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1. SUSTENTABILIDADE

Mudanças climáticas, degradação ambiental, futuro da humanidade,
são temas que têm preocupado todo o mundo e que têm sido muito discutidos nos
últimos anos. O crescimento acelerado da população, o esgotamento das matérias
primas e dos combustíveis fósseis, a degradação do ar, da água e do solo, a
proliferação de resíduos, vem causando danos irreversíveis ao planeta, seus
habitantes e têm sido preocupação constante dos governantes nos últimos tempos
(GAUZIN, 2002).

A Arquitetura e o Urbanismo têm uma importância fundamental
nessa problemática, e cada vez mais se fala e se propõe projetar respeitando e
adequando uma edificação ao meio ambiente, pensando nas gerações que estão
por vir, respeitando os conceitos da sustentabilidade.

Caracterizam-se como sustentáveis as “ações que procuram garantir
o futuro de um lugar com uma boa qualidade de vida para todos, respeitando as
pessoas e conservando o meio ambiente” (Teixeira et al. apud SHIMBO, 2004).

O conceito de sustentabilidade está relacionado com os aspectos
ambientais, econômicos e sociais, no sentido de ser considerado como a busca do
equilíbrio entre um crescimento econômico com justiça social e a preservação do
meio ambiente.

Projetar de forma sustentável, significa, segundo EDWARDS (2004),
criar espaços saudáveis, viáveis economicamente e sensíveis às necessidades
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sociais.

1.1. Desenvolvimento Sustentável

A degradação ambiental e as modificações climáticas estão
diretamente relacionadas com as atividades humanas. A associação entre o
desenvolvimento econômico e a degradação da natureza foi pela primeira vez
discutida por um grupo de intelectuais, em 1968, no Clube de Roma e deu origem ao
documento Limites do Crescimento, segundo BRASIL (2003). Nesse documento a
preservação da natureza era a preocupação maior.

Em 1972, em Estocolmo, Suécia, a Organização das Nações Unidas
(ONU) realizou a Conferência das Nações Unidas, primeira conferência mundial
sobre o meio ambiente, que para PORTUGAL (1991), foi o início do movimento
ecológico a nível internacional e que resultou no documento Declaração de
Estocolmo e no Programa das Nações Unidas (PNUMA), um programa a nível
mundial

que

tem por

objetivo

as

preocupações

ambientais

do

planeta,

desenvolvendo ações específicas nas áreas de biodiversidade, degradação
ambiental, alterações climáticas, legislação ambiental e outras.

Em 1980, na publicação World conservation strategy: living resourse
conservation for sustainable development que teve a colaboração do PNUMA,
apareceu pela primeira vez, segundo SCANDAR NETO (2004), o termo
desenvolvimento

sustentável,

afirmando

que

para

o

desenvolvimento

ser

considerado sustentável, ele deveria estar centrado na integridade ambiental,
considerando-se as dimensões sociais, ecológicas e econômicas.
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Em 1987 a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento
das Nações Unidas discutiu o documento "Nosso futuro comum", dando origem ao
Relatório Brundtland1 com a conceituação de desenvolvimento sustentável, um
conceito

que

considera

a

fragilidade

dos

recursos

naturais

diante

do

desenvolvimento econômico:
Desenvolvimento econômico e social que atenda as necessidades da
geração atual sem comprometer a habilidade das gerações futuras
atenderem a suas próprias necessidades.

O desenvolvimento sustentável, para SILVA (2003), é a busca do
equilíbrio do que é socialmente desejável, considerando o desenvolvimento de
sociedades justas proporcionando um nível aceitável de qualidade de vida;
economicamente viável, que seria o acesso a recursos e oportunidades e aumento
da prosperidade para todos; e ecologicamente sustentável, pensando no equilíbrio
entre proteção do ambiente físico e seus recursos e o uso destes recursos
garantindo uma qualidade de vida aceitável.

Em 1989, a Assembléia Geral das Nações Unidas decidiu realizar
uma 2a conferência, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e
Desenvolvimento. Essa conferência ficou conhecida como a Cúpula da Terra ou a
ECO – 92 e foi realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992.

Como resultado, foram adotadas três recomendações principais: a
Agenda 21, a Declaração do Rio e os Princípios relativos a Florestas e Selvas.
Foram também firmadas duas convenções: a Convenção da Biodiversidade e a
_____________
1

Coordenado pela então Primeira-Ministra da Noruega Gro Harlem Brundtland.
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Convenção do Clima.

AGENDA 21 - programa de ação para o desenvolvimento no século
XXI, baseado em um documento de 40 capítulos, com cerca de 2.500
recomendações. Representa a tentativa de promover, em escala mundial, um
desenvolvimento sustentável, ou a promoção do crescimento econômico com justiça
social e proteção ambiental. O termo “Agenda” foi utilizado no sentido de intenção,
modelo de civilização em que predomine o equilíbrio ambiental e a justiça social.
Importante notar que se trata de uma proposta de ruptura do desenvolvimento
predominante, o econômico, passando a se considerar os fatores sociais juntamente
com os ambientais e passando a se considerar os problemas de degradação
ambiental juntamente com os da pobreza mundial. É a consideração, de maneira
integrada e sistêmica, das dimensões econômica, social, ambiental e políticoinstitucional.

No capítulo 7 da Agenda Global, “Promoção do Desenvolvimento
Sustentável dos assentamentos humanos”, temos resumidamente:
- oferecer a todos, habitação adequada;
- aperfeiçoar o manejo dos assentamentos humanos;
- promover o planejamento e o manejo sustentáveis do uso da terra;
-

promover

a

existência

integrada

de

infra-estrutura

ambiental:

água,

saneamento, drenagem e manejo de resíduos sólidos;
- promover sistemas sustentáveis de energia e transporte nos assentamentos
humanos;
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- promover o planejamento e o manejo dos assentamentos humanos localizados
em áreas sujeitas a desastres;
- promover atividades sustentáveis na indústria da construção;
- promover o desenvolvimento dos recursos humanos e da capacitação
institucional e técnica para o avanço dos assentamentos humanos.

Para Gilney Viana, Secretário de Políticas para o Desenvolvimento
Sustentável do Brasil, a
[...] Agenda 21 vem se constituindo em um instrumento de
fundamental importância na construção dessa nova ecocidadania,
num processo social no qual os atores vão pactuando
paulatinamente novos consensos e montando uma Agenda possível
rumo ao futuro que se deseja sustentável. BRASIL (2005)

De 1996 a 2002, deu-se o processo de construção da Agenda 21 no
Brasil, coordenado pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da
Agenda 21 Nacional (CPDS). A partir de 2003, a Agenda 21 Brasileira entrou em
fase de implementação assistida pela CPDS e elevada à condição de Programa do
Plano Plurianual (PPA) 2004-2007, o que lhe confere maior força política e passando
a ser importante instrumento na questão do desenvolvimento sustentável do Brasil,
inclusive adotando referenciais importantes como a Carta da Terra, documento que
recomenda que a humanidade deve somar forças para gerar uma sociedade
sustentável global, respeitando a natureza, os direitos humanos universais, a justiça
econômica e a cultura da paz, se responsabilizando um com o outro, e com as
futuras gerações.

A Agenda 21, pode-se assim dizer, é

um instrumento de
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planejamento participativo para o desenvolvimento sustentável, que tem como meta
principal a sustentabilidade, integrando de forma sistêmica a conservação ambiental,
a justiça social e o crescimento econômico, (BRASIL, 2003).

A Agenda 21 Brasileira reafirmou, segundo BRASIL (2004), o
conceito de sustentabilidade ampliada e progressiva:
A sustentabilidade ampliada preconiza a idéia da sustentabilidade
permeando todas as dimensões da vida: a econômica, a social, a
territorial, a científica e tecnológica, a política e a cultural; já a
sustentabilidade progressiva significa que não se deve aguçar os
conflitos a ponto de torná-los inegociáveis, e sim, fragmentá-los em
fatias menos complexas, tornando-os administráveis no tempo e no
espaço.

Esse conceito de sustentabilidade ampliada e progressiva é
fundamental e quando utilizado o termo sustentabilidade, deve-se ter em mente a
procura do equilíbrio entre o crescimento econômico, a igualdade social e a
preservação ambiental e não como muitos pensam, apenas a preservação do meio
ambiente.

DECLARAÇÃO DO RIO sobre o ambiente e o desenvolvimento documento que enumera 27 princípios para a exploração dos recursos naturais com
o objetivo de estabelecer uma nova e eqüitativa parceria mundial considerando os
acordos internacionais. Dos 27 princípios, três são aqui realçados pela sua
pertinência ao tema tratado, o Princípio 1, o Princípio 3 e o Princípio 4:

Princípio 1: Os seres humanos estão no centro das preocupações
com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva em
harmonia com a natureza.
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Princípio 3: O direito ao desenvolvimento deverá ser exercido por
forma a atender eqüitativamente às necessidades, em termos de desenvolvimento e
de ambiente, das gerações atuais e futuras.

Princípio 4: Para se alcançar um desenvolvimento sustentável, a
proteção ambiental deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento
e não pode ser considerada separadamente.

PRINCÍPIOS RELATIVOS A FLORESTAS E SELVAS - orientam
para uma gestão ecologicamente correta e viável das florestas e selvas do mundo.
Garantem aos Estados o direito soberano de explorar as suas florestas de maneira
sustentável.
CONVENÇÃO DA BIODIVERSIDADE - estabelece metas para a
preservação da diversidade biológica2 e para a exploração sustentável dos seus
recursos biológicos, incentivando o desenvolvimento de cada país. É o primeiro
acordo que engloba todos os aspectos da diversidade biológica, genes e genomas,
espécies e comunidades, habitats e ecossistemas. Atualmente, com as atividades
humanas (poluição, desmatamento), muitas espécies estão ameaçadas, tendendo
até à extinção. No entanto, a espécie humana depende dos recursos biológicos,
para a própria sobrevivência, pois, uma diversidade biológica adequada pode
interferir em alguns riscos ambientais, como por exemplo, nas alterações climáticas.
Essa convenção foi ratificada em 1994. Em 1998, pelo decreto no. 2.519, foi
promulgada a Convenção sobre Diversidade Biológica, significativo instrumento das
relações internacionais no âmbito do ambiente e desenvolvimento e cujos objetivos
_____________
2

Diversidade biológica diz respeito à variedade e quantidade de organismos vivos.
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são:
[...] a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável
dos seus componentes e a partilha justa e eqüitativa dos benefícios
provenientes da utilização dos recursos genéticos. CONVENÇÃO
SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA (2004)

A conservação deixou de ser pensada apenas como proteção das
espécies ou dos ecossistemas ameaçados, introduzindo uma nova abordagem “ao
reconciliar a necessidade de conservação com a preocupação do desenvolvimento,
baseada em considerações de igualdade e partilha de responsabilidades”.

CONVENÇÃO DO CLIMA - estabelece estratégias para o combate
do efeito estufa. Deu origem ao Protocolo de Kyoto3, acordo internacional que impõe
que as nações ricas - industrializadas - reduzam suas emissões de gases, por
causarem o aquecimento anormal da Terra. O Protocolo de Kyoto estabelece metas
de controle para a emissão dos gases causadores do efeito estufa, comprometendo
os chefes de Estado a não superarem, entre os anos de 2008 e 2012, a emissão
média de gases responsáveis pelo efeito estufa em 1990. Entrou em vigor em 16 de
fevereiro de 2005, apoiado por 141 países, sem a participação dos Estados Unidos,
após ser ratificado pela Rússia em 2004.

Efeito estufa é o aquecimento progressivo da Terra devido,
principalmente, ao aumento de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, pois esse
não permite que as radiações de ondas longas, emitidas pela superfície terrestre,
sejam dissipadas para o espaço, retornando à Terra e resultando no incremento das
_____________
3

Aprovado e aberto a assinaturas na cidade de Kyoto, Japão, em 14 de dezembro de 1997.
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temperaturas. O aumento do CO2 na atmosfera está relacionado à crescente
utilização de combustíveis fósseis pelos homens. Também o vapor d’água, o ozônio
e os aerossóis4 presentes na atmosfera, interferem nas suas trocas de energia e
nas trocas com a superfície terrestre, (AYOADE, 1991).

Para GAUZIN (2002), a concentração de CO2, responsável por
aproximadamente 60% do efeito estufa, aumentou em média 30% a partir de 1750,
início da era industrial, o que permite relacionar as modificações da atmosfera com
as atividades humanas. A maior parte da sua emissão na atmosfera é proveniente
da utilização de combustíveis de origem fóssil. Outros gases também relacionados
às atividades humanas contribuem para a gravidade do problema da atmosfera: o
metano (CH4), o óxido nitroso (N2O), os clorofluorcarbonos (CFCs), substituídos
pelos hidroclorofluorcarbonos (HCFCs) pela sua capacidade destruidora do ozônio
da estratosfera e que também devem

desaparecer até 2015 pelo potencial de

similar capacidade destruidora. A atmosfera é quase transparente às radiações de
ondas curtas, provenientes da radiação solar, no entanto, tem alta capacidade
armazenadora de radiações de ondas longas, através dos seus constituintes: vapor
d’água, ozônio, dióxido de carbono e as nuvens. A superfície terrestre após a
incidência da energia solar, emite radiação infravermelha, ou de ondas longas, das
quais somente 9% são liberadas para o espaço. Os 91% restantes são absorvidos
pela atmosfera e re-irradiados para a Terra.

Quanto aos encontros internacionais, continuaram acontecendo e
em setembro de 2000 os chefes de Estado e de Governo reuniram-se na sede da
_____________
4

Partículas de poeira em suspensão, fumaça, matéria orgânica, sal marinho...
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Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, e elaboraram a Declaração do
Milênio, um documento que demonstra a preocupação por um mundo mais pacífico,
próspero e justo, a partir da confirmação de um
[...] novo desenvolvimento, inspirado nos princípios da Carta da
Terra5, da governança global, da sustentabilidade e eqüidade e,
sobretudo, na soberania e na responsabilidade comum, mas
diferenciada, dos países que compõem a comunidade internacional.
BRASIL (2004, p.11)

No ano de 2000 houve a Conferência de Haya, com o objetivo de
concretizar as condições de aplicação do protocolo de Kyoto. Por divergências entre
a Europa e os Estados Unidos sobre a fixação do carbono, esta Conferência
fracassou.

Em 2002, em Johannesburg, aconteceu a Cúpula Mundial do
Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como a Rio +10. Nesse encontro,
os chefes de Governo reunidos comprometeram-se com o desenvolvimento
sustentável em busca de um mundo mais justo, mais eqüitativo e humano.

Para GODINHO (2004), o desenvolvimento sustentável pode ser
entendido como uma alternativa à uniformização e desumanização decorrentes da
globalização e conceituado através de seus quatro pilares: ambiental, econômico,
social e “governância”.

Para saber como anda o desenvolvimento sustentável nos diferentes
_____________
5

Documento aprovado em março de 2000, na Unesco em Paris, após uma discussão de 8 anos (a
partir da Rio 92) e um primeiro rascunho na Conferência Rio +5, com quatro capítulos: a integridade
ecológica, o respeito e cuidado da comunidade da vida, a justiça social e econômica e a
democracia, a não-violência e a paz.
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níveis abordados: o ambiental, o econômico, o social e o institucional, têm-se
utilizado os chamados indicadores de desenvolvimento sustentável.

Utilizando a definição adotada por OECD apud SILVA et al.(2003b),
indicador é um parâmetro ou resultado de parâmetros que nos fornece informação
sobre algum fenômeno, desenvolvido para um objetivo específico. Os indicadores
podem ser agregados para formar índices numéricos, uma simplificação de sistemas
complexos que podem ajudar na tomada de decisão e também para serem usados
em análises comparativas.

Com relação ao desenvolvimento sustentável, os indicadores são
utilizados para fornecer as informações nas tomadas de decisões, para mostrar
como tem caminhado e qual o progresso da sociedade em relação a
sustentabilidade.

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
publicou, em 2002, cinqüenta indicadores de desenvolvimento sustentável
organizados nas quatro dimensões: ambiental, econômica, social e institucional,
abrangendo os temas: eqüidade, saúde, educação, população, habitação,
segurança, atmosfera, terra, oceanos, mares, áreas costeiras, biodiversidade,
saneamento, estrutura econômica, padrões de produção e consumo e estrutura e
capacidade institucional.

1.2. Arquitetura e o desenvolvimento sustentável

Como

o

arquiteto

pode

colaborar

com

o

desenvolvimento
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sustentável?

Com o a urbanização crescente, o distanciamento com a natureza
foi acontecendo ao longo dos anos. Também na arquitetura, para EDWARDS
(2004), houve um distanciamento do vínculo com os materiais locais, as tradições
vernáculas e a sua integração com o entorno: as cidades e os edifícios foram ficando
cada vez mais desvinculados da paisagem local.

Em 1976 foi realizada, em Vancouver, a Primeira Conferência das
Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, a HABITAT I. Foi criada a
Agência Habitat, com o objetivo de promover um teto, um abrigo para pessoas
refugiadas, desabrigadas. Seu perfil inicial foi o tratamento de situações críticas de
habitações ocorridas por desastres naturais, guerras civis ou conflitos urbanos.

Em 1996 foi realizada a HABITAT II, em Istambul, que teve como
principal foco a tarefa de adotar uma agenda, a Agenda Habitat, um conjunto de
princípios, metas e compromissos e um plano global de ação, para orientar os
esforços nacionais e internacionais na melhoria dos assentamentos humanos. Os
objetivos

básicos

da

Agenda

são

“habitação

adequada

para

todos”

e

“desenvolvimento de assentamentos humanos sustentáveis em um mundo em
processo de urbanização”.

Na conferência Habitat II, segundo GAUZIN (2002), profissionais
reunidos discutiram como o desenvolvimento sustentável poderia interferir no setor
da construção civil. A repercussão das conferências internacionais e a divulgação
dos riscos para a saúde da utilização de materiais de construção como o amianto,
colaboraram para o crescente interesse da opinião pública pela preservação da
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natureza e manutenção de um entorno saudável e confortável. Assim, os setores
comerciais e industriais europeus da construção civil passaram a considerar a
dimensão ecológica na sua produção.

No Brasil, foi aprovada em 10 de julho de 2001, a Lei 10.257, ou o
“Estatuto da Cidade”. O art. 2º da lei, diz que
[...] a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais e da propriedade urbana,
mediante as seguintes diretrizes gerais: I - garantia do direito a
cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à
moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as
presentes e futuras gerações.

A indústria da construção pode ser considerada a atividade menos
sustentável do planeta, uma vez que absorve 50% dos recursos mundiais em
materiais; utiliza 45% da energia gerada para aquecer, iluminar e ventilar os edifícios
e 5% para construí-los; destina 40% da água utilizada no mundo para abastecer
instalações sanitárias e outros usos nos edifícios; utiliza 60% de terra cultivável para
a construção e 70% dos produtos relacionados à madeira estão vinculados à
construção de edifícios (EDWARDS, 2004).
Edifícios e obras civis alteram a natureza, função e aparência de
áreas urbanas e rurais. Atividades de construção, uso, reparo,
manutenção e demolição consomem recursos e geram resíduos em
proporções que em muito superam a maioria das outras atividades
econômicas. Enquanto alguns destes efeitos são transitórios, como
ruído e poeira gerados durante a construção, outros são mais
persistentes ou mesmo permanentes, como os do CO2 de combustão
liberado na atmosfera. Infelizmente, estes impactos não podem ser
reduzidos na mesma proporção dos avanços tecnológicos
experimentados pelo setor. SILVA (2003, p.3)

As atividades humanas são responsáveis pelo aquecimento do

40

planeta e os edifícios estão provocando o aumento de emissão de gases que
provocam este aquecimento. A iluminação, a refrigeração, o aquecimento,
provenientes de combustíveis fósseis como gás, carbono e petróleo, ou a
eletricidade, são os maiores causadores direta ou indiretamente, de CO2. A
construção civil e o uso dos edifícios têm assim, segundo GAUZIN (2002), um
impacto importante no meio ambiente. Além de serem responsáveis por quase 50%
do uso da energia mundial, são também responsáveis por equivalente porcentagem
de emissão de CO2.

Para se conseguir o desenvolvimento sustentável é necessário que
as construções sejam sustentáveis. Para BRE; CAR; ECLIPSE apud SILVA (2003,
p.4) uma construção sustentável é aquela que tem o compromisso com:
Sustentabilidade econômica: aumentar a lucratividade e
crescimento através do uso mais eficiente de recursos, incluindo mão
de obra, materiais, água e energia.

Sustentabilidade ambiental: evitar efeitos perigosos e
potencialmente irreversíveis no ambiente através de uso cuidadoso
de recursos naturais, minimização de resíduos, e proteção e, quando
possível, melhoria do ambiente.

Sustentabilidade social: responder às necessidades de pessoas e
grupos sociais envolvidos em qualquer estágio do processo de
construção (do planejamento a demolição), provendo alta satisfação
do cliente e do usuário, e trabalhando estreitamente com clientes,
fornecedores, funcionários e comunidades locais.

“A sustentabilidade é vista cada vez mais como o principal
argumento do projeto arquitetônico no século XXI”. Todo projeto hoje, tem que ter
um compromisso de sustentabilidade, com novas tipologias e utilização de novas
tecnologias, o que para EDWARDS (2004) é o novo paradigma arquitetônico: a
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reconciliação do habitat humano com a natureza.

Para HAGAN (2004), apesar de existirem, como já foi visto,
diferentes formas de sustentabilidade: a econômica, a política, a social e também a
ambiental, quando se fala em arquitetura sustentável, refere-se geralmente a
sustentabilidade ambiental. Em outras palavras, afirma a autora, arquitetura
sustentável tem significado “arquitetura sustentável ambientalmente”, considerando
o ambiental o “novo” elemento na equação arquitetônica. Um projeto ambiental é
aquele que está integrado ao clima, utilizando-se do ar e / ou da terra e / ou da água
para refrescar e da radiação solar e do calor reciclado para aquecer, além de
técnicas e tecnologias para conseguir um bom desempenho e eficiência energética
nos edifícios.

O termo arquitetura sustentável é utilizado por KREMERS (2001),
para descrever o movimento associado ao projeto ambientalmente consciente e tem
gerado,

ultimamente,

uma

certa

confusão,

pelo

próprio

significado

de

sustentabilidade. A interpretação popular de arquitetura sustentável está ligada ao
projeto arquitetônico que minimiza o sustento ou o consumo de recursos para
prolongar a disponibilidade dos recursos naturais. No entanto, diz o autor,
sustentável não deve estar ligado à minimização de sustento, mas sim, a mostrar
que os recursos mantêm nosso ambiente, então quando se fala em arquitetura
sustentável está-se falando na resposta à conscientização de que tudo que
necessitamos vem do universo. Deve haver uma precaução no uso dos recursos,
mas não achar que a arquitetura sustentável é a fórmula da sobrevivência. O
objetivo da arquitetura é melhorar a nossa qualidade de vida e do ambiente. A
intenção então não é de economizar os recursos, mas ordená-los para que melhor
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eles possam servir às pessoas.

Arquitetura para Lúcio Costa, COSTA (1997), é:
[...] construção concebida com a intenção de ordenar e organizar
plasticamente o espaço, em função de uma determinada época, de
um determinado meio, de uma determinada técnica e de um
determinado programa.

É então construir com uma intenção plástica, considerando uma
época, o meio físico e social, utilizando-se de uma técnica decorrente dos materiais
empregados e com recursos financeiros disponíveis para a realização desta obra.

Também LEMOS (1979), quando define arquitetura, considera as
questões técnicas, climáticas, ambientais, econômicas, sociais, funcionais e o
programa, de acordo com as necessidades, costumes e conveniências do
empreendedor.

Alfredo Britto apud SAMPAIO (1996) no II Inquérito Nacional de
Arquitetura realizado em 1982, no Rio de Janeiro, propõe que o arquiteto deva
buscar soluções adequadas ao clima, compatíveis com os recursos naturais,
econômicos e sociais das regiões do país.

Fazer arquitetura, como se percebe nas definições acima, já deveria
ser projetar e construir com o dever de pensar em todos os aspectos que a
sustentabilidade, ou o desenvolvimento sustentável, aborda.

HAGAN (2004) reforça a sua idéia de definir arquitetura sustentável
como sendo aquela que vai se preocupar mais com as questões ambientais. A
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autora propõe a identificação de uma arquitetura sustentável a partir de três critérios:

- simbiose: deve haver uma relação entre edifício e ambiente; o
ambiente sustentando o edifício, enquanto o edifício sustenta o ambiente;

- diferenciação: deve haver uma visível diferenciação entre os
projetos sustentáveis localizados em diferentes zonas climáticas; havendo uma
adequação local e preferência por materiais naturais aliados aos industrializados,
haverá uma diminuição no consumo dos combustíveis fósseis na construção e os
edifícios terão uma identidade local, de acordo com a zona climática em que estão
localizados;

- expressão: a arquitetura sustentável deve se mostrar, se identificar
como tal? Deve ser visível e facilmente reconhecível uma arquitetura sustentável
pela sua forma, e sua relação com o ambiente? Alguns arquitetos acham isto
desnecessário, mas a autora considera isto uma questão ideologicamente vital.

Para Acosta apud SAMPAIO (1996), quando o homem constrói um
abrigo, ele não o faz isolado da natureza. Deve haver uma interação do ambiente
construído com seu entorno imediato, seja como proteção contra os agentes
prejudiciais da natureza, seja utilizando-se dos agentes favoráveis. Como resultado
este ambiente terá mais conforto e maior habitabilidade.

A arquitetura sustentável pode ser considerada a continuidade
natural da arquitetura bioclimática6, uma vez que se preocupa com a adequação do
_____________
6

Arquitetura preocupada com a adequação ao clima local, visando o conforto ambiental de seus
usuários.
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ambiente construído ao clima, ao entorno, com a eficiência energética, com o meio
ambiente, sem deixar de pensar na qualidade de vida e no bem estar do seu
usuário.
[...] a arquitetura que quer criar prédios objetivando o aumento da
qualidade de vida do ser humano no ambiente construído e no seu
entorno, integrado com as características da vida e do clima locais,
consumindo a menor quantidade de energia compatível com o
conforto ambiental, para legar um mundo menos poluído para as
futuras gerações. CORBELLA & YANNAS (2003, p.17)

A

arquitetura

sustentável

propõe

projetos

sustentáveis

que

originarão edifícios sustentáveis, resultando, como conseqüência lógica, no
desenvolvimento sustentável das cidades.

Ferramentas, também chamadas de recursos computacionais,
podem auxiliar o arquiteto durante a elaboração de projetos sustentáveis, prevendo
o comportamento ambiental das edificações e atendendo as necessidades impostas
pela arquitetura contemporânea, para BODE (2004), exemplificando o conceito de
Design Integration Supported by a Computer (DISC), como uma metodologia de
projeto a ser utilizada.

Assim como se tem usado os indicadores de desenvolvimento
sustentável, também para a avaliação ambiental dos edifícios fala-se em
indicadores.

Para SILVA et al. (2003b), os indicadores são necessários na
avaliação de edifícios e do ambiente construído, para definir metas, medir

o

desempenho de edifícios e projetos, analisar estratégias viáveis para melhorar a
qualidade de vida, e ser usados como diretrizes e ferramentas para melhorar a
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qualidade da construção.

Que diretrizes são estas que o arquiteto deve seguir para que seu
projeto arquitetônico cumpra as exigências ambientais da contemporaneidade? As
mais importantes, recomendadas por EDWARDS (2004), e que devem ser
adequadas ao clima e condições locais, são:

PROJETO

- as plantas dos edifícios não devem ser muito profundas, para um
melhor aproveitamento da luz natural e da ventilação cruzada;

- utilizar átrios para permitir a entrada de luz natural e possibilitar a
ventilação cruzada;

- orientar o edifício sobre o eixo leste/oeste deixando as faces
maiores, norte/sul, expostas a uma insolação controlada, para locais de clima
quente;

- propor edifícios funcionalmente simples, porém flexíveis.

ENERGIA

- utilizar ventilação natural, por deslocamento do ar;

- aproveitar ao máximo a luz diurna;

- utilizar elementos de proteção solar e de reflexão da luz natural;
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- isolar termicamente os edifícios;

- utilizar fontes de energia renovável (solar, eólica, geotérmica ou
hidroelétrica).

ÁGUA

- não deve ter cheiro;

- especificar mictórios e torneiras que possuam sensores;

- aproveitar as águas de chuva.

MATERIAIS

- usar materiais Recicláveis / Reutilizáveis / Renováveis (RRR);

- utilizar materiais locais;

- propor construções desmontáveis, reaproveitáveis;

- utilizar materiais de alta tecnologia nas instalações de energia.

SAÚDE

- utilizar controle ambiental automatizado;

- utilizar materiais de baixa toxicidade;

- propor ambientes e especificar materiais naturais;
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- permitir uma visualização permanente da natureza (interna e
externamente).

Essas são as principais diretrizes recomendadas e que veremos
mais tarde, comporão os principais itens de diferentes sistemas de avaliação de
sustentabilidade do edifício.

1.3. Avaliação de sustentabilidade do edifício

A avaliação de edifícios e projetos tem sido alvo de discussão e
objeto de estudo em vários países. Com o intuito de reduzir o impacto ambiental e
cumprir com as metas estabelecidas nas conferências mundiais, vários países
europeus, os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e Hong Kong vem utilizando
a avaliação ambiental de edifícios.

Indicadores,

métodos,

instrumentos,

ferramentas

de

sustentabilidade, selos verdes, normas e certificados de eficiência energética, são
alguns dos tópicos encontrados em pesquisas relacionadas com o assunto avaliação
de sustentabilidade, ou avaliação ambiental de edifícios.

Nos países escandinavos, na Alemanha e na França, leis restritivas
passaram a ser adotadas em favor de uma diminuição do efeito estufa, a partir da
economia energética, como algumas das medidas tomadas em favor da qualidade
ambiental após a Conferência Habitat II, de Istambul.

Na arquitetura, nos anos setenta, as primeiras propostas ecológicas
surgiram a partir da crise do petróleo. Na década de oitenta, vários arquitetos
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optaram pela utilização de materiais naturais, como a terra e fachadas e coberturas
ajardinadas em edifícios. Nos anos noventa, arquitetos como Norman Foster, Renzo
Piano, Richard Rogers e outros, se uniram, com o apoio da Comunidade Européia,
para formar uma associação com o objetivo de aprofundar o uso das energias
renováveis na construção.

O resultado dessa pesquisa pode ser verificado no edifício City Hall
(Figura 1.1), projeto do escritório Foster & Partners. Um projeto que mostra a
preocupação com os princípios da sustentabilidade já na sua concepção, pois a sua
forma, uma esfera modificada geometricamente, é o resultado do melhor
desempenho energético das fachadas com relação à incidência dos raios solares. A
fachada sul7, como recurso de proteção à incidência do sol, possui os andares
dispostos de maneira escalonada, proporcionando assim um sombreamento nas
fachadas envidraçadas dos escritórios que são naturalmente ventilados. Esse
edifício, com essas e outras preocupações ambientais, consome um quarto da
energia consumida por um edifício convencional que utiliza condicionamento artificial
do ar.

_____________
7

No hemisfério norte a fachada sul é a que recebe maior insolação, diferentemente do que acontece
no hemisfério sul, que a fachada norte é a mais exposta ao sol.
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Figura 1. 1 City Hall (1998-2002)

Figura 1. 2 Terminal internacional (2003- )

Londres, Inglaterra

Beijing, China

Fonte: http://www.fosterandpartners.com/InternetSite/html/simple.html

Outro exemplo do escritório Foster & Partners é o projeto do terminal
do aeroporto internacional de Beijing (Figura 1.2). Essa construção será uma das
mais sustentáveis do mundo, incorporando uma série de conceitos ambientais
passivos no projeto, como uma orientação adequada para maximizar o ganho de
calor durante a insolação da manhã e um sistema integrado de controle ambiental,
para minimizar o consumo energético e as emissões de carbono. Esse terminal
deverá ter sua execução concluída, considerando o início da elaboração do projeto,
em apenas quatro anos e deverá ser, em 2008, o local de recepção dos atletas do
mundo inteiro na 29ª. Olimpíada.

Na década de 80, Renzo Piano no projeto Menil Collection Museum,
(Figuras 1.3 e 1.4), já propôs uma cobertura que bloqueia os raios ultravioletas do
sol permitindo uma eficiente iluminação natural, que variando no decorrer do dia em
função da diferente incidência solar, proporciona ao ambiente um aspecto
diferenciado. No Nasher Sculpture Center (Figuras 1.5 e 1.6), o arquiteto propõe
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uma galeria que possui a cobertura de vidro protegida por uma eficiente trama
metálica, que filtra a luz solar bloqueando a insolação direta, mas permitindo níveis
de luz natural adequados.

Figura 1. 3 e Figura 1. 4 Menil Collection Museum
Houston, EUA
Fonte: http://194.185.232.3/works/058/pictures.asp

Figura 1. 5 e Figura 1. 6 Nasher Sculpture Center (1999-2003)
Dallas,EUA
Fonte: http://194.185.232.3/works/058/pictures.asp
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No projeto do terminal do aeroporto de Barajas (Figura 1.7), de
Richard Rogers & Partnership, as medidas de eficiência energética propostas pelos
arquitetos foram as de reduzir o uso da luz artificial maximizando a luz natural em
todas as áreas e de reduzir o ganho de calor solar através do sombreamento das
amplas coberturas. Para a Assembléia Nacional de Gales (Figuras 1.8 e 1.9), a
concepção do projeto elaborado pelo escritório de Richard Rogers venceu um
concurso internacional que tinha como objetivo principal uma construção que
significasse um símbolo para o País de Gales, que inspirasse confiança em seu
futuro democrático. O projeto deveria utilizar estratégias de sustentabilidade,
implementando sistemas de energia renovável e a especificação de
galeses.

Figura 1. 7 Terminal do aeroporto de Barajas (1997-2005)
Madri, Espanha
Fonte: http://www.richardrogers.co.uk/render.aspx?siteID=1&navIDs=1,6,12,851

materiais
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Figura 1. 8 e Figura 1. 9 National Assembly for Wales (1998-2005) - fotomontagem
Cardiff, Grã-Bretanha
Fonte: http://www.richardrogers.co.uk/render.aspx?siteID=1&navIDs=1,4,24,245,251

Na Europa algumas normas, tendo em vista a economia energética
e a certificação, têm sido adotadas. As primeiras preocupações normativas datam da
época da crise do petróleo, na década de setenta, sendo aplicadas principalmente
em residências. Na Suécia e Finlândia, pelo seu clima rigoroso, a espessura do
isolamento térmico de seus fechamentos ultrapassa normalmente vinte centímetros
e para atender as exigências ambientais, países europeus como a Alemanha, Suíça
e França têm sido mais radicais na elaboração das suas normas e certificados.

Na França, a norma Regulação Térmica 2000 (RT 2000) adotada
desde junho de 2001 para novos edifícios residenciais e terciários, se apóia na Lei
sobre o “Ar e Uso Racional da Energia”, de 1996. Faz parte do “Plano Nacional de
Luta contra as Mudanças Climáticas” aprovado em 2000, como resposta aos
compromissos propostos nas Conferências do Rio de Janeiro e de Kyoto, com o
objetivo de reduzir em 20% e 40% o consumo energético das novas construções
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residenciais e do setor terciário respectivamente. Define características térmicas de
referência, permitindo liberdade de escolha nos materiais e sistemas e impõe
limitação do consumo global de energia para calefação, produção de água quente
sanitária e climatização da residência e para iluminação nos edifícios terciários.
Segundo VISIER (2005), um edifício residencial ou não residencial para respeitar a
RT 2000 deve satisfazer três exigências: o consumo de energia deve ser inferior ao
consumo de um edifício de características térmicas de referência -

isolamento,

sistema de aquecimento, ventilação, iluminação; no verão, a temperatura inferior
deve ser inferior àquelas de um edifício com características térmicas de referência proteções solares, possibilidade de abertura das janelas - e as características de
isolamento térmico dos fechamentos e dos sistemas de aquecimento, ventilação,
climatização, água quente sanitária, iluminação e proteção solar, devem ter um
desempenho mínimo, correndo o risco, os novos edifícios de qualidade inferior, de
serem interditados.

A RT 2000 é uma norma que favorece soluções eficientes deixando
liberdade na concepção, permitindo assim, um estímulo à inovação tecnológica.

Na Alemanha, a partir de 1992, foi instituído o selo residência de
baixo consumo energético. Em vigor desde fevereiro de 2002, a norma
Energieeinsparverordnung ou Energy saving regulation

(EnEv) considera o selo

residência de baixo consumo energético para os novos edifícios, prevê um
“passaporte energético” para aumentar sua

transparência e

estimula

um

aprimoramento no isolamento dos edifícios antigos.

Em dezembro de 2002 a União Européia adotou a DIRECTIVE
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2002/91/EC, definindo normas sobre desempenho energético de edificações
(OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2005) e a série DIN
18599, sobre avaliação energética de edificações, deve entrar em vigor a partir de
01/01/2006. Alguns softwares têm sido utilizados como o Ennovatis EnEv, no
auxílio do “passaporte energético” e o EnEv planning software v.5.0, para o balanço
de energia em edificações novas (WIENERBERGER, 2005).

Na Suíça foi criado o conceito Minergie, segundo GAUZIN (2002),
com a intenção de melhorar a qualidade de vida e diminuir o consumo energético a
partir

da

diminuição

gradativa

do

uso

de

energias

não

renováveis

e

conseqüentemente, da emissão dos gases causadores do efeito estufa. É concedido
um selo aos edifícios residenciais e de serviço, de acordo com exigências de
consumo de calefação e eletricidade. Esta medida pressupõe, para a aquisição do
selo, uma arquitetura de forma compacta, isolamento térmico reforçado, instalações
técnicas otimizadas, uma envolvente estanque ao ar e uma ventilação mecânica
controlada.

O tema central do conceito Minergie é o conforto. Conforto dos
usuários morando ou trabalhando nas edificações, conseguido através de um
perfeito fechamento das construções e a sistemática renovação de ar. O consumo
específico de energia é utilizado como o principal indicador para quantificar a
qualidade requerida da edificação.

Outro programa a ser mencionado é o Energy Star, um programa
adotado nos Estados Unidos para proteger o meio ambiente através da eficiência
energética. Foi introduzido pelo US Environmental Protection Agency (EPA) em

55

1992, para certificar produtos de elevada eficiência energética, com o objetivo de
proteger o ambiente da emissão de gases. Primeiramente esta certificação abrangia
apenas computadores e monitores, passando, em 1995, a incluir equipamentos de
escritórios e sistemas de aquecimento e resfriamento residenciais. Hoje, abrange
sistemas de iluminação, diversos eletrônicos e construções residenciais, comerciais
e industriais (Energy Star Buildings Programs). Existem hoje mais de 1 bilhão de
produtos certificados e um incremento da eficiência energética de milhares de
construções e residências americanas (ENERGY STAR, 2005).

Para se obter uma certificação, para auxiliar o arquiteto durante o
projeto, para a especificação dos materiais e para outras finalidades mais, é
necessária a avaliação ambiental do projeto, do ambiente ou do edifício. Métodos,
instrumentos, ferramentas de avaliação ambiental são utilizados para isso, porém,
qual a diferença entre esses termos? Após pesquisa bibliográfica, percebeu-se o uso
indiscriminado desses como de outros termos, de significados similares e utilizados
indistintamente.

Por uma questão metodológica, serão adotados neste trabalho os
conceitos utilizados por GRAHAM (2005) em publicação sobre a avaliação do
desempenho ambiental do edifício desde a elaboração do projeto. Segundo o
pesquisador, métodos, instrumentos e ferramentas para avaliação de edifícios têm
sido, por mais de dez anos, os principais objetos de estudo de pesquisas no
hemisfério norte. Atualmente, a Austrália tem se dedicado bastante a esse assunto e
ele, em seu artigo, diferencia os três termos da seguinte forma:
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MÉTODO de avaliação ambiental, de acordo com International
Energy Agency Annex 31 em Assessing the Energy Related Environmental Impacts
of Buildings, refere-se a regras de procedimentos orientadas cientificamente. Muitas
ferramentas de avaliação são baseadas em métodos consagrados.

INSTRUMENTOS são aqueles que dão suporte às decisões
projetuais, mas normalmente não permitem entrada de dados específicos do projeto.
Um checklist para escolha de materiais de elevada performance ambiental é
considerado um instrumento de avaliação, porém o desenvolvimento do checklist ou
a classificação e perfil dos materiais, devem ter se baseado na avaliação de
materiais utilizando-se, para isto, uma ferramenta e um método. Então o projetista
poderá confiar no instrumento e no impacto causado por diferentes materiais de
construção, produtos ou sistemas.

FERRAMENTAS são descritas como as conversões computacionais
de cálculos e métodos de avaliação. A ferramenta de avaliação permite uma
interface para a entrada de dados de projeto, acesso a cálculos e informações
ambientais e representação de resultados. Algumas ferramentas são utilizadas para
prever as implicações ambientais das decisões do projeto, ainda enquanto o projeto
está sendo elaborado.

Baseando-se nas iniciativas de desenvolvimento de metodologias de
avaliação de edifícios listadas por SILVA (2003), os principais métodos e
ferramentas hoje utilizados em diversos países são:
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NA AUSTRÁLIA:

- Life Cycle Analysis in Sustainable Architecture (LISA)8, software
que utiliza o método Life Cycle Analysis (LCA). Auxilia as decisões do arquiteto na
proposta de projetos ambientalmente corretos.

- LCAid9, software de auxílio a projeto. Ferramenta que avalia o
impacto ambiental do edifício durante a sua vida inteira.

-

National

Australian

Building

Environment

Rating

Scheme

(NABERS)10, sistema de avaliação do impacto ambiental baseado no desempenho
do edifício, através de planilhas diferenciadas para o caso de edifícios comerciais ou
residenciais.

NOS ESTADOS UNIDOS:

- Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)11, método
de avaliação, elaborado pelo U.S. Green Building Council (USGBC), da performance
do edifício através de estratégias de sustentabilidade quanto à localização,
economia de água, eficiência energética, seleção de materiais e qualidade do ar no
interior do edifício. É constituído de um checklist que atribui créditos, de acordo com
critérios estabelecidos, pelo impacto ambiental. Essa avaliação é feita durante o
projeto, na construção ou no uso do edifício. O método oferece uma certificação que
de acordo com a pontuação obtida poderá ser: simplesmente certificado, prata, ouro
_____________
8

http://www.lisa.au.com/.
http://www.projectweb.gov.com.au/dataweb/lcaid/.
10
http://www.deh.gov.au/industry/construction/nabers/.
11
http://www.usgbc.org/.
9
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ou platina.
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Figura 1. 10 Exemplo de checklist do LEED para interior de edifício comercial
Fonte: http://www.usgbc.org/Docs/LEEDdocs/CI-final%20content%20draft.pdfl

- Greenbuider12, programa adotado em Austin, Texas, que propõe
diretrizes para projetos visando a preservação ambiental.

- High Performance Building Guidelines13, programa que propõe
estratégias a serem adotadas em edificações de New York City, Nova Iorque,
considerando a sustentabilidade

- Minnesota Sutainable Design Guide (MSDG)14, um guia de
avaliação regional utilizado em Minnesota, que permite definir decisões durante o
ante projeto, o projeto e a construção e ainda durante o uso do edifício. Fornece 42
estratégias organizadas em seis tópicos: localização, água, energia, qualidade do ar
no interior, materiais e lixo. Cada estratégia tem uma pontuação que no final permite
_____________
12

http://www.ci.austin.tx.us/greenbuilder/.
http://www.nyc.gov/html/ddc/html/ddcgreen/.
14
http://www.sustainabledesignguide.umn.edu/MSDG/guide2.html.
13
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avaliar o comportamento ambiental da edificação.

Figura 1. 11 Exemplo de checklist do MSDG
Fonte: http://www.sustainabledesignguide.umn.edu/MSDG/text/documents.pdf
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NA EUROPA:

- Building Research Establishment Environmental Assessment
Method (BREEAM)15, método utilizado no Reino Unido desde 1990, que permite aos
proprietários, aos usuários e aos arquitetos avaliarem e melhorarem o desempenho
ambiental do edifício durante toda a sua vida. Baseia-se na avaliação das seguintes
áreas: gestão, uso de energia, saúde e bem estar, poluição, uso da terra, ecologia,
transporte, materiais e água. Através de um checklist são atribuídos créditos pelo
desempenho, projeto e uso do edifício, que totalizados darão o resultado: passável,
bom, muito bom ou excelente. A versão para avaliação residencial do BREEAM é o
EcoHomes.

_____________
15

http://www.bre.co.uk/service.jsp?id=51.
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Figura 1. 12 Exemplo de checklist do BREEAM utilizado na avaliação de escritórios
Fonte: http://www.breeam.org/pdf/DPPredictionChecklist2005.pdf

- ESCALE16, método de avaliação desenvolvido na França pelo
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) e pela Universidade de Savoy,
utilizado durante o projeto, para o setor residencial e terciário. Permite ser utilizado
nas diferentes fases do edifício, permitindo ajustes de acordo com os resultados
_____________
16

http://www.interbat.com/french/tribunes/innovation/HQE.htm.
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obtidos. A avaliação é feita através de uma pontuação que varia de “-1” a “+5” a
partir de onze critérios definidos: recursos energéticos, outros recursos, resíduos,
contaminação em escala geral, contaminação local, adequação ao entorno, conforto,
saúde, gestão ambiental, manutenção e capacidade de adaptação.

- Environmental Status of Buildings17, um instrumento utilizado na
Suécia, desenvolvido no Centre for Building Environment (CBE), que avalia as
condições ambientais de uma propriedade. Desenvolvido em 1997-1998, tem sido
muito utilizado para realização de inventários e avaliação de construções existentes.
Consiste de 90 parâmetros entre as áreas de ambientes internos, ambientes
externos, energia e recursos naturais. O resultado é processado, classificado e
transformado em uma escala de cinco pontos que gera um gráfico a “rosa
ambiental”, uma carta circular radial com os pontos marcados a partir do seu centro.
É um instrumento que permite a visualização do impacto ambiental das propriedades
na Suécia.

Figura 1. 13 Gráficos antes e depois de uma avaliação e intervenção
Fonte: http://www.skanska.com/skanska/templates/page.asp?id=5248

_____________
17

http://www.skanska.com/skanska/templates/page.asp?id=5248.
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- Building Environmental Assessment Tool 2002 (BEAT 2002)18,
ferramenta utilizada na Dinamarca, desenvolvida pelo Danish Building and Urban
Research Institute (SBi ou By og Byg) e pela University College of Aarhus (IHA).

- PromisE19, uma ferramenta de avaliação ambiental, desenvolvida
por The Finnish Association of Building Owners and Construction Clients (RAKLI) e
The Finnish Ministry of Environment and the National Technology Agency of Finland
(Tekes) para classificar as qualidades ambientais de uma edificação na Finlândia
utilizando-se para isto os conceitos A, B, C, D ou E. Esta classificação tem como
objetivo mostrar os aspectos ambientais relevantes da edificação e indicar aqueles
que precisam ser melhorados.

- Distributional Cost-Benefit Analysis (DCBA)20, desenvolvido na
Holanda, em 1995. O Estado se comprometeu com a gestão ecológica lançando um
plano para a construção sustentável, criando uma linha de financiamento e
distribuindo manuais sobre temas específicos como residência, gestão, edifícios
comerciais e industriais, desenvolvimento urbano, etc. Foi criada uma tabela, DCBA,
que estabelece uma hierarquia nos diferentes níveis de intervenção, caracterizando
quatro escalas de fatores e resultados: D = projeto de edifício convencional, C =
edifício convencional com correção de impacto ambiental, B = edifício de impacto
muito reduzido e A = edifício autônomo de impacto mínimo no entorno.

_____________
18

http://www.it.iha.dk/htmldoc_dk/helpdesk/programmer/beat2002/beat2002.php.
http://www.jp-talotekniikka.fi/portal/english/business_areas/environmental_services/promise/.
20
http://www.boomdelft.nl/eprojecten/checklist.html.
19
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Figura 1. 14 Exemplo de planilha do método DCBA
Fonte: http://www.boomdelft.nl/eprojecten/checklist.html

NO CANADÁ:

-

Building

Environmental

Performance

Assessment

Criteria

(BEPAC)21, criado em 1987 pela University of British Columbia, foi reformulado
depois do programa BREEAM do Reino Unido. Mede o comportamento ambiental de
uma edificação não-residencial com o objetivo de melhorar o impacto no seu
ambiente interno, local ou global. Avalia a edificação ambientalmente nos critérios:
impacto ambiental do uso da energia, qualidade do ambiente interno, proteção da
camada de ozônio, conservação dos recursos e localização e transporte.

- Commercial Building Incentive Program (CBIP)22, programa de
incentivo criado pelo governo canadense para incentivar a economia de energia nas
_____________
21
22

http://www.bepac.dmu.ac.uk/.
http://oee.nrcan.gc.ca/newbuildings/cbip.cfm.
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construções. Uma edificação que tem um baixo consumo energética terá seu preço
valorizado na sua revenda. A comparação para receber o incentivo é feita através
do Model National Energy Code for Buildings (MNECB), que estabelece o padrão
mínimo de referência de uma edificação que tenha a preocupação com a eficiência
energética.

- C-200023, programa de avaliação de edifícios comerciais
desenvolvido e patrocinado pelo Energy Technology Centre – CETC – of Natural
Resources Canada (CANMET) com ênfase no comportamento energético e
conservação de água, mas desenvolvido também para a preservação ecológica local
e melhoria da qualidade do ambiente interno.

- Green Building Chalenge (GBC)24, uma iniciativa, em 1996, do
Natural Resources Canada (NRCan). Hoje, com quase vinte países envolvidos, têm
se reunido para desenvolver um novo sistema de avaliação ambiental de edifícios
levando em consideração as especificidades de cada local. A ferramenta de
avaliação utilizada é o GBTool, um software genérico modificável de acordo com as
necessidades locais. Os países envolvidos estão preparando avaliações feitas com
esta ferramenta para serem apresentadas e discutidas na Conferência Sustainable
Building 05, (SB’05), que será realizada em setembro de 2005 em Tóquio, Japão. As
anteriores foram a SB’98, em Vancouver, Canadá, a SB’00, em Maastricht, Holanda,
e a SB’02, em Oslo, Noruega.

_____________
23
24

http://www.buildingsgroup.nrcan.gc.ca/projects/c2000_e.html.
http://greenbuilding.ca/iisbe/gbc2k5/gbc2k5-start.htm.
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NO JAPÃO:

- Comprehensive Assessment System for Building Environmental
Efficiency (CASBEE)25, um método de avaliação do impacto ambiental do edifício
que utiliza o conceito de Building Environmental Efficiency (BEE) representado por
uma fórmula que tem como numerador a qualidade do ambiente construído em
termos da satisfação de seus usuários, e como denominador os impactos que este
edifício causa ao ambiente externo. Os itens avaliados são: eficiência energética,
eficiência dos recursos, ambiente local e ambiente interno.

EM HONG KONG:

- Hong Kong Building Environmental Assessment Method (HKBEAM)26,

uma

iniciativa

para

avaliar,

melhorar

certificar

e

classificar

o

comportamento ambiental das edificações a partir do seu ciclo de vida. Os edifícios
avaliados são certificados e recebem uma classificação: bronze, prata, ouro ou
platina, de acordo com a sua performance. Os itens avaliados são: higiene, saúde e
conforto; uso da terra, impacto no local e transporte; uso dos materiais, reciclagem e
gerenciamento do lixo; qualidade da água, conservação e reciclagem; uso da
energia, equipamentos e sistemas eficientes e gerenciamento da energia.

_____________
25
26

http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/CASBEE_E.htm.
http://www.hk-beam.org.hk/general/home.php.
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NA ÍNDIA:

- TERI’s Green Building Rating System (TGBRS)27, método de
avaliação desenvolvido por The Energy and Resources Institute (TERI), após análise
dos métodos de avaliação LEED, dos Estados Unidos, BREEAM, do Reino Unido e
da prática com as construções desenvolvidas na Índia. As estratégias são aquelas
adotadas no método LEED para o desenvolvimento sustentável local: economia de
água, eficiência energética, seleção dos materiais e qualidade do ambiente interno,
porém, adaptadas às realidades ambientais da Índia. A avaliação é feita através da
pontuação de cinco parâmetros de projeto sustentável e as edificações que
conseguem uma pontuação alta recebem a classificação STAR. Os parâmetros
avaliados

são: localização, invólucro

da edificação,

sistemas

construtivos,

gerenciamento da água e do lixo e procedimentos “verdes” de projeto.

A busca de uma alternativa ecológica, para GAUZIN (2002), no setor
da construção faz parte de um conjunto de reflexões em escala internacional. O
Conselho dos Arquitetos Europeus participou da redação de uma obra denominada
The Green Vitruvius, a União Internacional de Arquitetos (UIA) preparou a
“Declaração de Interdependência para um Futuro Sustentável” e a associação
Green

Building Challenge (GBC), implantada como foi visto, em vários países,

desenvolveu a partir de conferências e publicações, um sistema de avaliação
chamado Green Building Tool (GBTool).

O Brasil, segundo SILVA (2003a), se juntou ao GBC a partir de 2000
_____________
27

http://www.infochangeindia.org/archives1.jsp?secno=6&monthname=March&year=2004&detail=T.
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na Conferência Sustainable Building 2000 (SB’00), com a participação de
pesquisadores apresentando seus trabalhos com propostas e intenções pela
primeira vez. A Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), concentra as
pesquisas nesta área através do Programa Nacional de Avaliação de Impactos
Ambientais de Edifícios (BRAiE), coordenando uma rede nacional de pesquisa. Este
programa teve início no ano de 2000 contando com o auxílio da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Muitas ferramentas de avaliação, como vimos, e mais algumas que
ainda não foram faladas e que também são muito utilizadas, baseiam-se no conceito
Life Cycle Assessment (LCA)28 ou Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). Este conceito
auxiliou o desenvolvimento de vários métodos e ferramentas desenvolvidos para
avaliar o impacto ambiental dos edifícios a partir das metas ambientais estabelecidas
nas conferências mundiais sobre o desenvolvimento sustentável. Para EDWARDS
(2001), neste método são avaliados os impactos ambientais da edificação durante a
sua construção, considerando-se a fabricação dos produtos, na sua utilização e na
sua destinação final, seja na reutilização de parte da construção, seja na reciclagem
de materiais ou na eliminação dos escombros finais.

As principais ferramentas que utilizam o conceito de LCA são:
LCAid e LISA, na Austrália, Building for Environmental and Economic Sustainability
(BEES), nos Estados Unidos, Boustead, ferramenta desenvolvida por Dr. Ian
Boustead utilizada no Reino Unido, EcoQuantum, na Holanda, LCAit, na Suécia,
SIB LCA Tool, ferramenta desenvolvida por Danish Building Research Institute (SBI)
_____________
28

http://buildlca.rmit.edu.au/.
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na Dinamarca, TEAM na França e Estados Unidos e Athena no Canadá.

Importante mencionar ainda algumas ferramentas que são mais
conhecidas pela sua utilização mais especifica na avaliação energética dos edifícios.
São elas: DOE2, nos Estados Unidos, Firstrate, na Austrália, Optimize, no Canadá,
Nathers, na Austrália e BREDEM no Reino Unido.

Uma firma de consultoria, Arup, que possui escritórios nas Américas,
na Europa, na Austrália e na Ásia, desenvolveu uma ferramenta, o Sustainable
Project Appraisal Routine (SPeAR)29, que pretende avaliar a sustentabilidade do
projeto, do processo ou do produto construído. Constitui de um diagrama gráfico
dividido em quatro partes que representam os tópicos da sustentabilidade: proteção
ambiental, igualdade social, vitalidade econômica e conservação dos recursos
naturais.

_____________
29

http://www.arup.com/sustainability/services/SPeAR.cfm.
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Figura 1. 15 Exemplo de gráfico e planilha do SPeAR
Fonte: http://www.arup.com/DOWNLOADBANK/download129.pdf

Uma comparação entre os diferentes métodos de avaliação
ambiental do edifício é feita por SILVA (2003). Com relação aos resultados, a
pesquisadora argumenta que os métodos que utilizam sistema de pontuação como o
LEED, o HK-BEAM e o MSDG já têm embutido no seu sistema de avaliação a
ponderação dos créditos por categoria, visto que a quantidade de créditos por área
foi definida na elaboração do sistema. Não é necessário atingir um número definido
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por categoria, mas sim atingir um resultado final definido.

No BEEAM e no CASBEE os pontos por categoria são determinados
claramente, gerando por ponderação, “um índice de desempenho ambiental do
edifício” (EPI) ou “um indicador de eficiência ambiental do edifício” (BEE),
respectivamente.

No CSTB ESCALE e no BEPAC os resultados dos itens e subitens
fornecem o “perfil de desempenho do edifício”.

No GBTool os pontos são definidos também claramente, sugerindo
uma ponderação de referência baseada na realidade canadense, que pode ser
alterada e adequada à realidade local.

A pesquisadora comenta que poucos métodos se baseiam no LCA,
que segundo ela “traz uma dimensão científica à avaliação do impacto ambiental
relacionado ao uso de materiais e recursos por um determinado sistema”, porém, por
se tratar da avaliação de edifícios, a avaliação deve ser complementada por critérios
ambientais, pois aspectos importantes do impacto ambiental são deixados de lado
no LCA.

O fato de todos os métodos avaliarem apenas os aspectos
ambientais também é criticado pela pesquisadora, que utiliza o GBTool, que
segundo ela é o mais flexível, para propor um método para ser utilizado no Brasil.

Para finalizar, é importante ainda citar o que a International
Organization for Standardization (ISO) tem feito com respeito a sustentabilidade. A

75

ISO é um órgão situado em Genebra, Suíça, que dita normas e padrões mundiais de
sistemas de qualidade, desde 1987. É organizado por meio de Comitês Técnicos
(TC), Sub-Comitês Técnicos (SC) e Grupos de Trabalho (WG), de acordo com as
diferentes áreas e suas especializações. Dentro dos Comitês existem ainda as
normas ditas na forma Comitee Drafts (CD) ou Approved Work Item (AWI).

A série de normas ISO 14000 diz respeito aos sistemas de gestão
ambiental, isto é, ao desenvolvimento sustentável, que como vimos é o que deve ser
ecologicamente correto, socialmente justo, economicamente viável e politicamente
democrático. São certificações de boa conduta ecológica na fabricação e na
qualidade final de produtos. Foi implantada em janeiro de 1996 e representa uma
busca de produtos menos agressivos ao ambiente (ISO, 2004).

O ISO/TC 207, Comitê Técnico 207, foi criado em 1993 com o
objetivo de discutir a padronização, ferramentas e sistemas de gerenciamento
ambiental. Este Comitê que desenvolveu e que abarca todas as normas da série
14000 de gerenciamento ambiental.

Os principais Sub-Comitês e Grupos de Trabalho da ISO 14000
com suas respectivas áreas de especializações são:
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SC 1

Environmental Management Systems (EMS) ISO 14001 e 14004

SC 2

Environmental Auditing & Related Investigations (EA&RI) ISO 14010, ISO
14011, ISO 14012, CD 14015

SC 3

Environmental Labeling (EL) ISO 14020, 14021, 14024, TR 14025

SC 4

Environmental Performance Evaluation (EPE) ISO 14031, 14032

SC 5

Life Cycle Assessment (LCA) ISO 14040, 14041, 14042, 14043, TR
14047, CD 14048, TR 14049

TCG

Terms and Definitions (T&D) ISO 14050

WG 1

Environmental Aspects of Product Standards - DISBANDED

WG 2

Forestry - DISBANDED

WG 3

Design for the Environment (DFE) - DISBANDED

WG 4

Environmental Communications (EC)
Figura 1. 16 Principais Sub-Comitês da ISO 14000
Fonte: http://www.tc207.org/About207.asp

As normas ISO 14001 e ISO 14004 são as que dizem respeito ao
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), instrumento de gestão ambiental “que permite
o controle dos aspectos ambientais do empreendimento, em sua construção e
ocupação, de forma organizada” (HABITARE, p.103). Estas normas foram traduzidas
e publicadas no Brasil como NBR ISO 14001 - Sistemas de gestão ambiental;
Especificações e diretrizes para uso, única norma certificável e a NBR ISO 14004 Sistemas de gestão ambiental; Diretrizes gerais sobre princípios.

Também foram traduzidas e publicadas as normas ISO 14015, ISO
14031, ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043, ISO 14050 e ISO 19011,
como NBR ISO 14015 – Gestão Ambiental – Avaliação ambiental de locais e
organizações, NBR ISO 14031 – Gestão Ambiental – Avaliação de desempenho
ambiental; Diretrizes, NBR ISO 14040 - Gestão Ambiental - Avaliação do ciclo de
vida; Princípios e estrutura, NBR ISO 14041 - Gestão ambiental; Avaliação do ciclo
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de vida; Definição de objetivo e escopo e análise de inventário, NBR ISO 14042 Gestão ambiental; Avaliação do ciclo de vida; Avaliação do impacto do ciclo de vida,
NBR ISO 14043 – Gestão Ambiental; Avaliação do ciclo de vida; Interpretação do
ciclo de vida, NBR ISO 14050 - Gestão ambiental; Vocabulário e NBR ISO 19011 Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da qualidade e/ou ambiental.

O ISO TC/59, Comitê Técnico 59, é o responsável pela discussão
sobre a padronização no campo da construção e engenharia civil. Com relação às
construções sustentáveis, segundo SILVA (2003), estão sendo elaboradas algumas
normas que ainda estão na forma de CD ou AWI:
ISO TC59/SC3/N503 (ISO CD 21932) – Terminology.
ISO TC59/SC3/N499 (ISO CD 21930) – Environmental declaration of
building products.
ISO TC59/SC3/N469 (ISO AWI 21932) – Sustainability indicators.
ISO TC59/SC3/N459 (ISO AWI 15392) – General Principles.
ISO TC59/SC3/N501 (ISO CD 21931) – Framework for assessment of
environmental performance of buildings.
A ISO 2193030 trata da declaração ambiental de produtos de
construção e, das normas acima citadas, é a única que já se encontra sob a forma
de texto consolidado.

_____________
30

http://www.mrpi.nl/downloads/files/epd_draft11_06_2004.pdf.

