas que possam promover propostas viáveis para a sustentabilidade. Não qualquer
sustentabilidade contaminada pelas falácias e armadilhas (FREITAS, 2012), mas propostas
efetivas para o alcance de todas as suas dimensões.
l) Ainda ponderado por Costa e Moraes (2013) algumas certificações consideram
além da variável ambiental também a econômica, esta de forma bem integrada, mas quanto à
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dimensão social, pouquíssimas se prestam a inserir esse quesito nos seus sistemas de
avaliação. No caso da certificação LEED, o ponto que mais se aproxima da dimensão social
se refere à busca pelo conforto dos usuários. O fato é que a edificação, conforme dito alhures,
não é um organismo estático e, assim, deve interagir com o entorno, com a população.
Todavia, não se vislumbra, no caso da LEED, em nenhum de seus critérios alguma obrigação
que esteja ligada à busca de ganhos sociais e integrativos nessa perspectiva, pois ações com
foco na educação ambiental e ou práticas sociais não estão previstas no rol de obrigações e
recomendações dessa certificação.
m) Da mesma forma que vários sistemas de certificação construtiva, a LEED
constitui-se como uma ferramenta de gestão ambiental para edificações cuja avaliação se dá
por atos voluntários e auto-declaratórios. Ou seja, os profissionais e empreendedores são os
responsáveis diretos por elaborarem todo o dossiê com registros, inclusive fotográfico e
documental, que possam evidenciar o cumprimento de todos os requisitos da norma para a
tipologia pretendida. Não é realizada nenhuma vistoria ou controle por auditoria externa.
Dessa forma, a avaliação fica restrita unicamente às informações prestadas pelos interessados,
que podem estar fatidicamente distorcidas da realidade.
n) Conforme ressaltado por Silveira (2014), o sistema de certificação LEED tem
sido difundido no Brasil com predominância de aplicação em edifícios de grandes
corporações, empreedimentos imobiliários de elevado padrão, não sendo expressiva a sua
adoção em projetos arquitetônicos de cunho social e que se prestem a mitigar o grave
problema urbanístico brasileiro ainda tão segregativo e excludente.
o) Também em apoio às ponderações feitas por Silveira (2014), o uso difundido e
irrestrito da certificação construtiva LEED sem o comprometimento com os reais critérios da
sustentabilidade estão desalinhados com a busca da qualidade de um projeto que considere o
contexto local, sem se colocar à mercê dos interesses mercadológicos60.

3.9.1 Necessidade de aperfeiçoamento da certificação construtiva LEED frente à realidade
brasileira
Não só no Brasil, mas também em vários outros países, o conceito de
desenvolvimento sustentável apresenta íntima relação com a própria vida das cidades.
Conforme sustentado ao longo do deste trabalho, a forma de intervenção do ser humano no

Este fenômeno é conhecido como greenwash. Esse termo refere-se a uma “falsa imagem de um produto ou
empreendimento que se diz ambientalmente correto” (OLIVEIRA, 2014, p. 20). Disponível em
https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/7770/1/51207007.pdf. Acesso em 28 nov. 2019.
60
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meio em que vive merece atenção imediata. A vulnerabilidade dos recursos naturais diante de
um modelo econômico tão agressivo, no qual a construção civil se encontra inserida, está tão
evidente quanto a necessidade de mudanças (RIBEIRO; MACHADO, 2018).
A obtenção de cidades que priorizem pessoas e não o mercado deve ser a tônica
de atuação do Poder Público, de forma que possibilite aos cidadãos usufruir do direito a um
ambiente com qualidade, tal qual garantido pela Constituição de 1988. A somatória dessas
ações por parte da sociedade e governo apresentam-se como único caminho capaz de reverter
o quadro caótico das cidades brasileiras e vai ao encontro do grande desafio de como se vai
encarar o planeta nos anos vindouros (RIBEIRO; MACHADO, 2018).
O desenvolvimento sustentável das atividades pelo segmento da construção civil
somente será possível por meio da utilização de práticas mais sustentáveis, melhor gestão dos
canteiros de obras, otimização do uso de recursos naturais renováveis e não renováveis, não
sendo admitidos em nenhuma hipótese improvisos e desperdícios de recursos, sejam eles
quais forem.
Por outro lado, defende-se que a pegada humana no planeta, especialmente no
ambiente construído, aliada aos desafios ambientais criados pela pauperização dos recursos
naturais, pode ser enfrentada não somente com o cumprimento de requisitos legais. Os
ganhos ambientais nas edificações podem ser atingidos principalmente com o uso de outros
instrumentos de mercado que visem criar um olhar diferenciado ao ambiente como um fator
de desenvolvimento e oportunidade de melhorias. É o caso das ações voluntárias de sistemas
de avaliação de desempenho ambiental (PINHEIRO, 2006).
Assim, apesar de todos os senões, o instituto da certificação ambiental, entre as
quais, a LEED, por si só

não apresenta nocividade. Constitui-se, sim, num importante

elemento impulsionador para elevar o padrão ambiental existente (PINHEIRO, 2006).
Entretanto, verifica-se que algo foi perdido no meio do percurso e necessita ser
resgatado sob pena de interferir na eficácia, na validade e respeito desse importante
instrumento. Ficou demonstrado que a utilização do modelo norte-americano sem uma
profunda adaptação não somente às realidades e demandas regionais, mas também aos
preceitos da real sustentabilidade, constitui-se em ponto crucial para seu sucesso.
Conforme exposto ao longo deste capítulo, mesmo para a certificação LEED, que
atualmente representa o pioneirismo e a preferência de selo construtivo ambiental para as
edificações brasileiras, “observa-se que o comportamento das edificações certificadas nem
sempre corresponde ao esperado em termos de qualidade ambiental, o que leva ao
questionamento sobre a eficácia dos sistemas de certificação” (FERNANDES; SALGADO,
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2014. sp)61.
A identificação e quantificação de impactos ambientais e consequentes medidas
mitigadoras em prol da sustentabilidade não é tarefa fácil, principalmente acerca das
necessidades ambientais dos espaços urbanos e de alternativas viáveis para edificações que
pudessem ser consideradas sustentáveis.
Portanto, as certificações, especialmente a LEED, que ocupa especial lugar no
ranking de aplicação nacional, deveriam avançar em revisões que pudessem proporcionar a
melhoria contínua no desempenho dos quesitos considerados, dialogando com as necessidades
de seus usuários e com as expectativas da sociedade em âmbito local.
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Disponível em:
https://www.researchgate.net/profile/Monica_Salgado5/publication/301369320_Qualidade_ambiental_do_projet
o_atraves_da_certificacao_LEED-_uma_discussao/links/598357f6458515b420c96103/Qualidade-ambiental-doprojeto-atraves-da-certificacao-LEED-uma-discussao.pdf. Acesso em: 23 nov. 2019.

124

4 O MULTIDIMENSIONALISMO COMO ESTRATÉGICA PARA A BUSCA DAS
CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS

Sachs (2009) é um dos mais importantes estudiosos estrangeiros da economia
brasileira, que se autointitula ecossocioeconomista. É o pioneiro na ideia de que a qualidade
de vida e defesa dos interesses dos povos deve representar a tônica e o objetivo maior e
permanente do poder econômico.
Entusiasta do crescimento sem destruição, o autor abordou, em várias de suas
obras as desvantagens advindas do processo de globalização das economias, que, segundo ele,
foi e ainda é responsável por aprofundar o fosso existente entre os mais ricos e os mais
pobres. Trata-se de um modelo excludente e que busca o progresso técnico e econômicoespeculativo, sem, contudo, promover o crescimento dos empregos e a melhoria de vida de
forma equânime.
Nessa perspectiva, esta pesquisa científica apoia-se no referencial teórico de Sachs
(2009) para que com base na teoria do multidimensionalismo fosse possível obter respostas
mais satisfatórias sobre o objeto de estudo. Nessa esteira de pensamento, a análise da
dissertação visa aplicar a referida teoria à luz das certificações construtivas existentes, a fim
de se alcançar a sustentabilidade na construção civil e também conseguir a empregabilidade
de certificações construtivas, entre as quais, a LEED, para melhoria do desempenho ambiental
de edificações.
Dessa forma, o presente capítulo busca justamente fazer uma incursão sobre a
obra de Sachs (2009), analisando minuciosamente cada uma das dimensões da
sustentabilidade por ele tratadas, fazendo os contrapontos necessários e a verificação se essas
certificações construtivas obedecem sistematicamente à sua tese.

4.1 As dimensões social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica, política
nacional e política internacional da sustentabilidade

Diante das recorrentes crises financeiras no mundo inteiro, houve a confirmação
de que a economia de mercado é míope às demandas sociais e se caracteriza por adotar visões
imediatistas de curto prazo por meio de paliativos em uma tentativa desesperada de superá-las
(SACHS, 2009).
O fato é que, no campo ambiental, essas condutas de mercado se mostram
incongruentes com o fim a que se almeja. Faz-se necessário que soluções e estratégias
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contribuam para a formação de cidades mais interessantes para se viver. Essas soluções e
estratégias, por óbvio, devem considerar o presente, mas sem perder o foco em objetivos de
médio e longo prazos.
Não se trata de criar um futuro civilizatório com base em sonhos, em utopias, mas,
sim, de pensar em alternativas factíveis e que estejam atentas ao atual momento catastrófico.
A tecnologia se mostra como uma forma inevitável para a manutenção dos estoques naturais e
para uma menor interferência na qualidade do ambiente.
Dito isso, é observado que as estratégias de médio e longo prazos dependem do
conhecimento do lugar onde se está e daquele aonde se deseja chegar. Necessário que as ações
antrópicas no planeta, entre as quais, a modificação dos espaços para habitação, passem pelo
seguinte fluxo: pensar e planejar considerando o fator cultural, estimular o debate social acerca do
cenário existente, despertar no tecido social a relevância das restrições ambientais e, por último,
fazer uso da economia para servir de instrumento de mudanças a caminho da sustentabilidade.
Não se vislumbra atingir esse caminho sem uma ampla remodelagem do sistema
econômico integrativo à sustentabilidade. Isso exige uma profunda ruptura de suas amarras
com os interesses mercadológicos. Certo é que a atual competitividade do mercado não leva
em conta as externalidades sociais e ambientais que ele mesmo cria.
Para reverter esse quadro caótico, há que se fomentar um desenvolvimento
planejado que considere as particularidades de cada país e cultura e esteja ancorado num
pacto global no qual as ações sejam comuns, haja vista que o enfrentamento dos problemas
ambientais e sociais também são comuns.
Sachs (2009) demonstra na obra Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável o
passo a passo para enfrentar o que chama de “Revolução Ambiental”, cujas consequências
são, antes de mais nada, éticas, sem se esquecer que o desenvolvimento é inevitável. “Daí a
necessidade de se adotar padrões negociados e contratuais de gestão da biodiversidade”
(SACHS, 2009. p. 53).
Como resultado do encontro de Estocolmo, formou-se o paradigma do caminho
do meio, que corresponde a um outro desenvolvimento, um desenvolvimento endógeno, autosuficiente em vez de dependente, orientado para as necessidades locais e que esteja em
harmonia com a natureza. Não aquele desenvolvimento que somente reflete os interesses
importados de outros países, que, na maioria das vezes, conduzem-se pelas tendências de
mercado e influências políticas (SACHS, 2009).
Por outro lado, o movimento que visou projetar no mundo toda a noção de
desenvolvimento sustentável como caminho a ser trilhado para o progresso sem
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comprometimento das reservas naturais do globo foi sacramento pelas propostas discutidas e
aprovadas pelo chefes de Estados na Comissão Brundtland. Essas propostas, em grande parte,
se opoem às contribuições de Sachs.
Lima (2003) observa que:
A Comissão Brundtland, por sua vez, embora apoiada em muitas das ideias
apontadas por Sachs, chegou a um resultado qualitativamente diferente, ao esvaziar
o conteúdo emancipador do Ecodesenvolvimento, que representava, talvez, sua
marca mais inovadora. Assim, embora alguns elementos da síntese de Sachs
permanecessem constantes, como a ideia de articular crescimento econômico,
preservação ambiental e equidade social, as prioridades e os arranjos resultaram bem
diversos. Ao contrário do Ecodesenvolvimento, a Comissão ressaltava uma ênfase
econômica e tecnológica e uma tônica conciliadora que tendia a despolitizar a
proposta de Sachs (LIMA, 2003, p. 102).

Ressalta-se, ainda, que a forte resistência às mudanças e a hegemonia do sistema
econômico acabou por destoar as estratégias trazidas pelo termo ecodesenvolvimento. Surge
então um novo instituto, um novo modelo, agora com a missão de esverdear a economia
pondo um fim dúvida relacionada à possibilidade de se obter crescimento com harmonia e
preservação da natureza. Esse novo conceito refere-se ao desenvolvimento sustentável que
suplantou de vez a ideia de ecodesenvolvimento (LEFF, 1986).
Seja denominado ecodesenvolvimento ou desenvolvimento sustentável ou
qualquer outro termo, isso não importa. O que de fato importa para a promoção da real
sustentabilidade é a efetivação dos objetivos sociais, ambientais e econômicos amplamente
discutidos desde Estocolmo até as Conferências do Rio de Janeiro – objetivos que sofreram
ampliação sob a perspectiva de oito critérios de sustentabilidade (SACHS, 2009).
Os critérios multidimensionais da sustentabilidade devem ser utilizados para aferir
o nível de eficiência e efetividade que a construção civil, por meio das certificações
construtivas, podem chegar na mitigação de seus impactos.
O grande desafio para a construção civil brasileira e mundial é evitar que as
metanarrativas construídas sobre essa sustentabilidade ofusquem o seu verdadeiro contexto
social, ambiental e econômico, assumindo múltiplos e desvirtuados sentidos sob o influente
lobby imobiliário.
Para que o alinhamento da sustentabilidade na construção civil por meio das
certificações construtivas seja possível não se vislumbra outra alternativa que um maior
estreitamento dessa atividade econômica com o meio científico. A elaboração de metas e
ferramentas a serem utilizados nesse segmento não podem ser embasados em estratégias de
marketing, mas na objetividade e imparcialidade características da ciência.
As dimensões da sustentabilidade devem ser consideradas de uma maneira fiel e
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integrada pelas certificações construtivas, pois, do contrário, impossível será garantir que
determinada edificação seja construída e utilizada de forma satisfatória.
Como visto, a cadeia da construção civil é atualmente responsável por uma
massiva utilização de recursos naturais e pela modificação de ambientes natural, artificial,
cultural e laboral. Deve, portanto, assumir seu papel de protagonista na difícil tarefa de
atingir a sustentabilidade adaptando seus processos produtivos, soluções e tecnologias dentro
de uma visão sistêmica que possa realmente ser considerada verde (green).
O fato é que não existirá sustentabilidade sem a multidimensionalidade na
construção civil e no bojo dos requisitos das certificações construtivas.

4.1.1 Dimensão Social

Quanto à análise da dimensão social na construção civil, é de extrema importância
para alcance da sustentabilidade. Não se vislumbra nenhuma possibilidade de um edifício ser
considerado verde, desrespeitando-se os direitos de segurança/saúde e dignidade dos
trabalhadores que contribuíram com seu trabalho para soerguê-lo. O fato é que a
informalidade nas relações empregatícias do setor da construção civil brasileira atinge uma
parcela significativa de trabalhadores.
Analisando os requisitos do sistema LEED, não é verificado nenhum critério que
garanta que a edificação se abstenha de cometer algum tipo de degradação nessas relações
laborais. Por óbvio, estar certificado já pressupõe o atendimento integral ao arcabouço
jurídico existente, mas, em países subdesenvolvidos como o Brasil, não é novidade que
cotidianamente são cometidos abusos no meio corporativo, às margens da legalidade. O
direito e as normas técnicas aplicáveis à construção civil nem sempre são efetivados.
Outro impacto na esfera social refere-se à sonegação de impostos. O
descumprimento da legislação tributária é bem peculiar no segmento da construção civil em
razão da prática de comercialização de mercadorias e serviços diretamente ao consumidor
final, que deixa de exigir a respectiva nota fiscal. Isso causa um sem número de impactos nos
investimentos estatais. Da mesma forma, não existe na certificação em comento a
obrigatoriedade de comprovação desse quesito, o que alimenta um lado perverso do mercado
privilegiando empreendimentos que praticam a ilegalidade em face daqueles que trabalham
dentro dos ditames da lei.
Não obstante, a edificação também deve se relacionar profundamente com o seu
entorno, e isso somente é possível como um diferencial positivo no local onde está inserida. O
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respeito às rotinas e a tolerância às pessoas que ali habitam são fundamentais.
Ainda na dimensão social, uma indagação simples, porém de profunda
importância se faz pertimente: no cenário brasileiro, qual tem sido a contribuição da
certificação LEED para combater os graves problemas como o deficit qualitativo e
quantitativo de moradias da população brasileira?
Resumindo, o sistema LEED não tem critérios de quantificação e controle de
impactos sociais dos edificíos por ele certificados. Sequer tem algum critério que possibilite
ou prestigie práticas de responsabilidade social das empresas, ainda que voluntárias.

4.1.2 Dimensão cultural

Como trabalhado anteriormente, é inerente às edificações que desejam seguir pelo
caminho da sustentabilidade o uso de inovações, inclusive sendo este um critério utilizado,
mesmo sem ser pré-requisito, pelo sistema LEED. Porém, há que se ter harmonia entre
inovação e tradição (SACHS, 2009). Os selos construtivos devem, então, necessariamente,
respeitar as regionalidades e customizar seus critérios de forma a não afrontarem as realidades
regionais. As ferramentas destinadas à avaliação da sustentabilidade devem compor um
projeto nacional integrado e endógeno, em oposição às cópias servis dos modelos alienígenas
(SACHS, 2009).
A LEED é uma certificação norte-americana que, apesar de estar há mais de 10
anos no mercado brasileiro, não foi adaptada às suas realidades. Não adota um termo de
referência de acordo com o modo de edificar, com o perfil das cidades e das populações.
Exemplo disso é a questão da coleta de resíduos sólidos por catadores e cooperativas, um
modelo originalmente brasileiro destinado à gestão de resíduos sólidos. Esse modelo está
arraigado no cotidiano tanto de cidades pequenas quanto de grandes centros urbanos,
tratando-se de uma realidade cultural.
Outra forma de manifestação da dimensão cultural nas edificações refere-se à sua
integração com o ambiente. Com o advento da Constituição Federal de 1988, surgiram novas
possibilidades de construção da identidade e cultura por meio de elementos que, até então,
não eram considerados patrimoniais. As edificações industriais e organizacionais foram
integradas a esse novo contexto integrando-se ao patrimônio cultural (SILVA; CORDEIRO,
2017).
Nesta mesma linha:
As diferenças relações estabelecidas com o tempo e com o espaço determinam as
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mudanças nas percepções entre as tradições e sua importância para a construção das
diversas identidades – individuais e coletivas. Os novos modelos patrimoniais e
culturais redefinem essas identidades e levam à identificação de elementos que
tendem a contribuir para uma nova relação entre passado-presente-futuro, entre
memória-história e entre indivíduo-coletividade (SILVA; CORDEIRO, 2017. p.
11/12).

Portanto, fica bastante claro que as edificações incorporadas em um contexto
urbano pré-existente devem desempenhar um papel de integração com a sociedade que ali está
inserida. Deve-se frisar que a edificação pode interferir positiva ou negativamente nas
questões culturais do local. As relações sociais são extremamente importantes, e, caso a
edificação incorporada não provoque um efeito positivo de pertença e pertencimento ou uma
sensação de identidade, poderá ser vista com uma anomalia e estaria descompassada com a
sustentabilidade.
Na certificação estudada, não existem padrões que se apliquem diretamente à
vizinhança do empreendimento a ser edificado. O que se percebe, no máximo, são medidas
para evitar incômodos tais como erosão de solos, carreamento de materiais para as vias
públicas, prevenção de fontes poluidoras na fase de obras.
Talvez a dimensão cultural da sustentabilidade seja a mais difícil de ser
incorporada nas certificações construtivas devido à forte tendência de imperialismo
econômico que esses sistemas internacionais ainda estabelecem nos países em
desenvolvimento como o Brasil.
O mais importante é não esquecer que as principais mudanças no rumo
civilizatório daqui pra frente serão ditadas pelo caminho da sustentabilidade cultural. Esse
importante processo teve início durante as conferências das Organizações das Nações Unidas
e o debate de preservação ambiental que os espaços habitáveis devem seguir orientando os
comportamentos humanos e suas escolhas.
Tudo isso faz parte da dimensão cultural da sustentabilidade, que é de extrema
importância tendo em vista o enorme poder modificador que desempenha em seu raio de
influência.

4.1.3 Dimensão ecológica

Ao se analisar as naturezas dos critérios, itens e pré-requisitos da certificação
LEED, nota-se que praticamente todos eles estão relacionados com a dimensão ecológica.
A busca pela redução do uso de combustíveis fósseis com a consequente
diminuição da emissão de CO2 na atmosfera, a redução da pressão no trânsito local, o controle
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da poluição em todas as suas formas, o uso racional de água, a eficiência energética, o
gerenciamento de resíduos sólidos, a escolha de materiais de baixa emissão, a qualidade
ambiental da edificação e inovação (GBC Brasil, 2019), enfim, todas as ações estampadas nos
checklists apresentados no Anexo 1 se alinham com a dimensão ecológica da sustentabilidade
proposta por Sachs (2009).
Apesar dos benefícios potencialmente possíveis dessas ações consubstanciadas no
processo de certificação LEED, nem sempre elas têm a capacidade de tornar a edificação
autosuficiente. Conforme já tratado, a metodologia utilizada por esse sistema é de somatória
de pontuação e não a análise de ciclo de vida, o que provoca distorções nos resultados obtidos
no que se refere ao desempenho ambiental.
A atratividade econômica oferecida pelas certificações construtivas internacionais
acaba diluindo os objetivos a serem efetivados, e o viés ecológico é sempre o mais
prejudicado.
A metodologia genérica e a falta de indicadores ambientais adequados sugerem
que os benefícios ambientais e a mitigação dos impactos advindos do setor da construção civil
apresentam uma visão reducionista. Na prática, caso os empreendedores não incorporem
realmente a dimensão ecológica ampliada em seus projetos, estarão diante de um sobrepreço
imposto pelas certificadoras sem as contribuições efetivas necessárias para a verdadeira
qualidade ambiental.
A edificação deve ser autogerida e representar real mudança comportamental pela
cadeia produtiva da construção civil brasileira, adotando o uso de materiais e recursos naturais
e reduzindo suas externalidades, em especial os resíduos sólidos da construção civil (RSCC).
A complexidade da sustentabilidade, em especial da sua dimensão ecológica,
exige que a certificação construtiva LEED, que domina a maior parte do mercado brasileiro,
realize uma imediata adequação de seus quesitos para alinhamento com as políticas públicas
ambientais, inclusive respeitando as regionalidades.
Faz-se aqui um alerta importante para a necessidade de revisão e aperfeiçoamento
dos critérios e metodologias que considerem a análise de ciclo de vida da edificação e que
estimule uma mudança comportamental dos empreendedores e usuários com o compromisso
ecológico.
Os principais elementos necessários para se atingir a sustentbilidade ecológica
propostos por Sachs (2009) e que devem ser inseridos na certificação LEED são estes:
garantia de que as construções utilizem-se de recursos e tecnologias que respeitem os ciclos
ecológicos dos ecossistemas, meios que garantam que os processos construtivos façam o uso
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prudente e respeitoso de recursos renováveis e, principalmente, dos não renováveis,
incorporação de práticas com base na biomassa e processos produtivos de baixa geração de
resíduos sólidos. Essas ações devem aparecer no rol de requisitos da referida norma de
maneira expressa e obrigatória.
A construção civil brasileira e mundial deveria rever seus processos atualmente
tão dependentes de recursos e responsáveis pela geração de tantas adversidades ambientais.

4.1.4 Dimensão ambiental

As dimensões ecológica e ambiental apresentam íntima semelhança e interação,
porém é necessário estabelecer algumas particularidades. A dimensão ambiental está
relacionada à capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais (SACHS, 2009). Assim
sendo, relaciona-se com os impactos das atividades antrópicas e sua capacidade de alteração
do ambiente. Essa dimensão nas atividades relacionadas à construção civil é de extrema
importância tendo em vista que cuida de evitar que a ocupação humana dos espaços não
provoque a pauperização dos ambientes e perda de qualidade ambiental em razão
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variadas fontes poluidoras.
No caso da dimensão ecológica, esta mostra-se com maior estreitamento com a
questão do uso de recursos naturais e a possibilidade de seu esgotamento. Portanto, é na
dimensão ecológica que as edificações devem estar apoiadas como forma de fazer uso
racional dos recursos e do consumo. Isso porque a ciência da ecologia defende que os
recursos são finitos e estão comprometidos pelas demandas que são crescentes.
Independentemente de se considerar a dimensão ecológica ou ambiental, ambas
têm a capacidade de provocar reflexos – positivos e ou negativos – desde a realização das
obras até o final do ciclo de vida da edificação com a sua desmontagem ou demolição.
A compatibilização das certificações construtivas, quanto à dimensão ambiental,
representa a busca pela qualidade do meio ambiente como mandamento inafastável a ser
atingido e que não pode ser flexibilizado ou transacionado sob a égide de nenhum argumento.
Da mesma maneira que na dimensão ecológica, a incorporação da dimensão
ambiental no sistema de certificação LEED se mostra frágil, carecendo de um
posicionanamento frente ao mercado como um instrumento claro para a busca da
sustentabilidade ambiental. Caso contrário, poderá, nos próximos anos, ser expurgada diante
de um mercado que não permite erros.
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4.1.5 Dimensão territorial
O pilar da dimensão territorial – ou espacial – da sustentabilidade relaciona
democratização local e regional do poder com uma integração de campo-cidade, de forma a
otimizar benefícios que sejam não excludentes, mas compartilhados por todos (SACHS,
2009). Essa dimensão não pode ser desprezada pelas construções sustentáveis quando se
pretende promover uma integração com os espaços. A má distribuição dos espaços urbanos é
responsável pelo desiquilíbrio diante da concentração das pessoas em um mesmo local que
não tem condições de atender suas expectativas e demandas. Esse problema social e
urbanístico retratado na dimensão espacial é uma das mais agudas doenças da urbanização62.
As certificações construtivas devem imprimir esforços em evitar o inchaço dos
grandes centros urbanos. No caso do sistema LEED, ele incorpora, na natureza Localização e
Transportes, uma recomendação para que a escolha dos terrenos que receberão as edificações
dê preferência a áreas urbanas já desenvolvidas e inseridas na mancha urbana. Nesse grupo de
quesitos, a certificação encoraja que os empreendedores procurem por áreas já adensadas,
com disponibilidade e demanda satisfatória de rede de comércios e transportes alternativos ao
uso de carros, tais como sistema de ônibus coletivos e ciclovias.
Entretanto, vislumbra-se um verdadeiro paradoxo haja vista que, nos quesitos
relativos à natureza Espaço Sustentável, também da certificação LEED, determina-se que as
edificações devem contribuir para o aumento da permeabilidade do solo e não formação de
ilhas de calor, principalmente nos grandes centros urbanos. Sob essa perspectiva, a procura
por espaços extremamente consolidados e adensados pode vir a se tornar um grande problema
para edificações que desejam impactar o mínimo na drenagem das cidades.
Não se pretende aqui defender que a escolha de locais para implantação de
projetos sustentáveis se limite às áreas isoladas e distantes das cidades, mas uma análise
pormenorizada deve ser feita a fim de enxergar a edificação em operação dentro de um
contexto onde usuários, colaboradores, moradores, clientes, fornecedores e visitantes possam
ter acesso facilitado.
Escolher locais demasiadamente saturados ou regiões que já apresentam
coeficientes de ocupação em descompasso com a capacidade de atendender às demandas da
população local denotam um retrocesso para a manutenção de seu equilíbrio.
62

Urbanização enquanto processo natural de crescimento da população urbana em detrimento da rural, que se dá
de forma espontânea, sem o necessário planejamento, provocando problemas que irão depreciar a qualidade de
vida das pessoas e do ambiente que as abrigam. Como remédio se tem a urbanificação, seja preventiva ou
corretiva como forma de remediar os males advindos da falta de planejamento urbano.
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Por tudo isso, o ideal, portanto, é a linha do meio, ou seja, a escolha do local que
receberá a edificação sustentável de forma a ocupar áreas já urbanizadas, porém não
saturadas. Uma análise da dinâmica do transporte coletivo no local deve ser feita pelos
projetistas e deverá ser complementada com a possibilidade de usos de outros meios de
locomoção não poluidores como bicicletas, patinetes e caminhada, além de locais onde
serviços básicos podem ser oferecidos aos usuários.
Outro ponto defendido por Sachs (2009) refere-se à integração cidade-campo. Isso
quer dizer que os problemas no campo também são problemas da cidade. Existe uma íntima
conectividade entre ambos, de forma que as edificações devem buscar algum tipo de ação que
favoreça esse elo. Algumas ações interessantes podem ser incorporadas, como aquisição de
produtos vindos de produtores rurais da região, o que certamente melhoraria a segurança
alimentar dos seus usuários, assim como programas de educação ambiental destinados a essas
comunidades. O campo não pode ser tratado de forma desidiosa pelo poder público e deve
receber o mesmo empenho dado às cidades, inclusive de investimentos financeiros, ações para
a modernização e inclusão social.
Como ferramenta de apoio, a certificação LEED poderia inserir o Zoneamento
Ecológico-Econômico (ZEE) para uma melhor organicidade do ambiente a ser alterado,
considerando os pontos fortes e suas fragilidades ambientais e econômicas. Portanto, a
ocupação e alteração do solo urbano depende da observância de diversos critérios, entre os
quais estão a sustentabilidade espacial que analisa os impactos advindos não somente do
ponto de vista ambiental, mas também aqueles gerados às comunidades ali existentes, a cada
fragmento urbano, a cada bairro.

4.1.6 Dimensão econômica

Inicialmente, cumpre explicar que a dimensão econômica da sustentabilidade não
se presta a atingir um progresso exclusivamente econômico por meio das atividades humanas
que se afaste da sua premissa maior, que é a proteção ambiental. O conceito de progresso
deve tomar contornos mais amplos, que sejam sedimentados na ideia de um desenvolvimento
democrático. Práticas econômicas que visem atender meramente às vantagens de uma
pequena parcela de destinatários do sistema não podem ser consideradas atividades
sustentáveis.

Não é nenhuma novidade que o atual sistema econômico despreza os fatores
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socioambientais, internalizando seus lucros e compartilhando com as sociedades seus ônus,
entre os quais, a dilapidação dos estoques de recursos naturais.
Nessa mesma perspectiva, Almeida e Engelmann (2010) acreditam que:
[...] a análise global do contexto econômico opera justamente a partir da lógica
(ideológica) do capitalismo neoliberal e, certamente, com a manutenção dessa
postura especulativa e prática, não há espaço para inserir a sustentabilidade como
uma dinâmica possível de oferecer resultados otimistas (ALMEIDA;
ENGELMANN, 2010, p. 23).

Nesse ponto, tem-se que uma sociedade que se mostre alinhada com o chamado
desenvolvimento sustentável deve, antes de mais nada, migrar do modelo de economia hoje
movida pelos ditames dos interesses mercadológicos, que têm por base somente o preço, para
uma nova economia, a verde.
A economia verde é aquela que leva o interesse coletivo em conta. Como visto
nos capítulos anteriores, para o alcance de um modelo de sustentabilidade, há que se viabilizar
o atendimento de preceitos econômicos, ambientais e sociais dentro de um compromisso
ético. E é justamente nesse ponto que se depara com a principal crítica feita por Sachs (2009)
no tocante ao sistema econômico vigente, que, ao manter a busca do lucro voraz63, falta-lhe
atendimento ao compromisso ético.
É bem verdade que a dimensão econômica da sustentabilidade deve combater o
atual fosso existente entre os interesses mesquinhos de um mercado egocêntrico em face de
benefícios que se estendam à coletividade. Esse movimento não é simples nem rápido e deve
partir de posturas sérias e compromissadas da sociedade, que exercerá uma governança em
prol da perenidade da vida com qualidade.
Esta governança pode ser exercida por meio de um processo de autorregulação
das certificações construtivas. A cadeia da construção civil pode e deve fazer uso da
importante ferramenta das certificações e selos ambientais. Obviamente, o presente trabalho
se detém em apresentar uma análise alongada sobre esse tema justamente por acreditar que
esses instrumentos merecem todo o respeito, caso contrário não despenderia tanto esforço.
Mas o centro desta discussão está a forma como a economia poderá tratar da
utilização dos recursos naturais, alinhada à ética, sem causar desigualdades ambientais e
depreciação da qualidade ambiental. A dimensão econômica da sustentabilidade deve pôr a
economia à serviço do desenvolvimento para todos, de forma a evitar exclusão social
(SACHS, 2009).
63

Também chamado por Sachs (2009, p. 54) de crescimento selvagem ou perverso, aquele que não analisa os
custos sociais e ambientais, que não leva ao verdadeiro desenvolvimento.
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Por outro lado, essa análise não condena à pena de morte o crescimento
econômico. Sem ele, não se vislumbram meios adequados para que as infraestruturas das
cidades sejam disponíveis aos citadinos de forma igualitária. No entanto,

crescimento

econômico sem progresso social e ambiental não se sustenta. Qualquer modelo que exclua as
pessoas de um ambiente sadio ao invés de integrá-las ao meio não pode ser chamado de
sustentável.
O automatismo da economia que priorize os resultados em detrimento dos meios
se distancia e constitui um verdadeiro engodo que não passa de justificativa para o acúmulo
de riquezas nas mãos de poucos privilegiados.
Em relação à dimensão econômica comparada aos objetivos da certificação
LEED, o que é sustentado pela GBC Brasil64, e apresentados como benefícios, constata-se o
elevado apelo comercial que esse sistema transparece aos seus clientes. Entre os benefícios
econômicos oferecidos estão a diminuição dos custos operacionais e dos riscos regulatórios; a
valorização do imóvel para revenda ou arrendamento; o aumento na velocidade de ocupação;
o aumento da retenção e modernização e a menor obsolescência da edificação (GBC
BRASIL, 2019).
Com base nas análises realizadas no presente estudo, fica demonstrada a
prestabilidade do sistema com fins claramente competitivos, indicando as vantagens
econômicas na comercialização, locação, arrendamento das edificações.
A dimensão econômica da sustentabilidade em projetos LEED acaba sendo
desvirtuada diante de uma ambição corporativa que visa à especulação imobiliária, longe de
suas reais funcionalidades socioambientais. Isso não quer dizer que a utilização da ferramenta
como forma de economizar recursos na fase de obras e operação do empreendimento não seja
importante. É claro que a economia de recursos financeiros na fase de obra ou de operação de
uma edificação por sí só já denota que recursos ambientais também foram poupados. Porém, a
justificativa primeira da certificação, quanto ao aspecto econômico, é de buscar bem-estar e
qualidade ambiental com uso racional de recursos.
A dimensão econômica proposta por Sachs (2009) e ora denominada de economia
verde não está nem de longe alinhada com a obtenção do lucro pelo mercado, mas
sinergicamente relacionada ao abandono do uso de combustíveis fósseis diante de uma
excelente matriz energética brasileira, no uso de biomassa como forma de universalizar o
acesso a energia, no aproveitamento das riquezas biológicas em prol das comunidades locais e
no controle das emissões, principalmente dos resíduos sólidos, agregando-lhes valor
64

Disponível em https://www.gbcbrasil.org.br/certificacao/certificacao-leed/
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comercial.
Portanto, a dimensão econômica da sustentabilidade se mostra como mola mestra
na viabilização de grandes conquistas pela construção civil, seja evitando os seus
desperdícios, seja melhorando a qualidade de vida das pessoas por meio do não uso ou do uso
racional dos recursos naturais.
Opina-se que a certificação LEED deveria dar equivalência de pesos e medidas,
assim como no caso da eficiência energética, também em relação aos materiais e recursos. O
uso inteligente desses insumos e mecanismos desempenham efeitos extraordinários nas
sociedades e nos ecossistemas. A inovação, o incentivo à pesquisa científica e tecnológica
(SACHS, 2009) e o fomento de políticas públicas que privilegiem esse quesito se mostram de
singular importância para a construção de uma economia verde pautada na dimensão
econômica da sustentabilidade.
Por fim, Sachs (2009) lembra que para o alcance da dimensão econômica da
sustentabilidade é necessária uma inserção soberana na economia internacional. Como visto, a
certificação LEED é um sistema norte-americano, e, assim, é importante que, ao ser aplicado
no país, respeite as tradições, independência e necessidades nacionais, de forma a evitar
qualquer forma e grau de imperialismo.

4.1.7 Dimensão política (nacional)

Outra faceta da sustentabilidade refere-se à dimensão política dentro da
implementação de um projeto nacional, em parceria com os empreendedores, que esteja
direcionado à proteção da qualidade de vida da sociedade (SACHS, 2009).
O maior ou menor interesse público na implementação de ações inseridas na
seara ambiental é estimular ou desestimular a sociedade a se importar com o ambiente.
A dimensão política da sustentabilidade no âmbito nacional deve representar um
conjunto sistêmico de iniciativas governamentais, em todos os níveis da federação, a fim de
provocar as ações privadas para os bons exemplos e efetivo envolvimento nas questões
ambientais. Isso poderá ser atingido de várias formas, com cada ente exercendo suas
competências formais e materiais na proteção ambiental.
Internamente, os governos devem procurar que as obras públicas, especialmente
as habitacionais e de saneamento sejam responsáveis pela universalização do acesso de um
ambiente equilibrado, dentro dos preceitos da sustentabilidade e numa perspectiva
democrática de respeito aos direitos humanos (SACHS, 2009).
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Quanto à esfera privada deve o Poder Público incentivar as iniciativas que estejam
alinhadas com essa agenda verde para uma remodelação dos espaços habitáveis. Infelizmente,
essas políticas de incentivo ainda são incipientes no país, carecendo de um olhar mais atento
do legislador e também dos gestores públicos, que devem projetar ações que possibilitem uma
nova forma de edificar as cidades.
O fato é que, apesar da vocação brasileira para a preservação das importantes
florestas que abrigam boa parte do território nacional, pouco destaque se tem dado aos
problemas urbanos e a forma como as pessoas se utilizam de recursos ( água, energia elétrica,
materiais de fontes renováveis e principalmente não renováveis) e cuidam de suas emissões
(esgotamento sanitário, resíduos sólidos, águas pluviais). Essas externalidades estão ligadas
diretamente aos desafios ambientais enfrentados e estabelecem sinergia com aquelas mesmas
florestas.
Os projetos políticos para busca da sustentabilidade nas cidades também emitem
reflexos para o campo e vice-versa. Entretanto, ao débito histórico com o compartimento
social soma-se o desafio de hoje, a dívida ecológica (SACHS, 2009). Há uma carência da
sustentabilidade nas ações de governo que necessitam ser imediatamente corrigidas.
Para Sachs (2009), no que se refere à sustentabilidade brasileira, é preciso lembrar
que o Brasil tem um enorme diferencial que não pode ser desprezado nas políticas públicas,
ou seja, tem uma abundância de recursos naturais observados em poucos lugares do planeta,
tem força de trabalho disponível e que deve ser qualificada, e conta com um potencial de
conhecimento moderno que deve nortear a busca de melhores alternativas para a
sustentabilidade, sendo indispensável o fortalecimento da ciência.
Em relação às certificações construtivas e à dimensão político nacional da
sustentabilidade, não se pode deixar de considerar a realização de estudos integrados dos
sistemas produtivos e que estejam adaptados às condições locais (SACHS, 2009). Já existem
apontamentos com esse foco, sob o alerta que modelos de verificação da sustentabilidade
importados podem não estar estrategicamente alinhados com um necessário desenvolvimento
sustentável.
Sachs (2009) traz importante contribuição ao campo de estudo, uma vez que
defende que países em desenvolvimento, como o Brasil, devem adotar políticas públicas
destinadas à criação de seus padrões endógenos de desenvolvimento com maior respeito pelas
questões ambientais. Dessa forma, reitera-se que nem sempre os quesitos de normas
estrangeiras estão condizentes com as realidades locais representando verdadeiro óbice no
atendimento da dimensão política nacional da sustentabilidade. Falta-lhes adaptabilidade e
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customização com os desafios internos que podem ser superados por meio de uma coesão
social.
Outro ponto de destaque da vulnerabilidade da certificação construtiva LEED é o
afastamento da atuação do poder público nas questões urbanísticas. Certo é que, excetuando
as autorizações, licenças ambientais, alvarás, que são atos administrativos próprios da
administração, outras ações viáveis para o setor da construção civil e obtenção de selos
ambientais dificilmente são efetivadas. Como exemplo, tem-se a implementação de
programas de bônus, incentivos e isenções tributárias que poderiam agraciar e estimular
empreendimentos e empreendedores que voluntáriamente inserissem o critério da
sustentabilidade em seus projetos.
Trata-se, portanto, de verdadeira lacuna deixada pelo poder público,
especialmente na esfera de atuação das municipalidades que perderam a capacidade de agir
proativamente na sustentabilidade das cidades, terceirizando à iniciativa privada e aos
interesses de mercado a tarefa de adotar políticas que originalmente seriam de sua
responsabilidade.
O resultado advindo dessa inércia estatal está representado na tendenciosidade de
interesses que nem sempre estão ajustados com o maior objetivo, que é de trazer a dimensão
política no âmbito nacional para que países como o Brasil assumam papel de protagonistas na
manutenção de seu patrimônio mais valioso: o ambiental.
Sem embargo, o Brasil diante desse cenário favorável, ao invés de importar
modelos de certificações internacionais para a sustentabilidade na cadeia da construção civil,
pode e deve tornar-se exportador de sustentabilidade, transformando o que hoje se apresenta
como um desafio caótico a ser enfrentado em uma ótima oportunidade (SACHS, 2009).
Por fim, a obra de Sachs (2009) afirma que somente com a participação do
Estado, com a sociedade civil e as instituições externas às forças do mercado será possível
corrigir as suas imperfeições e excessos tendenciosos na promoção de estratégias de
desenvolvimento sustentável.

4.1.8 Dimensão política (internacional)

Sachs (2009) afirma que ações humanas em descompasso com as questões de
sustentabilidade podem extravasar seus efeitos adversos para fora da escala local, se
estendendo para todo o planeta e a biosfera. Portanto, a agenda da sustentabilidade deve ser
tratada localmente, sem deixar os esforços e metas comuns, ao se submeter a uma governança
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ambiental internacional. Essa lógica se aplica perfeitamente ao objeto da presente pesquisa,
que é de buscar sustentabilidade na construção civil, por meio dos sistemas certificadores,
partindo de ações individualizadas, que, quando somadas, têm um notável poder de alterar o
urbanismo numa escala global.
Certo é que, ao copiar modelos internacionais para chancela de sustentabilidade
em prédios soerguidos em condições socioambientais muito peculiares, o Brasil pode cometer
o grande erro de replicar as mazelas do consumismo desenfreado próprio dos países do Norte
(SACHS, 2009). Diante de modelos alienígenas de certificação construtiva, estar-se-á
importando e replicando uma diretriz internacional de países que estimulam o consumo acima
de tudo, não um modelo que prima por poupar seus recursos naturais.
Outro ponto observado por Sachs (2009) e que deve ser atrelado às questões da
sustentabilidade nos processos construtivos é a verificação do nível de contribuições efetivas
que essas certificações estão desempenhando mundo afora. Defende-se aqui que os países
desenvolvidos têm uma responsabilidade ética de contribuir para que os países em
desenvolvimento possam alcançar melhores patamares de sustentabilidade.
Para isso, tecnologia e recursos devem ser alocados nas regiões mais pobres. Mas
que contribuições de tecnologia e recursos estariam sendo oferecidas pelo sistema de
certificação LEED para abarcar resultados mais ambiciosos na construção civil brasileira?
Essa certificadora tem estado apenas a serviço de um público de empreendedores cada vez
mais seletos e dispostos a pagar vultosas quantias para a obtenção de um selo ambiental.
Nesse sentido, seria desejável uma eliminação parcial do caráter de commodity da
ciência e tecnologia e também a adoção de instrumentos que viabilizem uma gestão ecológica
no cenário internacional. A certificação construtiva, bem como todas as demais certificações
ambientais, deveriam se pautar em projetos de abrangência internacional para conservação da
biodiversidade e proteção dos ambientes urbanos pelo ecodesenvolvimento (SACHS, 2009).
Sachs (2009) reforça ainda que, no caso de países cujas condições ecossistêmicas
se mostrem semelhantes, a gestão dos recursos, da biodiversidade e organização dos espaços
habitáveis podem até ser realizadas sob um mesmo referencial.

4.2 Falácias e armadilhas argumentativas de mercado: reducionismo no atual uso do
termo “construções sustentáveis”

Conforme tratado no capítulo anterior, quando se falou dos pontos de
vulnerabilidade dos sistemas de certificação, os selos têm tido forte apelo comercial,
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distanciando-se de sua finalidade técnica, que é buscar soluções ambientais mais adequadas
ao setor da construção civil, que clama por mudanças.
Em busca de não somente aumentar o desempenho ambiental, mas também de
transformar os empreendimentos imobiliários em negócios lucrativos e vantajosos, os projetos
que adotam as certificações construtivas têm justificado seus custos mais elevados aos
consumidores finais sob o argumento da valorização imobiliária desse tipo de edificação em
relação aos demais.
Portanto, a sociedade tem sido vítima constantemente desse tipo de especulação
que, alimentada pelos interesses mercadológicos, acabou por dissociar a essência da
sustentabilidade das atividades e necessidades humanas. Isso ocorre por meio do emprego
das falácias explicadas por Freitas (2012).
O atual modelo capitalista é alicerçado na busca incessante do lucro voraz. A
competitividade, a qualquer custo, faz o meio corporativo empregar ações desenhadas na
regra do individualismo, em oposição ao senso coletivista.
No caso da construção civil e das certificações construtivas, não se vislumbram
diferenças comportamentais. O lobby do setor imobiliário tem influenciado o mercado das
certificações de forma negativa, retirando-lhe o seu maior atrativo: o de ser uma ferramenta
poderosa para a redução verdadeira dos impactos advindos da construção civil e do uso de
recursos naturais nas operações dos edifícios.
Para isso, esse lobby imobiliário utiliza-se de falácias diversas que servem a
influenciar as decisões dos consumidores quanto à aquisição de seus produtos e serviços,
levando-os a crer que estão totalmente alinhados com os preceitos da sustentabilidade.
Não é novidade que as certificações vêm disseminando o conceito de
sustentabilidade em seus sistemas de forma industrializada apresentando soluções
aquitetônicas como único caminho para a preservação ambiental e obtenção de menor
impacto da construção civil. Há que se atentar para as pressões mercadológicas, as estratégias
de marketing e os interesses corporativos nem sempre alinhados com as questões da
sustentabilidade (SILVEIRA, 2014). Ressalta-se, porém, que esses agentes financeiros não
são os únicos a utilizar as falácias como meio de propagação da não necessidade ou da fictícia
preservação ambiental. Cotidianamente, o poder público, organizações não governamentais e
a sociedade vem praticando essas falácias, ainda que inconscientemente.
Em relação às armadilhas argumentativas, também é realizada uma análise
pormenorizada por Freitas (2012). Da mesma forma que as falácias, as armadilhas falaciosas
são altamente nocivas quando se trata de sustentabilidade. O setor da construção civil tem
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falado muito de construções sustentáveis – classificação que outorga o direito a selos
ambientais, porém o que se percebe na realidade é uma grande disparidade entre ações e
discursos.
Essa inconsistência e dúvida exigem que o consumidor esteja bem preparado para
direcionar suas escolhas para produtos que realmente estejam alinhados com sua
responsabilidade para o equilíbrio ambiental. O consumidor deve investigar de forma mais
assídua, por exemplo, se a utilização de técnicas ou materiais na construção civil são
realmente condizentes com as chancelas de sustentabilidade conferidas pelas certificações
construtivas ou se elas constituem em estratégias de mercado.
Realmente, isso não parece tarefa fácil. Por isso é que a capacitação da sociedade,
por meio da educação ambiental adequada, mostra-se como único caminho viável para
despertar nas pessoas sua capacidade de criticar, escolher bem e de contribuir para a
sustentabilidade.

4.3 Os entraves da dependência de padrões internacionais e a busca por um
desenvolvimento autodependente (autonomia local e regional)

A despeito da ideia de que as certificações ambientais irão salvar o planeta da
crise ecológica sem precedentes, verifica-se atualmente, no máximo, a possibilidade de
mudanças nas características do consumo. Os consumidores podem escolher, numa vasta
gama de selos e certificações para produtos e serviços, aquela que mais se ajusta com as
especificações desejadas.
O fato é que nem sempre os sistemas de certificação exógenos respeitam a
autonomia local e regional das edificações onde são implementadas. As certificações
internacionais têm total independência de arquitetar seus próprios critérios de normas sem que
para isso controles externos com o estatal, por exemplo, possam atestar a sua confiabilidade e
praticidade. Ou seja, uma grande brecha é aberta para uma propagação inestimável de selos e
certificações que nada garantem, sendo apenas inseridas em um mercado aberto a interesses.
Desse modo, atento às falácias e armadilhas, o setor da construção civil deve
priorizar a utilização de ferramentas que demonstrem coerência e rigor em todo o processo de
verificação da sustentabilidade. A escolha da certificação adequada não deve ser orientada
pela facilidade de obtenção ou por apresentar, menores custos, mas pela capacidade de
ajudar a edificação a atingir um desempenho ambiental ótimo, não se contentando com o
atingimento de modestas metas e parâmetros.
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Agopyan; John (2011) observaram que, diante da proliferação de certificações e
selos no mercado brasileiro e mundial, falsas certezas acompanham vários desses produtos
que se apresentam como “verdes” mas que, na realidade, não estão amparados por regras,
processos, frequência de verificação, critérios adotados não têm abrangência de forma pública
e auditável.
Os autores ainda chamam a atenção para uma verdadeira confusão entre o
significado de selos green buildings com edifícios verdes. Os segundos devem incluir as
variáveis socioeconômicas, não apenas a ambiental como os primeiros. E seguem contestando
que os critérios das certificações ambientais são definidos e estruturados conforme
sopesamento do que aparece como prioritário para si e não em função de uma agenda
ambiental definida para a escala global (AGOPYAN; JOHN, 2011). Verifica-se, portanto,
uma real fragilidade em modelos importados os quais foram definidos conforme os seus
países de origem, distanciando-se mais e mais das necessidades da sustentabilidade em países
em desenvolvimento, como é o Brasil.
E seguem os autores,
Certificações importadas, mesmo adaptadas, não refletem a agenda de um país e,
portanto, têm efetividade reduzida. Muito do que foi desenvolvido em um país,
dentro de uma lógica e estratégia locais, se torna algo arbitrário e, algumas vezes, até
sem sentido em outro ambiente. É o caso das famosas vagas para carros com
combustíveis renováveis e pontos de recarga de carros elétricos em edifícios
certificados brasileiros. A afirmação de que é necessário um certificado reconhecido
internacionalmente ignora a regra básica do desenvolvimento sustentável: problemas
globais, soluções locais. Dizer que empresas transnacionais teriam dificuldades de
entender certificados locais ofende a inteligência, inclusive das transnacionais
(AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 135).

Além disso, conforme já visto, a maior parte dos sistemas de certificações
internacionais utiliza-se de metodologia de quantificação de quesitos de norma, por meio de
pontuações e minimização de impactos das edificações, não resolvendo a questão da análise
do ciclo de vida, ou seja, adotam medidas por vezes desconexas e longe das realidades.
Em resumo, a penetração de certificações no mercado da construção civil
brasileiro, atualmente liderado pelo sistema LEED, não parece resolver as questões da
organização dos espaços habitáveis e da efetiva redução dos impactos ambientais gerados pela
atividade, pelo menos quando considerada a questão na perspectiva quantitativa, sendo
irrisória quando se leva em conta o número de edifícios anualmente construídos no Brasil.
Uma solução seria um maior protagonismo das certificações nacionais65 no
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Cita-se a certificação construtiva selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal criado para o fomento de
habitações e projetos sustentáveis, utilizando-se de categorias: qualidade urbana; projeto e conforto; eficiência
energética; conservação de recursos materiais; gestão de águas; práticas sociais (BRASÍLIA, 2010).
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sentido de reduzir os custos, universalizar a aplicação das ferramentas atingindo um número
substancial de edificações, bairros, cidades. Os sistemas internos de certificação têm um
potencial muito maior de obter a sustentabilidade nas edificações, em todas as suas
dimensões, promovendo uma mudança radical no urbanismo e na construção civil brasileira.
Necessário ainda ponderar que os bancos públicos brasileiros devem se empenhar
em financiar sustentabilidade, por meio de estímulos para aquisição de sistemas de controles
ambientais, tais como energia fotovoltáica, aproveitamento de água de chuvas, materiais de
fontes renováveis, entre outros.
Não obstante, sequer as seguradoras estão dispostas a comercializar produtos para
edificações que fazem uso estrutural de madeira em seus projetos, alegando que o risco de
incêndio é alto. Nota-se, portanto, uma visão altamente conservadora e mercadológica por
parte das grandes corporações que, comumente, se mostram com relação à sustentabilidade,
esquecendo-se de suas responsabilidades socioambientais.
A busca de uma sustentabilidade balizada na autodependência, que entenda e
reconheça as diversidades locais e regionais, a cultura, as pessoas, sugere que um movimento
interno brasileiro ainda está por vir. A academia é uma das responsáveis por essa transição,
de forma a contribuir para a construção de soluções e modelos que aprimorem e modernizem
a construção civil para que atenda não ao futuro, mas o presente.
Busca-se por sistemas de verificação da sustentabilidade que desfaçam as amarras
dos modelos pré-concebidos, que não se contaminem por interesses de mercado ou do
imperialismo internacional, muitas vezes manipulador e mesquinho.

4.4 A Indispensabilidade da articulação do Estado com a sociedade civil nas mudanças
estruturais para construção de cidades mais humanizadas

O caminho para a sustentabilidade multidimencional não é viável diante da
omissão estatal. Por delegação constitucional, o poder público, em conjunto com a sociedade,
deve atuar em todas as suas esferas, níveis, instâncias para a preservação ambiental e
construção de cidades mais humanizadas. Portanto, qualquer ação antrópica, obra ou atividade
que possa ter ligação com a melhoria ou a depreciação do ambiental, é assunto inarredável da
necessária interveniência pelo Poder Público.
Superada a questão da competência constitucional, explica-se que em relação à
sustentabilidade na construção civil, o Estado deve assumir seu papel de pacificador social
diante de uma crise ecológica sem precedentes. Nos arranjos urbanos, deve atuar de forma
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sempre prudente sem os vícios que contaminam a atividade política, de forma que pautas
ambientais adotadas no presente contribuam para um cenário menos dramático nas próximas
décadas.
Isso somente pode ocorrer se ocorrer uma alteração profunda na aplicação da
sustentabilidade nas cidades com a necessária inserção de outra importante dimensão. Tratase da dimensão jurídico-política da sustentabilidade, por meio de uma adequada governança,
que crie critérios transparentes, eficientes e subordinados à eficácia tal qual acrescentado por
Freitas (2012) em complementação com as já tratadas dimensões da sustentabilidade
propostas por Sachs (2009).
Como afastar a atuação do Estado no planejamento, fiscalização e participação
direta dos empreendimentos que têm a capacidade de alterar seus territórios? A regulação
sustentável da construção civil merece um aceno diferenciado por parte da política. É nessa
seara que deve operar uma capacidade renovadora do exercício do poder por meio de uma
capacidade de inovação e cumprimento de uma gestão ambiental para as cidades de forma
segura e intertemporalmente adequada (FREITAS, 2012).
Vê-se, na dimensão política da sustentabilidade, por meio de uma atuação
assertiva do Estado, um caminho viável para, sem omissões ou excessos, conforme Freitas
(2012)
[...] o Estado-Administração Sustentável, aquele que tem em vista, nas relações de
administração, o bem-estar multidimensional no presente, sem comprometer o bemestar no futuro, isto é, o Estado que deixa de praticar a irracionalidade do nãoDireito, especialmente para merecer a “deferência” aludida, no exercício das
atribuições próprias (FREITAS, 2012, p. 261)

Portanto, a responsabilidade de atuação do Poder Público, especialmente dos
municípios, nas questões que envolvam a ocupação do solo urbano, estampa o seu efetivo
papel de regulação. A instituição de políticas públicas urbanas de forma a alimentar um
conjunto de mudanças às tradicionais, e não ambientalmente corretas, é medida que se impõe
para a correção das mazelas que atingem o espaço urbano diante de um cenário capitalista
perverso.
Desse modo, trata-se de uma regulação estatal sustentável que visa,
fundamentalmente, conferir respeito à dignidade humana por meio de decisões políticas,
preferencialmente preventivas, que se alinhe com os preceitos da sustentabilidade.
Infelizmente, conforme tratado no item anterior, os modelos exógenos de
certificações construtivas desprezam por completo a figura estatal, fazendo que seus sistemas
sejam instrumentalizados com base em critérios supostamente sustentáveis sem considerar
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que outras opções possam ser mais adequadas.
Não se mostra minimamente justificável que em um país com posição de destaque
mundial em questões ambientais, cujo aparato jurídico ambiental se destaca como um dos
arcabouços mais avançados do mundo, o Estado seja afastado do campo das ações para a
busca da sustentabilidade, outorgando essa tarefa aos sistemas internacionais e voluntários de
certificações ambientais que, como dito alhures, são tendenciosos às pressões de mercado.

4.5 Multidimensionalismo da Sustentabilidade e sua aplicação nas Construções
Sustentáveis, Única Solução Viável

Os atuais mercados são hoje uma representação das economias neoliberais que se
autorregulam. Esses mercados têm fracassado no atendimento da maior finalidade que dele se
espera: atender às necessidades das pessoas. O fato é que essas necessidades vêm sofrendo um
distanciamento cada vez maior das condições do planeta de se autodepurar de tamanha
intervenção. Não se sabe mais ao certo o que é necessidade é o que vem a ser desejo.
A forma nociva como as questões ambientais e ecológicas têm sido tratadas,
diante de uma crise civilizacional sem precedentes denota que existe um conflito não
puramente econômico, mas, sim, moral.
A economia tem logrado singular êxito em atingir suas finalidades, porém o
imediatismo de suas escolhas mostra-se cruel e não dá vistas aos interesses comuns de médio
e longo prazos.
A pauperização do ambiente tem sido constantemente justificada por esse mesmo
mercado para prosseguir com suas práticas predatórias, excessivamente antropocêntricas e,
portanto, insensíveis ao fato de que a grande massa do contingente mundial está às margens
dos benefícios da globalização. A economia sem fronteiras criou um cenário de desordem
mundial, pautado na especulação, cujo progresso técnico não gera empregos, nem inclusão,
tampouco acesso democrático às riquezas (SACHS, 2009).
Portanto, trata-se da urgência da construção de uma globalização solidária que
visa combater a exclusão social, a degradação dos ambientes e o uso irracional dos recursos
naturais, levando sempre em conta as externalidades sociais e ambientais nas decisões
econômicas (SACHS, 2009).
Não se trata, porém, de viajar pela utopia de manter intocáveis os estoques
naturais do planeta, pois bem é sabido que isso não seria possível. Também não se pretende
defender que o progresso e a ciência devem ser censurados, dando algum fôlego a um planeta

146

tão impactado. Sachs (2009) defende que, para reverter esse quadro caótico, deve-se optar
pelo caminho do meio, ou seja, um desenvolvimento planejado no nível de cada país.
Para que seja possível a aplicação da sustentabilidade em todas as suas dimensões,
não se vislumbra outra opção senão uma aliança global em prol de uma pauta com
abrangência Norte/Sul (SACHS, 2009), por meio de mediações das Organizações das Nações
Unidas, para que cada Estado, especialmente os desenvolvidos, busquem a construção de
estratégias ambientais que conciliem necessidades e evitem o esgotamento. Isso somente será
possível quando os países ricos globalizarem tecnologia e soluções ambientais sem patentes,
assumindo um compromisso ético com os países em desenvolvimento e com a obtenção de
soluções compartilhadas.
O fato é que, ao longo das últimas décadas, não foram poucos os discursos para
formular a questão ambiental em pesos e contrapesos sobre o planeta e também sobre a
perpetuação da espécie humana. O paradoxo existente entre sociedade de consumo e
sociedade ecológica debate uma sustentabilidade que está em moda, mas pode não estar em
prática.
O desenvolvimento sustentável aparece como forma apaziguadora de resolver
essas questões, chacelando ao planeta que sim, é possível avançar no consumo desenfreado de
recursos naturais sem que, para isso, os estoques naturais sejam dilapidados para as gerações
vindouras.
A exemplo disso, a construção civil desponta como atividade humana totalmente
dependente desses mesmos recursos naturais compondo um cenário de impactos, desperdícios
e desafios. Como remédio para o enfrentamento dessa problemática, as certificações
ambientais, e entre elas as construtivas, revelam-se como ferramentas hábeis para
compatibilizar progresso com preservação.
A certificação LEED, tem-se destacado no mercado brasileiro sob a justificativa
de chancelar sustentabilidade às edificações – as chamadas construções sustentáveis. O fato é
que, conforme sustentado ao longo do presente capítulo, não se vislumbra, ainda, legitimidade
para a apropriação, por partes desta e de tantas outras certificações, do adjetivo sustentável.
Diante da Teoria do Multidimensionalismo proposto por Sachs (2009) a real
sustentabilidade é aquela que obedece a todo um rol de dimensões: social, cultural, ecológica,
ambiental, territorial, econômica, política (nacional e internacional). Essa teoria é
complementada por Freitas (2012) que ainda insere as dimensões jurídico-político e também a
dimensão ética.
Contrapondo essas dimensões da sustentabilidade aos quesitos, naturezas, itens e
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normas das certificações, com ênfase no sistema LEED, não foram constatados os elementos
necessários a que estejam alinhados. Pelo contrário, foi possível fazer uma importante
reflexão do quão vulneráveis são seus fundamentos de enquadramento. Isso faz despertar
uma profunda sensação de desconfiança.
Foi então estruturado um pensamento sob a perspectiva das metanarrativas, pois a
certificação LEED, eivada de hegemônica manipulação mercadológica, por meio do lobby do
setor imobiliário, mostra-se mais como uma jogada de marketing que propriamente uma
ferramenta para atingir melhorias nos processos produtivos da construção civil.
Não parece razoável uma certificação justificar seus custos com a promessa de
abertura de mercados ou um plus no valor de vendas ou locação dos edifícios e tantas outras
vantagens que definitivamente não se mostraram congruentes com as dimensões tratadas pelo
marco referencial do presente trabalho.
A busca pelo lucro estimulado por um mercado cada vez mais competitivo torna
as relações cada vez mais complexas e obscuras aos olhos, muitas vezes opacos, da sociedade
e do poder público.
É hora, então, de investir em mudanças de comportamentos: o poder público
assumir suas responsabilidades, a sociedade criar alternativas para a forma utilitarista que
atualmente dá aos recursos naturais e entender que a criação de cidades mais felizes é objetivo
que depende de todos. É preciso que o consumidor atente-se ao fato de que ele tem um
poderoso instrumento para reverter a desproporcionalidade existente entre disponibilidades
versus necessidades. E, finalmente, faz-se necessário que as certificadoras assumam fielmente
seus papéis nesse processo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do trabalho, percebeu-se a existência de uma crise ecológica, e que
também é ética, diante de um progresso ilimitado que não tem considerado o fator ambiental
como parte integrande da relação humanos-natureza. O status catastrófico planetário tem
como alicerce a busca incessante pela satisfação dos prazeres e interesses individuais,
afastando os vínculos do ser com o meio em que habita.
Esse ritmo frenético de transformações, aliado à coisificação do meio ambiente,
inclusive com tentativas de aplicar-lhe valor, alimentou essa crise ecológica e têm colocado
em xeque a manutenção da humanidade no planeta em condições dignas e adequadas. Os
interesses mercadológicos de um sistema econômico cruel têm definido as regras de
comportamento se pautando não em uma lógica existencial, mas na busca pelo lucro voraz e
uma forma utilitarista de uso dos recursos naturais.
A ideia reconfortante construída nas Conferências das Nações Unidas acerca do
desenvolvimento sustentável em detrimento da sustentabilidade se mostra mais como uma
maneira flexibilizada e romântica de seguir com a pauperização dos recursos naturais e perda
de qualidade ambiental, fazendo crer que tudo ficará bem.
Os conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade foram e ainda são
negligenciados e reproduzidos por meio de discursos como se a mesma coisa fossem. Esses
discursos desenvolvimentistas fazem parte de um debate global que pretende defender uma
mudança de trajetória por meio de soluções esverdeadas e uma nova forma de consumir. O
fato é que a imprecisão conceitual da sustentabilidade vem dando combustível ao que se
denomina de metanarrativas.
As externalidades impostas pelo modelo atual da construção civil brasileira
evidencia que essa atividade exerce uma grande pressão aos recursos naturais renováveis e
principalmente aos não renováveis, além de suas emissões ambientais. Uma das soluções
apresentadas como forma de mitigar esses efeitos de mercado são as certificações ambientais,
o que também é uma tônica mundial, e, entre elas, as certificações construtivas.
No entanto, verificou-se que as certificações apenas atuam como sustentáculos da
metanarrativa do desenvolvimento, não conferindo verdadeiramente um caráter de
sustentabilidade às construções.
Também relacionado à adoção das certificações como forma de obtenção de
melhoria no desempenho ambiental da construção civil, foram evidenciados alguns selos
destinados à chancela de práticas sustentáveis para as variadas tipologias de edificações. A
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análise realizada demonstrou que essas ferramentas estão mais próximas dos interesses
mercadológicos do que efetivamente da garantia de um desenvolvimento sustentável
possibilitado por constuções com práticas de sustentabilidade.
Como visto, as certificações BREEAM, LiderA, Aqua-HQE, apesar de utilizadas
mundialmente para certificar edificações que pretendem atingir melhores patamares de
desempenho ambiental, no Brasil, por motivos diversos, não têm tamanha expressividade.
Isso ocorre tendo em vista que essas certificações contém critérios mais diversificados e
abrangentes, cada uma a sua maneira, enquanto a LEED foca mais expressivamente a
eficiência energética, sendo essa a que exerce maior atração no mercado brasileiro atual.
No entanto, a LEED, como as demais certificações, demonstram vulnerabilidades
e não se encontram imunes às pressões do mercado. O mercado movido pelo lucro voraz
tende a desempenhar um efeito dominador sobre as certificações ambientais, o que põe em
dúvida o quão esses instrumentos estão alinhados com a busca pela sustentabilidade forte.
Foi verificado até mesmo na plataforma oficial do sistema LEED no Brasil que
essa certificação se apresenta com fins claramente competitivos, indicando as vantagens
econômicas na comercialização, locação e arrendamento das edificações. Portanto, a
dimensão econômica da sustentabilidade em projetos LEED acaba sendo desvirtuada diante
de uma ambição corporativa que privilegia a especulação imobiliária, longe de suas reais
funcionalidades socioambientais. Na contramão de direção, a LiderA mostrou-se ser mais fiel
ao desenvolvimento socioambiental do que as demais, mas o que de plano não é o interesse
econômico mercadológico.
Ainda, as certificações muitas vezes se apresentam como ferramentas de
Compliance, sendo adotadas no meio corporativo com o objetivo de fiel cumprimento da
legislação além de agregarem posturas éticas em suas rotinas, aproximando-as aos preceitos
de sustentabilidade, o que por si só não conferem o caráter verde às construções.
O modelo de certificação construtiva

LEED tem sido

aplicado em

empreendimentos de um seleto grupo corporativo, que necessitaria assumir um papel de
maior protagonismo na construção de cidades mais humanizadas e inclusivas, cumprindo,
assim, seu papel na propagação das construções verdes.
O fato é que essa certificação não tem contribuído suficientemente, seja no
aspecto qualitativo, seja no quantitativo, para a melhoria dos espaços habitáveis. Seus efeitos
na redução dos impactos ambientais adversos da construção civil brasileira mostram-se, ainda,
pouco expressivos diante de um setor historicamente crescente.
Lado outro, a metodologia baseada em pontuações isoladas e não em desempenho
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ambiental geral põe o sistema em desvantagem, pois nem todos os aspectos são de caráter
classificatório. Além disso, quesitos importantes do ponto de vista ambiental sequer são
considerados pré-requisitos. Quanto aos elementos relacionados à dimensão social da
sustentabilidade, praticamente inexistem nesta ferramenta.
Embora a aplicabilidade das certificações não seja nociva, especialmente a LEED,
elas não cumprem sua precípua função, pois, se por um lado, essas ações voluntárias de
aproximação com a sustentabilidade se mostram como um caminho viável, talvez o único, por
outro, ao serem dominadas pelos interesses privados, afastam-se das funções essenciais do
Estado.
Porém, ao ser realizado um contraponto das características da certificação LEED
com as múltiplas facetas da sustentabilidade propostas pela teoria multidimensionalista de
Sachs foi denotado que o instrumento ainda carece de legitimidade e oportunidade para
alcançar situação de destaque para uma profunda mudança civilizatória e comportamental.
Para se atingir a real sustentabilidade, a construção civil deve adequar seus
processos produtivos às dimensões: social; cultural; ecológica; ambiental; territorial;
econômica, política (nacional e internacional), todas dentro de uma órbita regulada pela ética.
Caso contrário, as certificações construtivas serão reduzidas a estratégias de marketing
promovidas pelo lobby imobiliário, mera falácia argumentativa de mercado.
A certificação LEED mostrou-se muito mais como instrumento de busca de
eficiência energética, tanto que destinou desproporcional percentual de pontos para esse
quesito, que propriamente de uma certificação para a sustentabilidade na construção civil.
Por fim, chegou-se à resposta do tema-problema, confirmando a hipótese
levantada que, malgrado a aplicação das certificações construtivas seja útil, notadamente no
caso da certificação LEED, o emprego do termo construções sustentáveis ainda deve ser
considerado indevido. Isso porque, conforme a Teoria do Multidimensionalismo, a verdadeira
sustentabilidade somente poderia ser confirmada se obedecidas todas suas dimensões.
Talvez a ideia original das construções verdes poderia ser alcançada no Brasil
com a criação de um sistema originalmente brasileiro, que adote categorias, quesitos e ações
respeitosas de um plano nacional, prioridades regionais e interesses locais, com sistema de
certificação

que

abandone

o

critério

de

pontuação

isolada,

a

fim

de

evitar

desproporcionalidades dos resultados obtidos, baseando-se em desempenho ambiental geral, e
consoante com as dimensões da sustentabilidade.
As certificações deveriam dar maior proporcionalidade aos seus quesitos de
normas e garantir que os indicadores de maior relevância do ponto de vista ambiental e social
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fossem de cumprimento indispensáveis.
As auditorias periódicas das certificações são necessárias para confirmar, ou não,
a observância dos quesitos de sustentabilidade na fase de operação/uso. Essas necessidades se
apresentam pláusíveis desde que criados indicadores ambientais que sejam objetivos e aptos à
mensuração fidedigna dos resultados e desempenho ambiental das edificações, em todas as
fases, o que não ocorre com as construções que são submetidas aos modelos de certificações
atualmente existentes.
A disseminação e adaptabilidade do sistema para o atendimento de projetos de
pequeno, médio e grande portes, qualquer que seja a sua destinação, aliado à simplificação
dos processos de certificações e menores custos, constituem meios de universalizar o seu
emprego, principalmente em projetos de cunho social.
Todos esses aspectos ausentes hoje, deveriam ser considerados para o desenho de
um sistema apropriado à realidade nacional, sob a ótica da multidimensionalidade com a
participação do Estado. Nesse sentido, o poder público deveria ocupar lugar de importância
para a implementação de políticas públicas com a adoção de instrumentos econômicos
(isenções fiscais, premiações), visando ao fortalecimento da indústria da sustentabilidade, por
meio de estímulo à aquisição de materiais e tecnologias verdes.
Somente atendidos esses preceitos da verdadeira sustentabilidade, em todas as
suas dimensões, é que as edificações e certificações poderiam apresentar empreendimentos
considerados sustentáveis a um mercado consumidor cada vez mais atento às necessidades de
preservação ambiental.
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ANEXO 1

LEED v4.1 BD+C
Project Checklist
Y

?

N
Credit

0

0

Project Name:
Date:

Integrative Process

0 Location and Transportation

1
0

16

Y

Prereq

Sensitive Land Protection

1

Y

High Priority Site

2

Credit

Surrounding Density and Diverse Uses

5

Credit

Credit

Access to Quality Transit

5

Credit

Credit

Bicycle Facilities

1

Credit

Credit

Reduced Parking Footprint

1

Credit

Credit

Electriv Vehicles

1

LEED for Neighborhood Development Location

Credit
Credit

0
0

0

Y

0

0

0 Sustainable Sites

0

0 Materials and Resources

16

Credit

0

13

Storage and Collection of Recyclables

Required

Prereq

Construction and Demolition Waste Management Planning

Required

Credit

Building Life-Cycle Impact Reduction
Building Product Disclosure and Optimization - Environmental
Product
Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of Raw

5

Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingred
Construction and Demolition Waste Management

2

0 Indoor Environmental Quality

10

Y

Prereq

Required

Y

2
2
2

16

Minimum Indoor Air Quality Performance

Required
Required

Prereq

Construction Activity Pollution Prevention

Prereq

Environmental Tobacco Smoke Control

Credit

Site Assessment

1

Credit

Enhanced Indoor Air Quality Strategies

Credit

Protect or Restore Habitat

2

Credit

Low-Emitting Materials

3

Credit

Open Space

1

Credit

Construction Indoor Air Quality Management Plan

1

Credit

Rainwater Management

3

Credit

Indoor Air Quality Assessment

2

Credit

Heat Island Reduction

2

Credit

Thermal Comfort

1

Credit

Light Pollution Reduction

1

Credit

Interior Lighting

2

Credit

Daylight

3

11

Credit

Quality Views

1

Credit

Acoustic Performance

1

0 Water Efficiency

2

Y

Prereq

Outdoor Water Use Reduction

Required

Y

Prereq

Indoor Water Use Reduction

Required

Y

Prereq

Building-Level Water Metering

Required

Credit

Outdoor Water Use Reduction

2

Credit

Innovation

5

Credit

Indoor Water Use Reduction

6

Credit

LEED Accredited Professional

1

Credit

Cooling Tower Water Use

2

Credit

Water Metering

1

0

0

0 Energy and Atmosphere

0

0

0

0

0 Innovation

6

0 Regional Priority

4

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

33

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Y

Prereq

Fundamental Commissioning and Verification

Required

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Y

Prereq

Minimum Energy Performance

Required

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Y

Prereq

Building-Level Energy Metering

Required

Y

Prereq

Fundamental Refrigerant Management

Required

Credit

Enhanced Commissioning

Credit

Optimize Energy Performance

Credit

Advanced Energy Metering

1

Credit

Grid Harmonization

2

Credit

Renewable Energy

5

Credit

Enhanced Refrigerant Management

1

6
18

0

0

0 TOTALS

Possible Points:

Certified: 40 to 49 points ,
Gold: 60 to 79 points,

Silver: 50 to 59 points,

Platinum: 80 to 110
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LEED v4.1 BD+C: Core and Shell
Project Checklist
Y

?

N
Credit

0

0

Project Name:
Date:

Integrative Process

0 Location and Transportation

1
0

LEED for Neighborhood Development Location

20

Y

Prereq

Storage and Collection of Recyclables

Required

Credit

Sensitive Land Protection

2

Y

Prereq

Construction and Demolition Waste Management Planning

Required

Credit

High Priority Site

3

Credit

Building Life-Cycle Impact Reduction

Credit

Surrounding Density and Diverse Uses

6

Credit

Credit

Access to Quality Transit

6

Credit

Building Product Disclosure and Optimization - Environmental
Product Declarations
Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of Ra

Credit

Bicycle Facilities

1

Credit

Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingre

2

Credit

Reduced Parking Footprint

1

Credit

Construction and Demolition Waste Management

2

Credit

Electric Vehicles

1

0
0

0

Y

0

0

0 Sustainable Sites

0

0 Materials and Resources

20

Credit

0

14

6

0 Indoor Environmental Quality

2
2

10

11

Y

Prereq

Minimum Indoor Air Quality Performance

Required

Required

Y

Required

Prereq

Construction Activity Pollution Prevention

Prereq

Environmental Tobacco Smoke Control

Credit

Site Assessment

1

Credit

Enhanced Indoor Air Quality Strategies

Credit

Protect or Restore Habitat

2

Credit

Low-Emitting Materials

3

Credit

Open Space

1

Credit

Construction Indoor Air Quality Management Plan

1

Credit

Rainwater Management

3

Credit

Daylight

3

Credit

Heat Island Reduction

2

Credit

Quality Views

1

Credit

Light Pollution Reduction

1

Credit

Tenant Design and Construction Guidelines

1

0 Water Efficiency

0

0

11

2

0 Innovation

6

Credit

Innovation

5

Credit

LEED Accredited Professional

1

Y

Prereq

Outdoor Water Use Reduction

Y

Prereq

Indoor Water Use Reduction

Required

Y

Prereq

Building-Level Water Metering

Required

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Credit

Outdoor Water Use Reduction

3

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Credit

Indoor Water Use Reduction

4

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Credit

Cooling Tower Water Use

3

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Credit

Water Metering

1

Required

0

0
0

0

0 Energy and Atmosphere

33

Y

Prereq

Fundamental Commissioning and Verification

Required

Y

Prereq

Minimum Energy Performance

Required

Y

Prereq

Building-Level Energy Metering

Required

Y

Prereq

Fundamental Refrigerant Management

Required

Credit

Enhanced Commissioning

6

Credit

Optimize Energy Performance

18

Credit

Advanced Energy Metering

1

Credit

Grid Harmonization

2

Credit

Renewable Energy

5

Credit

Enhanced Refrigerant Management

1

0

0

0 Regional Priority

4

0 TOTALS

Possible Points:

Certified: 40 to 49 points,
Gold: 60 to 79 points,

Silver: 50 to 59 points,

Platinum: 80 to 110

110

LEED v4.1 BD+C: Schools
Project Checklist
Y

?

N
Credit

0

Project Name
Date:

Integrative Process

0 0 Location and Transportation

1
0

15

Y

Prereq

Storage and Collection of Recyclables

Required

Sensitive Land Protection

1

Y

Prereq

Construction and Demolition Waste Management Planning

Required

High Priority Site

2

Credit

5

Credit

Surrounding Density and Diverse Uses

5

Credit

Credit

Access to Quality Transit

4

Credit

Building Life-Cycle Impact Reduction
Building Product Disclosure and Optimization - Environmental
Product
Declarations
Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of R

Credit

Bicycle Facilities

1

Credit

2

Credit

Reduced Parking Footprint

1

Credit

Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingr
Construction and Demolition Waste Management

Credit

Electric Vehicles

1

LEED for Neighborhood Development Location

Credit
Credit

0
0

0 0 Materials and Resources

15

Credit

0 0 Sustainable Sites

13

0 0 Indoor Environmental Quality

2
2
2

16

12

Y

Prereq

Minimum Indoor Air Quality Performance

Required

Y

Prereq

Construction Activity Pollution Prevention

Required

Y

Prereq

Environmental Tobacco Smoke Control

Required

Y

Prereq

Environmental Site Assessment

Required

Y

Prereq

Minimum Acoustic Performance

Required

Credit

Site Assessment

1

Credit

Enhanced Indoor Air Quality Strategies

2

Credit

Protect or Restore Habitat

2

Credit

Low-Emitting Materials

3

Credit

Open Space

1

Credit

Construction Indoor Air Quality Management Plan

1

Credit

Rainwater Management

3

Credit

Indoor Air Quality Assessment

2

Credit

Heat Island Reduction

2

Credit

Thermal Comfort

1

Credit

Light Pollution Reduction

1

Credit

Interior Lighting

2

Credit

Site Master Plan

1

Credit

Daylight

3

Credit

Joint Use of Facilities

1

Credit

Quality Views

1

Credit

Acoustic Performance

1

0

0 0 Water Efficiency

12
0

0 0 Innovation

6

Y

Prereq

Outdoor Water Use Reduction

Required

Y

Prereq

Indoor Water Use Reduction

Required

Credit

Innovation

5

Y

Prereq

Building-Level Water Metering

Required

Credit

LEED Accredited Professional

1

Credit

Outdoor Water Use Reduction

2

Credit

Indoor Water Use Reduction

7

Credit

Cooling Tower Water Use

2

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Credit

Water Metering

1

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

0

0 0 Energy and Atmosphere

0

31

Y

Prereq

Fundamental Commissioning and Verification

Required

0

0 0 Regional Priority

0 0 TOTALS

Possible Points:

Y

Prereq

Minimum Energy Performance

Required

Y

Prereq

Building-Level Energy Metering

Required

Certified: 40 to 49 points,

Y

Prereq

Fundamental Refrigerant Management

Required

Gold: 60 to 79 points,

Credit

Enhanced Commissioning

6

Credit

Optimize Energy Performance

Credit

Advanced Energy Metering

1

Credit

Grid Harmonization

2

Credit

Renewable Energy

5

Credit

Enhanced Refrigerant Management

1

16

4

Silver: 50 to 59 points,

Platinum: 80 to 110

110

LEED v4.1 BD+C: Retail
Project Checklist
Y

?

N
Credit

0

Project Name:
Date:

Integrative Process

0 0 Location and Transportation

1
0

LEED for Neighborhood Development Location

16

Y

Prereq

Credit

Sensitive Land Protection

1

Y

Credit

High Priority Site

2

Credit

Surrounding Density and Diverse Uses

5

Credit

Credit

Access to Quality Transit

5

Credit

Bicycle Facilities

Credit
Credit

Y

0

13

Storage and Collection of Recyclables

Required

Prereq

Construction and Demolition Waste Management Planning

Required

Credit

5

Credit

Building Life-Cycle Impact Reduction
Building Product Disclosure and Optimization - Environmental
Product
Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of Raw

1

Credit

Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingred

2

Reduced Parking Footprint

1

Credit

Construction and Demolition Waste Management

2

Electric Vehicles

1

0
0

0 0 Materials and Resources

16

Credit

0 0 Sustainable Sites

0 0 Indoor Environmental Quality

2
2

15

10

Y

Prereq

Minimum Indoor Air Quality Performance

Required

Required

Y

Required

Prereq

Construction Activity Pollution Prevention

Prereq

Environmental Tobacco Smoke Control

Credit

Site Assessment

1

Credit

Enhanced Indoor Air Quality Strategies

Credit

Protect or Restore Habitat

2

Credit

Low-Emitting Materials

3

Credit

Open Space

1

Credit

Construction Indoor Air Quality Management Plan

1

Credit

Rainwater Management

3

Credit

Indoor Air Quality Assessment

2

Credit

Heat Island Reduction

2

Credit

Thermal Comfort

1

Credit

Light Pollution Reduction

1

Credit

Interior Lighting

2

Credit

Daylight

3

Credit

Quality Views

1

0 0 Water Efficiency

12

2

Y

Prereq

Outdoor Water Use Reduction

Y

Prereq

Indoor Water Use Reduction

Required

Y

Prereq

Building-Level Water Metering

Required

Credit

Innovation

5

Credit

Outdoor Water Use Reduction

2

Credit

LEED Accredited Professional

1

Credit

Indoor Water Use Reduction

7

Credit

Cooling Tower Water Use

2

Credit

Water Metering

1

0

0 0 Energy and Atmosphere

Required

0

0

0 0 Innovation

6

0 0 Regional Priority

4

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

33

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Y

Prereq

Fundamental Commissioning and Verification

Required

Y

Prereq

Minimum Energy Performance

Required

Y

Prereq

Building-Level Energy Metering

Required

Y

Prereq

Fundamental Refrigerant Management

Required

Credit

Enhanced Commissioning

6

Credit

Optimize Energy Performance

18

Credit

Advanced Energy Metering

1

Credit

Grid Harmonization

2

Credit

Renewable Energy

5

Credit

Enhanced Refrigerant Management

1

0

0 0 TOTALS

Possible Points:

Certified: 40 to 49 points,
Gold: 60 to 79 points,

Silver: 50 to 59 points,

Platinum: 80 to 110

110

LEED v4.1 BD+C: Data Centers
Project Checklist
Y

?

N
Credit

0

0

Project Name:
Date:

Integrative Process

0 Location and Transportation

1
0

LEED for Neighborhood Development Location

16

Y

Prereq

Storage and Collection of Recyclables

Required

Credit

Sensitive Land Protection

1

Y

Prereq

Construction and Demolition Waste Management Planning

Required

Credit

High Priority Site

2

Credit

Building Life-Cycle Impact Reduction

5

Credit

Surrounding Density and Diverse Uses

5

Credit

Building Product Disclosure and Optimization - Environmental P

2

Credit

Access to Quality Transit

5

Credit

Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of Raw

2

Credit

Bicycle Facilities

1

Credit

Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingred

2

Credit

Reduced Parking Footprint

1

Credit

Construction and Demolition Waste Management

2

Credit

Electric Vehicles

1

0
0

0

Y

0

0

0 0 Materials and Resources

16

Credit

0 Sustainable Sites

13

0 0 Indoor Environmental Quality

16

10

Y

Prereq

Minimum Indoor Air Quality Performance

Required

Required

Y

Required

Prereq

Construction Activity Pollution Prevention

Prereq

Environmental Tobacco Smoke Control

Credit

Site Assessment

1

Credit

Enhanced Indoor Air Quality Strategies

Credit

Protect or Restore Habitat

2

Credit

Low-Emitting Materials

3

Credit

Open Space

1

Credit

Construction Indoor Air Quality Management Plan

1

Credit

Rainwater Management

3

Credit

Indoor Air Quality Assessment

2

Credit

Heat Island Reduction

2

Credit

Thermal Comfort

1

Credit

Light Pollution Reduction

1

Credit

Interior Lighting

2

Credit

Daylight

3

11

Credit

Quality Views

1

Credit

Acoustic Performance

1

0 Water Efficiency

2

Y

Prereq

Outdoor Water Use Reduction

Required

Y

Prereq

Indoor Water Use Reduction

Required

Y

Prereq

Building-Level Water Metering

Required

Credit

Outdoor Water Use Reduction

2

Credit

Innovation

5

Credit

Indoor Water Use Reduction

6

Credit

LEED Accredited Professional

1

Credit

Cooling Tower Water Use

2

Credit

Water Metering

1

0

0

0 Energy and Atmosphere

0

0

0 0 Innovation

6

0 0 Regional Priority

4

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

33

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Y

Prereq

Fundamental Commissioning and Verification

Required

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Y

Prereq

Minimum Energy Performance

Required

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Y

Prereq

Building-Level Energy Metering

Required

Y

Prereq

Fundamental Refrigerant Management

Required

Credit

Enhanced Commissioning

6

Certified: 40 to 49 points,

Credit

Optimize Energy Performance

18

Gold: 60 to 79 points,

Credit

Advanced Energy Metering

1

Credit

Grid Harmonization

2

Credit

Renewable Energy

5

Credit

Enhanced Refrigerant Management

1

0

0 0 TOTALS

Possible Points:
Silver: 50 to 59 points,

Platinum: 80 to 110

110

LEED v4.1 BD+C: Warehouses and Distribution Centers
Project Checklist
Y

?

N
Credit

0

Project Name:
Date:

Integrative Process

0 0 Location and Transportation

1
0

LEED for Neighborhood Development Location

16

Y

Prereq

Storage and Collection of Recyclables

Required

Credit

Sensitive Land Protection

1

Y

Prereq

Construction and Demolition Waste Management Planning

Required

Credit

High Priority Site

2

Credit

5

Credit

Surrounding Density and Diverse Uses

5

Credit

Credit

Access to Quality Transit

5

Credit

Building Life-Cycle Impact Reduction
Building Product Disclosure and Optimization - Environmental
Product
Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of Ra

Credit

Bicycle Facilities

1

Credit

Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingre

2

Credit

Reduced Parking Footprint

1

Credit

Construction and Demolition Waste Management

2

Credit

Electric Vehicles

1

0
0
Y

0

0 0 Materials and Resources

16

Credit

0 0 Sustainable Sites

13

0 0 Indoor Environmental Quality

2
2

16

10

Y

Prereq

Minimum Indoor Air Quality Performance

Required

Required

Y

Required

Prereq

Construction Activity Pollution Prevention

Prereq

Environmental Tobacco Smoke Control

Credit

Site Assessment

1

Credit

Enhanced Indoor Air Quality Strategies

Credit

Protect or Restore Habitat

2

Credit

Low-Emitting Materials

3

Credit

Open Space

1

Credit

Construction Indoor Air Quality Management Plan

1

Credit

Rainwater Management

3

Credit

Indoor Air Quality Assessment

2

Credit

Heat Island Reduction

2

Credit

Thermal Comfort

1

Credit

Light Pollution Reduction

1

Credit

Interior Lighting

2

Credit

Daylight

3

11

Credit

Quality Views

1

Credit

Acoustic Performance

1

0 0 Water Efficiency

2

Y

Prereq

Outdoor Water Use Reduction

Required

Y

Prereq

Indoor Water Use Reduction

Required

Y

Prereq

Building-Level Water Metering

Required

Credit

Outdoor Water Use Reduction

2

Credit

Innovation

5

Credit

Indoor Water Use Reduction

6

Credit

LEED Accredited Professional

1

Credit

Cooling Tower Water Use

2

Credit

Water Metering

1

0

0 0 Energy and Atmosphere

0

0

0 0 Innovation

6

0 0 Regional Priority

4

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

33

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Y

Prereq

Fundamental Commissioning and Verification

Required

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Y

Prereq

Minimum Energy Performance

Required

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Y

Prereq

Building-Level Energy Metering

Required

Y

Prereq

Fundamental Refrigerant Management

Required

Credit

Enhanced Commissioning

6

Credit

Optimize Energy Performance

18

Credit

Advanced Energy Metering

1

Credit

Grid Harmonization

2

Credit

Renewable Energy

5

Credit

Enhanced Refrigerant Management

1

0

0 0 TOTALS

Possible Points:
Certified: 40 to 49 points,
Gold: 60 to 79 points,

Silver: 50 to 59 points,

Platinum: 80 to 110

110

LEED v4.1 BD+C: Hospitality
Project Checklist
Y

?

N
Credit

0

Project Name:
Date:

Integrative Process

0 0 Location and Transportation

1
0

16

Y

Prereq

Storage and Collection of Recyclables

Required

Sensitive Land Protection

1

Y

Prereq

Construction and Demolition Waste Management Planning

Required

High Priority Site

2

Credit

5

Credit

Surrounding Density and Diverse Uses

5

Credit

Credit

Access to Quality Transit

5

Credit

Building Life-Cycle Impact Reduction
Building Product Disclosure and Optimization Environmental Product
Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of

Credit

Bicycle Facilities

1

Credit

2

Credit

Reduced Parking Footprint

1

Credit

Building Product Disclosure and Optimization - Material Ing
Construction and Demolition Waste Management

Credit

Electric Vehicles

1

LEED for Neighborhood Development Location

Credit
Credit

0
0
Y

0

0 0 Materials and Resources

16

Credit

0 0 Sustainable Sites

13

0 0 Indoor Environmental Quality

2
2
2

16

10

Y

Prereq

Minimum Indoor Air Quality Performance

Required

Required

Y

Required

Prereq

Construction Activity Pollution Prevention

Prereq

Environmental Tobacco Smoke Control

Credit

Site Assessment

1

Credit

Enhanced Indoor Air Quality Strategies

Credit

Protect or Restore Habitat

2

Credit

Low-Emitting Materials

3

Credit

Open Space

1

Credit

Construction Indoor Air Quality Management Plan

1

Credit

Rainwater Management

3

Credit

Indoor Air Quality Assessment

2

Credit

Heat Island Reduction

2

Credit

Thermal Comfort

1

Credit

Light Pollution Reduction

1

Credit

Interior Lighting

2

Credit

Daylight

3

11

Credit

Quality Views

1

Credit

Acoustic Performance

1

0 0 Water Efficiency

2

Y

Prereq

Outdoor Water Use Reduction

Required

Y

Prereq

Indoor Water Use Reduction

Required

Y

Prereq

Building-Level Water Metering

Required

Credit

Outdoor Water Use Reduction

2

Credit

Innovation

5

Credit

Indoor Water Use Reduction

6

Credit

LEED Accredited Professional

1

Credit

Cooling Tower Water Use

2

Credit

Water Metering

1

0

0 0 Energy and Atmosphere

0

0

0 0 Innovation

6

0 0 Regional Priority

4

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

33

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Y

Prereq

Fundamental Commissioning and Verification

Required

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Y

Prereq

Minimum Energy Performance

Required

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Y

Prereq

Building-Level Energy Metering

Required

Y

Prereq

Fundamental Refrigerant Management

Required

Credit

Enhanced Commissioning

Credit

Optimize Energy Performance

Credit

Advanced Energy Metering

1

Credit

Grid Harmonization

2

Credit

Renewable Energy

5

Credit

Enhanced Refrigerant Management

1

6
18

0

0 0 TOTALS

Possible Points:
Certified: 40 to 49 points ,
Gold: 60 to 79 points,

Silver: 50 to 59 points,

Platinum: 80 to 110

110

LEED v4.1 BD+C: Healthcare
Project Checklist
Y

?

Y

0

0

0

0

Project Name:
Date:

N
Prereq

Integrative Project Planning and Design

Credit

Integrative Process

0 Location and Transportation

Required
1

0 0 Materials and Resources

9

0

Credit

LEED for Neighborhood Development Location

9

Y

Prereq

Storage and Collection of Recyclables

Required

Credit

Sensitive Land Protection

1

Y

Prereq

Construction and Demolition Waste Management Planning

Required

Credit

High Priority Site

2

Y

Prereq

PBT Source Reduction- Mercury

Required

Credit

Surrounding Density and Diverse Uses

1

Credit

5

Credit

Access to Quality Transit

2

Credit

Credit

Bicycle Facilities

1

Credit

Building Life-Cycle Impact Reduction
Building Product Disclosure and Optimization Environmental Product
Declarations
Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of

Credit

Reduced Parking Footprint

1

Credit

2

Credit

Electric Vehicles

1

Credit

Building Product Disclosure and Optimization - Material Ing
PBT Source Reduction- Mercury

Credit

PBT Source Reduction- Lead, Cadmium, and Copper

2

9

Credit

Furniture and Medical Furnishings

2

0 Sustainable Sites

19

2
2
1

Y

Prereq

Construction Activity Pollution Prevention

Required

Credit

Design for Flexibility

1

Y

Prereq

Environmental Site Assessment

Required

Credit

Construction and Demolition Waste Management

2

Credit

Site Assessment

1

Credit

Protect or Restore Habitat

1

0

Credit

Open Space

1

Y

Prereq

Minimum Indoor Air Quality Performance

Required

Credit

Rainwater Management

2

Y

Prereq

Environmental Tobacco Smoke Control

Required

Credit

Heat Island Reduction

1

Credit

Enhanced Indoor Air Quality Strategies

Credit

Light Pollution Reduction

1

Credit

Low-Emitting Materials

3

Credit

Places of Respite

1

Credit

Construction Indoor Air Quality Management Plan

1

Credit

Direct Exterior Access

1

Credit

Indoor Air Quality Assessment

2

Credit

Thermal Comfort

1

11

Credit

Interior Lighting

1

0

0

0 Water Efficiency

0 0 Indoor Environmental Quality

16

2

Y

Prereq

Outdoor Water Use Reduction

Required

Credit

Daylight

2

Y

Prereq

Indoor Water Use Reduction

Required

Credit

Quality Views

2

Y

Prereq

Building-Level Water Metering

Required

Credit

Acoustic Performance

2

Credit

Outdoor Water Use Reduction

1

Credit

Indoor Water Use Reduction

7

Credit

Cooling Tower Water Use

2

Credit

Innovation

5

Credit

Water Metering

1

Credit

LEED Accredited Professional

1

0

0

0 Energy and Atmosphere

35

0

0

0 0 Innovation

6

0 0 Regional Priority

4

Y

Prereq

Fundamental Commissioning and Verification

Required

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Y

Prereq

Minimum Energy Performance

Required

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Y

Prereq

Building-Level Energy Metering

Required

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Y

Prereq

Fundamental Refrigerant Management

Required

Credit

Regional Priority: Specific Credit

1

Credit

Enhanced Commissioning

Credit

Optimize Energy Performance

Credit

Advanced Energy Metering

1

Certified: 40 to 49 points,

Credit

Grid Harmonization

2

Gold: 60 to 79 points,

Credit

Renewable Energy

5

Credit

Enhanced Refrigerant Management

1

6
20

0

0 0 TOTALS

Possible Points:
Silver: 50 to 59 points,

Platinum: 80 to 110

110

161
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