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Resumo 

A presente dissertação com tema: “Eco Campus como vertente sustentável: sua 

implementação e ações com ênfase no campus da Universidade de São Paulo (USP) ” 

apresentada para a banca de Mestrado, abordará questões relativas a uma das 

vertentes dentro do contexto da Sustentabilidade aplicada como Eco Campus. 

Esta vertente é ressaltada através do papel das universidades na implementação e 

promoção de ações sustentáveis por meio do desenvolvimento de Planos Ambientais 

dentro de seus campi. Assim sendo, os capítulos que compõem esta pesquisa 

englobam as características mais relevantes de complementação dos conceitos e 

aplicações de Planos Ambientais. 

Concluindo, a pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de contribuir para a 

Universidade de São Paulo (USP) através da concepção de um “guia base” no que diz 

respeito às relações vinculadas ao conceito de Eco Campus, as universidades e seus 

Planos Ambientais e no direcionamento de pesquisas vinculadas a edificações 

sustentáveis. Como também, ressalta a importância das universidades em contribuir 

como “laboratórios vivos” para suas cidades dentro do contexto da sustentabilidade.  

Palavras-chave: Eco Campus.Universidades.Planos Ambientais.Sustentabilidade. 
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Abstract 

The present dissertation with theme: "Eco Campus as a sustainable aspect: its 

implementation and actions with emphasis on the campus of the University of São Paulo 

(USP)" presented to the Master's bank, will address issues related to one of the aspect 

within the context by applying sustainability as EcoCampus. 

This aspect is highlighted through the role of universities in the implementation and 

promotion of sustainable actions through the development of Environmental Plans within 

their campuses. Thus, the chapters that compose this research encompass the most 

relevant characteristics of complementing the concepts and applications of 

Environmental Plans. 

In conclusion, the research was developed with the main objective of contributing to 

the University of São Paulo (USP) through the conception of a "base guide" regarding 

the relationships, which embodied the Eco Campus concept, the universities and their 

Environmental Plans and the direction to the researches that are linked to sustainable 

buildings. It also highlights the importance of universities to contribute as "living 

laboratories" to their cities within the context of sustainability. 

Keywords: Eco Campus.Universities.Environmental Plans.Sustainability. 
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A presente dissertação apresenta conceitos vinculados a uma das vertentes da 

sustentabilidade, o EcoCampus, dando ênfase em Planos Ambientais universitários. Esta 

dissertação está estruturada em oito capítulos que serão brevemente descritos em 

sequência: 

• Capítulo um faz-se uma breve apresentação da dissertação, baseado em sua 

metodologia de desenvolvimento e concepção. 

• Capítulo dois contempla os conceitos atribuídos ao EcoCampus, dentro do 

contexto universitário, bem como a descrição do papel que algumas redes 

universitárias estão desempenhando dentro do cenário da sustentabilidade. 

• Capítulo três atribui-se aos conceitos dos indicadores de sustentabilidade, 

voltados para as universidades, bem como a apresentação de três exemplos de 

sistemas de avaliação de indicadores de sustentabilidade. 

• Capítulo quatro apresenta a concepção e fases do Plano Ambiental da 

Universidade de São Paulo (USP), e também retrata um panorama geral dos 

Planos Ambientais internacionais referenciados por três universidades: 

Universidade de Harvard, Politécnico de Milão e a Universidade de Nottingham. 

• Capítulo cinco apresenta o Plano de Gestão Ambiental temático, sobre 

Edificações Sustentáveis contemplando sua estrutura e metodologia. 

• Capítulo seis descreve as conclusões finais e desdobramentos da dissertação. 

• Capítulo sete compõem a bibliografia utilizada durante todo o desenvolvimento 

da dissertação. 

• O capítulo oito finalmente apresenta os anexos que descrevem dois importantes 

trabalhos desenvolvidos em atividades complementares ao mestrado e que 

foram de grande importância para a composição dessa dissertação. 
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1.1 Metodologia de desenvolvimento e concepção 
 

A presente dissertação de mestrado se insere no contexto da sustentabilidade voltada 

para as relações humanas e delas com o meio ambiente. Tendo em vista a importância 

que as questões sociais, ambientais e econômicas têm para a formação de uma 

sociedade mais consciente com relação à preservação do meio ambiente e da qualidade 

de vida, a dissertação alinha-se ao estudo de uma importante vertente sustentável, 

denominada Eco Campus. Por um lado, esta vertente se aplica numa forma prática dita 

de “sustentabilidade regenerativa” (Koing Arieane, 2015) 1, ao reorganizar as 

interações entre sociedade, economia, ambiente, pesquisa e educação, respeitando 

as limitações dos recursos naturais do nosso planeta. Por outro, considera o 

importante papel que as Universidades/ Instituições de Ensino Superior (IES) 

desempenham no campo educacional e como vetor para a introdução de questões 

sustentáveis no ambiente universitário, buscando assim formas alternativas de pensar, 

agir e implementar as ações a elas associadas.  

Em relação ao papel das IES vale ressaltar que a preocupação com o desenvolvimento 

sustentável e ações de gestão ambiental vêm ganhando um espaço crescente nas 

Instituições de Ensino Superior. Isto tem se revelado a partir da abordagem 

educacional, na preparação de estudantes e fornecimento de informações e 

conhecimento sobre gestão ambiental e nos exemplos práticos incorporados na 

operação de seus campi. (TauchenI Joel, Brandli Luciana Londero, 2006)2. 

As Universidades atuam na formação de cidadãos e como interlocutores e mediadores 

entre a sociedade e os governos locais. A troca de conhecimento entre universidades 

e a formulação de ações no contexto social, ambiental e econômico nos seus Campi e 

suas comunidades locais pode ser feita por meio da organização de fóruns de 

divulgação e discussão de questões de comum interesse. 

                                                            
1Koing, Ariane. "Changing requisites to universities in the 21st century: organizing for transformative 
sustainability science for systemic change”. 
Science Direct: www.sciencedirect.com 
2Tauchen, Joel e Brandli Londero, Luciana. “A gestão ambiental em instituições de ensino superior: 
modelo para implantação em campus universitário”. Fonte: http://www.scielo.br/pdf/gp/v13n3/11.pdf 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.scielo.br/pdf/gp/v13n3/11.pdf
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Concentrando sua atuação no âmbito educacional as universidades também podem 

tratar da sustentabilidade nos processos de aprendizado, ensino, cultura e pesquisa 

mediante a introdução do tema nos seus currículos, bem como na formulação de 

políticas e leis que abrangem todo o sistema útil do campus, incluindo a comunidade 

local. Além disso, também atuam na relação entre pessoas a seus ambientes através 

de processos de restauro e conservação de edifícios, englobando características de 

desempenho térmico e ambiental, bem como na utilização de energias renováveis, do 

tratamento de resíduos sólidos e reciclagem de materiais e toda a infraestrutura que 

envolve o ambiente ativo e inativo. 

As ações práticas nos Campi são delineadas nos Planos Ambientais e/ou Sustentáveis 

e Planos Estratégicos com foco na formação e conscientização das pessoas em relação 

à preservação do meio ambiente e no incentivo a pratica de ações sustentáveis em 

busca da conservação e melhoria da qualidade de vida e de seus residentes. 

Tendo em vista o papel que as Universidades estão desempenhando como grandes 

atores urbanos para o desenvolvimento e aplicação de ações sustentáveis dentro de 

seus Campi, esta dissertação tem como foco principal apresentar os conceitos 

aplicados à concepção de Planos Ambientais, através da sistematização de ações e 

sua implementação nos campi, dando destaque para o estudo de caso do Plano 

Ambiental da Universidade de São Paulo (USP), com ênfase no trabalho desenvolvido 

pelo Grupo de Trabalho (GT) de Edificações Sustentáveis. Para englobar o conceito de 

Planos Ambientais dentro do contexto de Eco Campus será vinculada a esta pesquisa 

fatores que complementam e auxiliam na compreensão e formulação de um Plano 

Ambiental, tais como: as Redes Universitárias, os indicadores e referências de Planos 
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Ambientais que estão sendo implementados em universidades no mundo. A figura 01 

ilustra o fluxograma da estrutura da dissertação. 

 

 

Para o desenvolvimento da metodologia e concepção desta dissertação, foram 

atribuídas duas frentes de trabalho. A primeira tratou-se do estudo do material 

disponibilizado pela Superintendência de Gestão Ambiental (SGA), e o estudo de Planos 

Ambientais. A segunda tratou-se da participação em projetos, eventos e simpósios 

externos a esta pesquisa, mas que contribuíram de forma fundamental para a sua 

concepção, compreensão e desenvolvimento. A figura 02 ilustra o fluxograma de 

atividades que auxiliaram na composição da dissertação. 

ECO CAMPUS

REDES 
UNIVERSITÁRIAS 

INDICADORES

PLANO AMBIENTAL 
DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO 
(USP)

PLANOS 
AMBIENTAIS 

INTERNACIONAIS

PLANO DE GESTÃO 
AMBIENTAL 

TEMÁTICO: GRUPO 
DE TRABALHO DE 

EDIFICAÇÕES 
SUSTANTÁVEIS 

CONCLUSÕES E 
DESDOBRAMENTOS

Figura 1 - Fluxograma da estrutura da dissertação. Fonte: imagem desenvolvida pelo autor (2017). 
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Figura 2 - Fluxograma de atividades. Fonte: imagem desenvolvida pelo autor (2017). 

 

Concluindo-se assim, esta dissertação tem como objetivo principal contribuir para a 

Universidade de São Paulo (USP) através da concepção de um “guia base” no que diz 

respeito às relações vinculadas ao conceito de Eco Campus, as universidades e seus 

Planos Ambientais e no direcionamento de pesquisas vinculadas a edificações 

sustentáveis. Como também, ressalta a importância das universidades em contribuir 

como “laboratórios vivos” para suas cidades dentro do contexto da sustentabilidade. 
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2.  Eco Campus e Redes Universitárias 
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Este capítulo abordará os conceitos associados ao termo Eco Campus aplicado no 

contexto das universidades. Em paralelo, faz-se uma menção das redes universitárias 

consideradas importantes e seus órgãos responsáveis pelo direcionamento da 

implementação de ações sustentáveis dentro de seus campi.  

 

2.1 Eco Campus: conceito e aplicação 
 

Atualmente, as questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável, abrangendo a 

preservação do meio ambiente e a conservação dos recursos naturais, tornaram-se 

ainda mais prementes, uma vez que estes se tornaram escassos e frágeis. Citando 

Kronka Mülfarth (2006): "na última década, as questões da sustentabilidade surgiram 

e seus princípios estão sendo incorporados por todos os atores da sociedade, 

reforçando a necessidade de promover mudanças estruturais profundas na procura de 

maior igualdade social, melhoria de aspectos culturais, maior eficiência econômica e 

menor impacto ambiental na distribuição equitativa de matérias-primas, garantindo a 

competitividade do homem e das cidades". 

Algumas ideias e ações almejando um ambiente mais sustentável começaram a ser 

implementadas em 1972 na primeira versão da Conferência das Nações Unidas3 sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMD), realizada em Estocolmo, Suécia. Mas, 

foi em sua segunda versão, realizada em junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, 

também conhecida como Rio-92 Agenda 214, que o desenvolvimento sustentável, 

incluindo aspectos de crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental, 

foi reconhecido como um conceito importante a ser implementado. (Tauchen Joel, 

Brandi Londero Luciana, 2006). A partir disto, as universidades e/ou instituições de 

ensino superior (EIS) em todo o mundo começaram a desempenhar um papel importante, 

                                                            
3As Nações Unidas (NU) são uma organização internacional fundada em 1945 que busca em suas ações 
o desenvolvimento humano e ambiental sustentável. Fonte:  
http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html 
4A Agenda 21 é um plano de ação global que contempla as questões sociais, políticas, econômicas e 
ambientais atuais na preparação para um futuro mais sustentável e igualitário. Fonte: 
https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21 

http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html
https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21
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promovendo e implementando práticas sustentáveis e também mediante a concepção 

das políticas ambientais.  

Em 2015, na Assembleia Geral das Nações Unidas foram estabelecidos os 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5 que se aplicam universalmente e 

têm em vista a “mobilização de esforços para acabar com todas as formas de pobreza, 

combater as desigualdades e enfrentar as mudanças climáticas, assegurando que 

ninguém seja deixado para trás” (ONU, 2015). A figura 03 ilustra os 17 objetivos do 

ODS. 

 

Como exemplo de aplicação dos conceitos atribuídos para os 17 objetivos do 

desenvolvimento sustentável, em 2016 na cidade de Berlim no fórum organizado pela 

rede universitária World Cities World Class University Network (WC2) 6ocorreu em uma 

de suas atividades o desenvolvimento de um gráfico baseado nos 17 objetivos. A 

atividade foi realizada pelos estudantes e professores representando cada cidade 

participante do WC2, este gráfico contemplou três itens relacionados à cultura, 

economia, política e ecologia. Dentro desses três itens foram relacionados subitens, 

                                                            
5Sustainable Development Goals (SDG). Fonte: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
6O WC2 é uma rede universitária que tem como principal objetivo de reunir renomadas universidades 
localizadas em grandes centros mundiais para colocar em discussão questões de comum interesse 
(cultural, ambiental e político) para as universidades e suas cidades. 

Figura 3 - 17 objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Fonte: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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dos quais as cidades foram avaliadas em termos de desenvolvimento em uma escala de 

zero a dez. A figura 04 ilustra o gráfico apresentado pela Universidade de São Paulo 

(USP), representando a cidade de São Paulo, um dos participantes do WC2. 

 

O desenvolvimento sustentável vem sendo aplicado pelas universidades através do 

conceito de Eco Campus, que é compreendido como "uma forma prática de promover 

a reconstrução das interações entre sociedades, abrangendo economia, meio 

ambiente, pesquisa, educação e aspectos sociais, buscando o respeito da vida e 

preservando os recursos do nosso planeta". Além disso, esse conceito também aponta 

para o "importante papel que as universidades estão tomando para abordar as questões 

sustentáveis, buscando alternativas de repensar e implementar linhas de ação 

relacionadas a essas questões" (Koing Ariane, 2015). 

Figura 4 - Imagem do gráfico desenvolvido pela USP em uma das atividades do WC2. Fonte: Material fornecido 
pelos participantes do fórum WC2. 



 
 

 
 

31 

Universidades em grandes centros do mundo estão desenvolvendo Planos Ambientais 

como uma forma prática de estruturação e aplicação dos conceitos de Eco Campus. 

Estes Planos Ambientais têm em vista as necessidades de cada universidade 

relacionadas à implementação de ações sustentáveis, orientadas por diretrizes, 

objetivos, indicadores e metas. Os Planos procuram essencialmente um modelo de 

campus "zero carbono", mas também se concentram nos edifícios e seus impactos 

ambientais, no planejamento urbano do campus e na interação da sustentabilidade em 

níveis de ensino, pesquisa e cultura.  

É importante destacar o papel principal que as universidades estão desempenhando 

como atores em direção a ações mais sustentáveis seja pela introdução das questões 

ambientais nas atividades de educação, seja mediante ações de implantação de 

diretrizes previstas nos seus Planos. Além disso, tais ações desenvolvidas por algumas 

universidades servem de exemplo para outras universidades, comunidades e cidades. 

Nesse sentido, um objetivo importante é o de reforçar o papel das universidades como 

laboratórios experimentais, bem como um veículo de comunicação entre outras 

universidades, a comunidade e os governos locais, buscando formar cidadãos melhores 

e comprometidos com a conservação ambiental. A figura 05 ilustra as principais 

características que englobam os conceitos aplicados ao Eco Campus. 

 

Figura 5 - Imagem ilustrativa dos conceitos aplicados ao Eco Campus. Fonte: imagem desenvolvida pelo autor 
(2017). 
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As universidades contam com o apoio e auxílio das Redes Universitárias para colocar 

em prática o seu papel como atores sustentáveis e, naturalmente, para a implementação 

das ações previstas.  Neste contexto, apresenta-se no que segue um panorama geral 

sobre algumas das redes universitárias. 

2.2 Panorama geral: redes universitárias  
 

As redes universitárias que serão descritas a seguir foram escolhidas devido suas 

especificidades considerando sua abrangência mundial, como no caso da Global 

Universities Partnership on Environment for Sustainability (GUPES) e também, em sua 

abrangência latino-americana como a Alianza de Redes Iberoamericanas de 

Universidades por la Sostenibilidad y el Ambiente (ARIUSA). Mas também, na escolha 

em particular da World Cities World Class University Network (WC2) e a Internacional 

Sustainable Campus Network (ISCN), as quais a Universidade de São Paulo (USP) consta 

como membro fundador e participante. 

2.2.1 GUPES (Global UniversitiesPartnershiponEnvironment for Sustainability) 
 

O Global Universities Partnershipon Environment for Sustainability (GUPES) é um 

programa criado pelas United Nations Environment Programme (UNEP) e Environmental 

Education and Training Unit (EETU) inserido em 2010, a partir de consecutivas reuniões 

entre a UNEP e seus parceiros, para discutir seu papel, comprometimento e 

relacionamento com as Universidades.  

O GUPES tem como objetivo “promover a integração das preocupações ambientais e 

de sustentabilidade no ensino, pesquisa, engajamento comunitário, gestão de 

universidades, incluindo a preocupação ambiental na infraestrutura / instalações / 

operações universitárias, bem como aumentar o envolvimento e participação de 

estudantes em atividades de sustentabilidade dentro e fora das universidades”.  

(UNEP, 2016).7  

 

                                                            
7Fonte: http://www.unep.org/training/programmes/gupes.asp 

http://www.unep.org/training/programmes/gupes.asp
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Nesse sentido, o GUPES contempla diferentes aspectos: 

• Plataforma estratégica para facilitar a comunicação entre universidades e 

parceiros; 

• Sistema de educação baseado nas questões ambientais e/ou sustentáveis; 

• Restauração do sistema global de ensino superior através das sete 

prioridades temáticas da UNEP; 

• Suprir da geração de conhecimento nas sete prioridades temáticas da UNEP 

e outras questões ambientais e de sustentabilidade; 

• Engajamento de oportunidades nos serviços ecossistêmicos através do 

“Green Economy”; 

• Preparar o mundo para os problemas ambientais e ajudar a reduzi-los em 

busca de um futuro melhor.  

2.2.2 ARIUSA (Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la 
Sostenibilidad y el Ambiente) 

 

A Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sostenibilidad y el 

Ambiente (ARIUSA) foi fundada em outubro de 2007 em Bogotá, por ocasião do 

encontro de Redes Universitárias pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade (RUAS) 

durante o "IV Congresso Internacional de Universidades e Meio Ambiente" organizado 

pela Rede Colombiana de Formação Ambiental (RCFA). A ARIUSA tem por missão: “a 

sistematização de ações dentro do contexto da educação ambiental superior, como 

também o apoio ao trabalho colaborativo acadêmico e científico entre as Redes 

Universitárias de Meio ambiente e Sustentabilidade” (ARIUSA, 2014). 

A ARIUSA tem ainda o propósito de servir como um guia de educação ambiental 

superior para Universidades Latino-Americanas. Além disso, atua como um veículo de 

comunicação entre redes e organizações, promovendo a realização de projetos 

ambientais colaborativos, incentivando novos programas acadêmicos voltados para o 

meio ambiente e sustentabilidade e procurando melhorar a relação entre órgãos 

institucionais e governamentais. Atua, também, na implementação de práticas e 

sistemas de gestão de educação com base na responsabilidade ambiental nos campi 

universitários. 
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As universidades latino-americanas estão tomando frente às questões ambientais de 

seus países por meio de ações, como: 

• Aprimoramento de seus currículos: 

• Introdução do consumo de energia e água; 

• Gestão de resíduos; 

• Fortalecimento da cooperação com setores e comunidades privadas para 

alcançar um desenvolvimento mais social e econômico; 

• Introdução de programas ambientais para atender às necessidades de suas 

sociedades. 

Um de seus objetivos mais relevantes é a definição de indicadores para avaliação de 

políticas sustentáveis para as Universidades Latino-Americanas, que estão sendo 

desenvolvidos através do RISU Project (Sustainability Indicators Network at 

Universities). 

2.2.3 USR Network (University Social Responsibility) 
 

Essa rede foi fundada em 2014 com o principal objetivo de compartilhar práticas entre 

Universidades em busca de soluções para desafios econômicos, sociais, culturais e 

ambientais. Esta rede conta com a participação de 14 membros, sendo eles: 

• Universidade Normal de Beijing (China); 

• Claire Hall, Universidade de Cambridge (Reino Unido); 

• Universidade de Quioto (Japão); 

• Universidade de Peking (China); 

• Universidade de Sichuan (China); 

• Universidade Politécnica de Hong Kong (Hong Kong); 

• Universidade de Manchester (Reino Unido); 

• Universidade de Tufts (Estados Unidos); 

• Universidade de Haifa (Israel); 

• Universidade de Nova Gales do Sul (Austrália); 

• Universidade de Pretória (África do Sul); 

• Universidade de São Paulo (Brasil); 
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• Universidade de Washington em Saint Louis (Estados Unidos); 

• Universidade de Yonsei (Coréia do Sul) 

As últimas universidades a se unirem a esse grupo foram a Universidade de Pretória e 

a Universidade de São Paulo, esta única representante da América Latina. 

As principais metas envolvidas nesta rede englobam a criação de uma plataforma na 

web onde todos os membros documentam suas atividades buscando o cumprimento da 

responsabilidade social dentro do contexto universitário, bem como para o 

desenvolvimento de estratégias de ação na busca por um mundo mais sustentável e 

justo. 

Constam como missão desta rede as seguintes responsabilidades: 

• Fornecer uma plataforma para o intercâmbio de ideias, recursos, políticas, 

práticas, problemas e soluções para promover a responsabilidade social 

universitária (RSU) entre as instituições; 

• Desenvolver projetos colaborativos da RSU com escopo e escala variáveis entre 

as instituições; 

• Contribuir e dirigir as discussões globais para o desenvolvimento da RSU através 

de parcerias dentro da própria rede e com outras redes e alianças. 

As universidades participantes e futuros membros são selecionados de maneira que 

atendam certos requisitos como: terem compromisso institucional e histórico com a 

responsabilidade social; compromisso com a Rede de Responsabilidade Social 

Universitária, e também quanto aos critérios de reputação acadêmica da universidade 

no seu país e região. Os membros também podem ser classificados em dois tipos: os 

membros comuns e os membros do comitê executivo. Os membros comuns têm 

participação ativa na rede, e os membros executivos possuem o poder de tomar 

decisões, além, naturalmente, da participação ativa. 

2.2.4 ISCN (Internacional Sustainable Campus Network) 
 

O Internacional Sustainable Campus Network (ISCN) foi lançado em 2007, tendo como 

missão proporcionar um fórum global para apoiar colégios, universidades e campus 
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Figura 6 - Os três princípios do ISCN Charter. (Fonte: https://www.international-sustainable-campus-
network.org/charter-and-guidelines/charter-overview) 

corporativos líderes na troca de informações, ideias e melhores práticas para alcançar 

operações sustentáveis no campus e integrar a sustentabilidade em pesquisa e ensino 

(ISCN, 2007) 8. 

Para melhor aplicação dessas operações foi desenvolvido o Sustainable Campus 

Charter, que proporciona às universidades e corporações uma estrutura de metas e 

diretrizes, que auxiliarão para o desenvolvimento de um campus sustentável. Também 

foi criada uma plataforma com o objetivo de compartilhar todas as realizações que 

estão sendo desenvolvidas entre as universidades e organizações. Esta plataforma está 

sendo divulgada pelo próprio ISCN e o Global University Leader Forum (GULF), reunido 

pelo World Economic Forum. 

O Sustainable Campus Charter é estruturado por três princípios: 

Princípio 1: Edifícios e seus impactos sustentáveis; 

Princípio 2: Planejamento e definição de metas para todo o campus; 

Princípio 3: Integração entre pesquisa, ensino, instalações e outras atividades; 

Esta estrutura irá auxiliar os campi no comprometimento com a sustentabilidade. A figura 

06 ilustra a estrutura dos três princípios. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8Fontes: https://www.international-sustainable-campus-network.org/ 
https://www.international-sustainable-campus-network.org/about/purpose 

https://www.international-sustainable-campus-network.org/
https://www.international-sustainable-campus-network.org/about/purpose
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As organizações e universidades anualmente submetem relatórios para o ISCN-GULF 

Sustainable Campus Secretariat, que são disponibilizados em website, sendo, portanto, 

acessível a todos. Estes relatórios contêm as iniciativas e uma análise de desempenho 

de seus campi sustentáveis através da definição de metas concretas e mesuráveis 

baseadas nos três princípios. 

A ISCN também desenvolveu um sistema de premiação para organizações e 

universidades que se destacam diante de categorias específicas. As categorias são: 

• Building and Innovative Infrastructure (Edifício e Infraestrutura Inovativa); 

• Campus Planning and Management Systems (Sistemas de Planejamento e Gestão 

para Campus); 

• Innovative Collaboration (Inovação Colaborativa); 

• Student Leadership (Liderança Estudantil). 

Vale ressaltar que a Universidade de São Paulo (USP), umas das mais renomadas da 

América do Sul e integrante do ISCN, há quase vinte anos atrás iniciou suas ações na 

área da sustentabilidade e na redução dos impactos ambientais. Foi em 2014 que a 

USP elaborou seu Plano Ambiental baseado em onze políticas temáticas, e mais a 

política de gestão9, abrangendo os âmbitos sociais, ambientais e econômicos 

abrangendo todos seus Campi. Por este Plano a USP foi premiada com excelência em 

2016 pelo ISCN, na categoria Sistemas de Planejamento e Gestão para Campus.  

2.2.5 WC2 (World Cities World Class University Network) 
 

O WC2 University Network uma rede universitária, estabelecida em setembro de 2010 

pela City University London, com o principal objetivo de reunir as principais 

universidades localizadas no coração das principais cidades do mundo para abordar 

questões culturais, ambientais e políticas de comum interesse para as cidades do 

mundo (WC2 2010) 10. Essa rede também atua como um veículo de comunicação entre 

universidades, governos locais e comunidades administrativas. Atualmente, onze 

                                                            
9 Documento elaborado para legalizer, orientar e estruturar as iniciativas ambientais da Universidade de 
São Paulo. 
10Fonte: http://www.wc2network.org/ 

http://www.wc2network.org/
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Universidades participam desta grande Rede, dentre elas, destacam-se: City University 

London, City University of New York, Hong Kong Polytechnic University, Tongji 

University, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Politecnico di Milano, 

Ryerson University, Technische Universität Berlin, Universidad Autónoma Metropolitana, 

University of Sao Paulo and Witwatersrand University. 

Para que os membros fundadores possam auxiliar e demonstrar às partes interessadas 

(órgãos, governos locais, investidores...) sobre a importância em promover a qualidade 

de vida dentro das universidades e suas cidades foram estabelecidos cinco themes 

(grupos) de ação, os quais discutem e avaliam, por meio de metas e objetivos, os 

aspectos urbanos as quais as universidades se inserem. A figura 07 ilustra os cinco 

themes que formam os temas de discussão entre os membros fundadores. 

 

Apresentam-se a seguir os objetivos de cada theme: 

Eco Campus: tem por objetivo avaliar formas de estabelecer o comprometimento e 

direcionamento de questões de gestão ambiental e dos desafios globais das mudanças 

climáticas e de sustentabilidade. Por meio do modelo “Universidades Modelos em Zero 

Emissões” procura contemplar questões de demonstração tecnológica, engenharia e 

soluções políticas. Sendo assim, o Grupo tem como meta principal: a definição do 

conceito de “Campus Zero Emissões” e; na definição de um Plano Diretor e Plano 

Diretor Estratégico para implementar o “Campus Zero Emissões”. 

Saúde Global: tem por objetivo atuar em dois focos principais. O primeiro é voltado 

para as questões de Insuficiência Cardíaca. O segundo foco é voltado para questões 

ligadas a Economia de Saúde Comparativa, através do desempenho dos sistemas de 

ECO 
CAMPUS

SAÚDE
GLOBAL

CULTURA 
GLOBAL TRANSPORTE ECONOMIA

Figura 7 - Cinco themes que formam os temas de discussão do WC2. (Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2017). 
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saúde. Para esta área estão sendo desenvolvidos dois estudos: um voltado para uma 

análise comparativa das desigualdades na saúde em grandes centros urbanos e o 

segundo voltado para a comparação entre sistemas europeus de medição de 

desempenho, propondo um novo sistema no setor de saúde alemão. 

Cultura Global: tem por objetivo apoiar projetos que estão vinculados a atividades que 

envolvam a grande diversidade cultural a partir de diferentes perspectivas. Este Grupo 

foca em dois projetos em particular: o primeiro trata do tema Universidade Global e a 

Produção de Conhecimento e Cultura, buscando compreender melhor como as 

universidades podem contribuir para a produção e consumo de cultura nas cidades do 

mundo. O segundo trata do tema Cidades do Mundo e Trabalhadores Criativos, 

estudando como as cidades globais intervêm na relação de fluxos e formas culturais. 

Transporte: tem por objetivo pesquisar e avaliar formas de promover o transporte 

eficiente, garantindo ao mesmo tempo a sustentabilidade e um alto grau de qualidade 

de vida mediante o desenvolvimento de metodologias e métodos para abordar os 

problemas que envolvem as cidades do mundo. Este grupo foca algumas áreas de 

atuação: 

• Planejamento Integrado de Transportes; 

• Gestão e Operações de Tráfego; 

• Segurança dos Transportes; 

• Sistemas de Transporte Inteligentes; 

• Operações Ferroviárias; 

• Modelagem do Transporte; 

• Comportamento de Locomoção; 

• Transporte e Domínio público; 

• Poluição e Sustentabilidade ambiental; 

• Avaliação dos Impactos do Transporte. 
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Economia: tem por objetivo o desenvolvimento de boas práticas entre empresas, 

baseadas em três campos de atuação: 

• Gestão em Cidades do Mundo; 

• Empreendedorismo; 

• Aspectos Econômicos ligados às outras áreas temáticas (transporte, saúde e 

cultura). 

Para que os conteúdos de discussão entre os cinco themes de ação possam ser 

divulgados e compartilhados a todos foram estabelecidos os Simpósios, grandes 

encontros anuais. O “simpósio inaugural” ocorreu em 2015 em Londres. O segundo, 

em 2016 em Berlim, teve como tópico de discussão o tema: “Universidades como 

Atores Urbanos: Towards the New Urban Agenda”, também foco da conferência United 

Nations (UN) Habitat III em 201611, em Quito no Peru. O terceiro Simpósio foi realizado 

em 2017 em São Paulo com o tema: “Building the Environmental City: the case of São 

Paulo”.  

Em conclusão, quatro grandes redes internacionais foram apresentadas, as quais atuam 

nas questões vinculadas a sustentabilidade, a pesquisa, ensino e as universidades. Mas 

entre elas existem focos diferentes de atuação. A GUPES e a ARIUSA atuam como 

guias base para as universidades, com o propósito de divulgar e auxiliar na 

implementação de ações sustentáveis; o ISCN e o WC2 atuam diretamente com 

Universidades membros do mundo todo em prol da implementação de ações na busca 

por resultados que visam resolver problemas das universidades e suas cidades. A figura 

08 apresenta um quadro ilustrativo de atuação das quatro redes universitárias. 

                                                            
11United Nations (UN) Habitat III, esta agenda consiste em um documento que estabelecerá padrões 
globais para o desenvolvimento urbano sustentável, reformulando a maneira de construir, gerenciar e 
vivenciar as cidades por meio da cooperação de parceiros comprometidos. Fonte: http://habitat3.org 

 

http://habitat3.org/
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Figura 8 - Quadro de atuação das redes universitárias. Fonte: Desenvolvido pelo autor (2017). 

 

2.2.6 A experiência: WC2 Summer Symposium 
 

Tendo-se em vista o objetivo desta dissertação de abordar questões vinculadas ao 

Eco Campus e o Plano Ambiental com ênfase em Edificações Sustentáveis, na sequência 

serão descritos os trabalhos apresentados pelo theme Eco Campus no WC2 Summer 

Symposium de Berlim e São Paulo. 
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WC2 Summer Symposium Berlin 2016 

Como mencionado anteriormente o WC2 organiza anualmente fóruns onde as 

universidades apresentam suas ideias e colocam em prática ações buscando soluções 

para as questões culturais, ambientais e políticas propostas por suas universidades 

membro e suas cidades. 

O Eco Campus atua no desenvolvimento de um “Modelo de Universidade Urbana de 

Zero Emissões”, juntamente com a elaboração de projetos vinculados à construção de 

edifícios sustentáveis. O Summer Symposium de Berlin teve como base de trabalho as 

questões apresentadas pela Nova Agenda Urbana12 estabelecida pelas Nações 

Unidas13 com o tema: “Universidades como Atores Urbanos: Para a Nova Agenda 

Urbana”, e também o Novo Plano Diretor da Universidade Técnica de Berlin (TUB), 

abordando a expansão do campus da TUB pela construção de novos edifícios e espaços 

públicos. Partindo dessas referências o theme Eco Campus determinou seu programa 

de trabalho fundamentado na concepção de um “Centro Transdisciplinar de Modelagem 

e Simulação” para o campus da TUB, concebido como um edifício “Energia Positiva 

(E+) e Zero Emissões Carbono”. Para a concepção desse edifício foram estruturados 

grupos de trabalho compostos por professores e estudantes de diferentes 

universidades do mundo procurando abranger a diversidade cultural entre eles.  

Mediante toda a semana do Summer Symposium foram apresentadas palestras e 

leituras que auxiliaram no desenvolvimento e concepção dos projetos desenvolvidos 

por cada grupo. Na sequência descrevem-se, brevemente, os cinco projetos 

concebidos. 

 

 

 

                                                            
12A Nova Agenda Urbana foi desenvolvida com o propósito de como as cidades devem ser planejadas e 
gerenciadas para alcançar uma urbanização sustentável. Fonte: http://habitat3.org/the-new-urban-agenda 
13As Nações Unidas (NU) são uma organização internacional fundada em 1945 que busca em suas ações 
o desenvolvimento humano e ambiental sustentável. Fonte:  
http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html 

http://habitat3.org/the-new-urban-agenda
http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html
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Proposta 1: “Two – AtriumHouse” 

O conceito do projeto deste grupo foi baseado no aproveitamento máximo da 

iluminação e ventilação natural, na busca por formas passivas de geração de energia e 

no uso de materiais e tecnologias. Procurou-se, também, explorar a conexão do edifício 

com seu entorno, partindo da correlação com a área verde existente e levando em 

consideração aspectos de acessibilidade e permeabilidade. 

Seu partido foi estruturado por dois átrios que conectam os três blocos de edifícios, 

os quais funcionam como parte do conceito energético, explorando a iluminação e 

ventilação natural, e compõem parte importante do conceito arquitetônico do projeto. 

As figuras 09 e 10 ilustram o conceito atribuído ao projeto Two – AtriumHouse. 
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Figura 9 - Imagens do projeto. Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2016). 
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Figura 10 - Imagens do projeto. Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2016). 
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Proposta 2: “Solar Terraces” 

Este grupo teve com principal conceito de projeto a subtração de volumes da quadra 

existente do plano diretor da TUB Berlin. Três foram as estratégias adotadas no 

desenvolvimento do projeto: estudo do clima local; redução do consumo de recurso; 

produção de energias renováveis e utilização dos recursos.  

O partido desse projeto consistiu no escalonamento do edifício, priorizando a 

flexibilidade e adaptação de diferentes designs de fachadas, levando em consideração 

a orientação solar. As figuras 11 e 12 ilustram o conceito atribuído ao projeto Solar 

Terraces. 
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Figura 11 - Imagens do projeto. Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2016). 
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Figura 12 - Imagens do projeto. Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2016). 
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Proposta 3: “Algae Ziggurati” 

O projeto apresentado por esse grupo teve como base inicial o destaque para os 

acessos e caminhos relacionados aos pedestres, definindo assim o principal acesso ao 

edifício. Foram adotadas, também, algumas premissas que nortearam a concepção do 

projeto, sendo elas: os possíveis acessos dos pedestres ao edifício; estratégias 

passivas de design; e uso de energias renováveis.  

O conceito principal desse projeto foi a existência de um jardim interno como elemento 

gerador de um microclima local, além da utilização de painéis nas fachadas compostos 

por algas. Esses painéis contribuem para o sistema energético e o conforto ambiental 

do edifício, considerando-se o processo de fotossíntese das plantas. A composição 

de diferentes escalas e níveis de acesso do edifício complementam o conceito de 

design do projeto. As figuras 13 e 14 ilustram o conceito atribuído ao projeto Algae 

Ziggurati. 
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 Figura 13 - Imagens do projeto. Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2016). 
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Figura 14 - Imagens do projeto. Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2016). 
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Proposta 4: “Design Haus” 

Para a concepção desse projeto, o grupo se baseou em algumas diretrizes, sendo 

elas: estudo do clima local; a incidência direta da luz solar; relação com o entorno; e 

uso de fontes de energia renováveis de baixo consumo para que o próprio edifício 

pudesse suprir suas necessidades de consumo. A criação de um átrio central provendo 

a incidência de luz natural nos níveis mais baixos do edifício complementou a concepção 

do projeto. 

Um dos principais conceitos atribuídos a este projeto foi o design de sua forma, como 

a inclinação dada à fachada sul, objetivando aumentar a absorção da luz, melhorando o 

rendimento dos painéis fotovoltaicos e contribuindo, assim, para produzir a energia 

necessária para abastecer todo o edifício. As figuras 15 e 16 ilustram o conceito 

atribuído ao projeto Design Haus. 
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Figura 15 - Imagens do projeto. Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2016). 
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 Figura 16 - Imagens do projeto. Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2016). 
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Proposta 5: “G. Lab” 

O projeto desenvolvido por este grupo teve como princípios gerais os estudos de 

insolação e os acessos de circulação e entrada do edifício. Nesse sentido, concebeu-

se como eixo principal um grande átrio central, o qual organiza a circulação interna 

distribuída em seus quatro andares.   

O design do edifício está também articulado às questões de eficiência energética, 

prevendo-se painéis fotovoltaicos em toda a cobertura, que suprem a maior parte das 

necessidades de energia durante todo o ano. Estes mesmos painéis foram projetados 

para servir como brise-soleil nas fachadas de orientação sul, aprimorando a eficiência 

energética. Em complementação às questões energéticas, procurou-se tirar proveito 

dos sistemas de biomassa utilizados no campus como geração de energia. As figuras 

17 e 18 ilustram o conceito atribuído ao projeto G. Lab. 
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 Figura 17 - Imagens do projeto. Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2016). 
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 Figura 18 - Imagens do projeto. Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2016). 
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WC2 Summer Symposium São Paulo 2017 

O Summer Symposium de São Paulo teve como tema: “Construindo uma cidade 

sustentável: o caso de São Paulo”, o qual abordou questões relativas à cidade de São 

Paulo, contemplando seus problemas e soluções.  

Partindo dessas referências o clube Eco Campus determinou seu programa de trabalho 

fundamentado na concepção de um “Centro Comunitário” para a comunidade/favela São 

Remo. Esta comunidade ocupa um dos terrenos pertencentes à cidade universitária, 

entretanto não possuindo vínculos com a Universidade, sendo, a propósito, a escolha 

pela integração ou não com a Universidade um dos tópicos a serem incorporados ao 

projeto.  

Esta proposta proporcionou aos participantes uma abordagem mais ampla para o 

projeto, englobando questões não só de desenvolvimento de um edifício sustentável, 

como também abrangendo questões sociais e culturais presentes nessa comunidade.  

Dois grandes desafios foram inicialmente identificados para o desenvolvimento do 

projeto. O primeiro deles foi o entendimento por parte dos participantes sobre as 

necessidades das pessoas que vivem na comunidade, considerando aquilo que a cidade 

fornece e disponibiliza em termos de infraestrutura, transporte e serviços em geral. O 

segundo desafio foi o estudo mais detalhado da topografia do terreno, o qual 

proporcionou o desenvolvimento de diferentes formas de abordagem, mais adequadas 

em face das diversas variações de curvas de nível presentes no local.  

Durante toda a semana do Summer Symposium foram apresentadas palestras e leituras 

que auxiliaram no desenvolvimento e concepção dos projetos desenvolvidos por cada 

grupo. Na sequência descrevem-se, brevemente, os cinco projetos concebidos. 
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Proposta 1: “Pórtico da Favela São Remo - USP” 

O projeto desenvolvido por este grupo, a princípio teve seu conceito baseado nos 

estudos de conexões, acessos e permeabilidade, procurando conectar as construções 

existentes em seu entorno e promovendo a integração da comunidade com a 

universidade.   

A partir do estudo da topografia do terreno, um dos principais focos para a concepção 

do projeto foi a definição dos diversos níveis de acesso ao edifício, trazendo assim a 

comunidade para dentro do projeto. Uma vez determinado o partido do projeto, foram 

feitos estudos de insolação e de introdução de formas passivas de energia, que foram 

integradas ao edifício através da utilização de painéis fotovoltaicos, reuso da água, 

utilização de materiais que auxiliam no conforto térmico, como o concreto e blocos 

cerâmicos. Na medida em que foram incorporados ao projeto conceitos sustentáveis, 

tais como: energia, água, materiais, acessibilidade, comunidade, economia, meio 

ambiente, inovação, resíduos e poluição, procurou-se transferir esse conhecimento da 

comunidade, dessa forma também contemplando a parte social na proposta do centro 

comunitário. As figuras 19 e 20 ilustram o conceito atribuído ao projeto Pórtico da 

Favela São Remo – USP. 
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 Figura 19 - Imagens do projeto. Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2017). 
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Figura 20 - Imagens do projeto. Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2017). 
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Proposta 2: “Bridging Border Communities: The Case of Jardim São Remo Favela” 

O projeto desenvolvido por este grupo atribuiu conceitos de integração da comunidade 

com a Universidade, explorando a topografia existente para fazer essa conexão. 

Atribuiu-se como elo para tal integração a quadra de futebol existente, localizada no 

ponto mais alto do terreno, inicialmente cercada e determinando uma barreira física 

entre a comunidade e a universidade. Na proposta, excluíram-se os muros existentes 

que cercam e dividem esses dois espaços.  

Para o desenvolvimento do projeto, baseando-se no estudo da topografia, foram 

incorporadas diversas formas de acesso e uso para cada nível do centro comunitário. 

Por exemplo, conceberam-se grandes terraços e átrios como espaços de convívio e 

contemplação. Complementando os estudos de acesso e conexões também foram 

atribuídos ao projeto estudos básicos de formas passivas de energia, como insolação 

e ventilação natural, e também a utilização de materiais locais, exemplificados pelos 

blocos cerâmicos. 

Outro ponto importante a destacar foi a preocupação com o lado social do projeto, 

contemplando necessidades básicas da comunidade, tais como: infraestrutura básica, 

transporte, acesso ao conhecimento geral e tecnológico, entre outros. As figuras 21 

e 22 ilustram o conceito atribuído ao projeto Bridging Border Communities: The Case 

of Jardim São Remo Favela. 
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 Figura 21 - Imagens do projeto. Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2017). 
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 Figura 22 - Imagens do projeto. Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2017). 
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Proposta 3: “San Remo Community Center” 

O projeto desenvolvido por este grupo para o centro comunitário também atribuiu 

conceitos vinculados à topografia do terreno, determinando como ponto de partida a 

estruturação do edifício em quatro níveis de acesso.  

O edifício se caracteriza por suas lâminas horizontais, com rampas de acesso, 

determinando blocos de serviços. Procurou-se explorar os platôs existentes no terreno 

e a concepção de um térreo mais elevado, proporcionando assim maior permeabilidade 

para o edifício. Um dos seus principais acessos configura-se por uma grande praça de 

contemplação localizada na esquina do terreno.  

Assim como feito pelos demais grupos, conceitos ambientais e sustentáveis também 

foram incorporados ao projeto, tais como: a utilização de painéis solares para captação 

de energia, estudos de insolação e ventilação natural aproveitando a ventilação cruzada 

dentro dos ambientes e o uso das marquises e brises como forma de proteção solar. 

A introdução de um bicicletário e a produção de uma horta local destacam os aspectos 

do projeto voltados para ações sociais dentro do centro comunitário. As figuras 23 e 

24 ilustram o conceito atribuído ao projeto San Remo Community Center. 
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 Figura 23 - Imagens do projeto. Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2017). 
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 Figura 24 - Imagens do projeto. Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2017). 
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Proposta 4: “Bela Favela” 

O projeto desenvolvido por este grupo propôs o entendimento de que o centro 

comunitário a ser desenvolvido seria uma extensão da própria comunidade. Um dos 

pontos chaves da concepção do projeto se atribuiu ao muro existente que divide o 

terreno da comunidade. Fazendo assim uma analogia com o muro que divide a 

universidade da comunidade, concebeu-se um semi-muro, estruturando o conceito de 

um espaço público-privado. 

Uma das características arquitetônicas do projeto foi trazer um pouco do conceito da 

favela para o edifício, configurando-o como um conjunto vários edifícios e não apenas 

de uma única edificação. Isso permitiu uma permeabilidade maior pela quadra e pelos 

edifícios, como também a utilização de térreos elevados, acentuando essa 

permeabilidade e a leveza aos edifícios.  

Configurando a parte ambiental e sustentável do projeto, foram introduzidos estudos 

de insolação e ventilação natural, bem como a utilização de brises, painéis e materiais 

que permitiram o conforto térmico nos edifícios.  

A inclusão e utilização de ferramentas tecnológicas para aprimorar o acesso e 

comunicação entre os residentes da comunidade procurou contemplar a questão social 

no projeto. As figuras 25 e 26 ilustram o conceito atribuído ao projeto Bela Favela. 
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 Figura 25 - Imagens do projeto. Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2017). 
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 Figura 26 - Imagens do projeto. Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2017). 
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Proposta 5: “Beco Flow” 

O projeto desenvolvido por este grupo teve como ponto de partida a integração da 

comunidade com o centro comunitário, através dos estudos da topografia do terreno, 

definindo assim os acessos e conexões entre os edifícios.  

Um dos conceitos atribuídos ao novo edifício foi sua fragmentação em diversos 

blocos/módulos, incorporando, assim, as características das casas da comunidade. 

Além de possuírem seu térreo elevado, esses módulos se conectam por meio de jardins 

configurados entre eles, potencializando os conceitos de fluidez e de não isolamento 

entre os espaços. 

Abrangendo a parte ambiental, foram atribuídos estudos de insolação e ventilação 

natural, mediante elementos vazados, conhecidos também como cobogós e os pallets. 

Tais elementos também inserem características da cultura local no projeto. 

Acessibilidade, introdução de oficinas de trabalho e o conhecimento sobre educação 

ambiental para os residentes contemplam a questão social. As figuras 27 e 28 ilustram 

o conceito atribuído ao projeto Beco Flow.  
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Figura 27 - Imagens do projeto. Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2017). 
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 Figura 28 - Imagens do projeto. Fonte: Desenvolvido pelo grupo (2017). 
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Neste capítulo descreve-se uma comparação feita aos diferentes contextos e 

propostas apresentados pelos dois Summer Symposium. 

De um lado temos o Summer Symposium de Berlim, onde foram discutidas cinco 

propostas desenvolvidas pelo theme EcoCampus, as quais apresentaram soluções para 

a concepção de um edifício “zero carbono” para o campus urbano “aberto” da 

Universidade Técnica de Berlim (TUB). Tendo como grande discussão deste theme a 

utilização de ações mais sustentáveis levando em consideração a diversidade de 

universidades participantes. Isto é, atribuindo as diferentes realidades econômicas, 

sociais e culturais dentro do contexto urbano de cada universidade. 

E do outro lado temos o Summer Symposium de São Paulo, onde foram apresentadas 

cinco propostas desenvolvidas pelo theme EcoCampus, para a concepção de um centro 

comunitário para a comunidade / favela São Remo, localizada em terreno do campus 

urbano “murado / fechado” da Universidade de São Paulo. Sendo o grande desafio 

desta proposta, o desenvolvimento de um projeto arquitetônico sustentável levando 

em consideração os aspectos sociais e econômicos de uma comunidade. Isto é, como 

as universidades moldam o que é para sua realidade o entendimento de 

sustentabilidade.  

Concluindo-se é importante ressaltar o importante papel que as redes universitárias 

estão desempenhando no intercâmbio e troca de conhecimento entre universidades, 

englobando os diferentes contextos urbanos, sociais, econômicos e culturais em que 

essas universidades se inserem. Tendo como um de seus objetivos o alcance de 

soluções mais sustentáveis as questões ressaltadas pelas universidades e suas 

cidades. 
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Quadro resumo: 

ECO CAMPUS: CONCEITO E APLICAÇÃO 

• Desenvolvimento sustentável; forma prática de promover a reconstrução 

e interações entre sociedades; 

• Universidades como atores sustentáveis: promover ações sustentáveis  

dentro dos campi. 

PANORAMA GERAL: REDES INIVERSITÁRIAS 

• GUPES- ARIUSA- ISCN- WC2; 

• Redes universitárias: auxiliam as universidades no papel de atores urbanos; 

• A experiência: WC2 Summer Symposium Berilm e São Paulo. Destaca-se as 

diferentes realidades e contextos das universidades e suas cidades, bem como  

o real papel das universidades em relação as questões ambientais, sociais e  

econômicas.  
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3. Eco Campus: Indicadores de sustentabilidade em Universidades 
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Este capítulo aborda os critérios para a definição de indicadores de sustentabilidade, 

considerados importantes instrumentos na formulação e alcance de metas e 

benchmarks14para o desenvolvimento sustentável. Também são apresentadas três 

referências de indicadores sustentáveis que estão sendo aplicados em nível mundial. 

 

3.1 Definições 
 

“Indicadores são naturais, em todos os lugares, parte da vida de todos... Os 

indicadores são parte necessária de um fluxo de informações que usamos para entender 

o mundo, tomar decisões e planejar nossas ações”. (Meadows, Donella 1998) 15. Ou 

seja, os indicadores surgem dos valores que eles mesmos criam (medimos o que 

valorizamos e valorizamos aquilo que podemos medir). 

Atualmente é nítida a diversidade de indicadores existentes em nível mundial, sendo 

aplicados em diferentes contextos, como por exemplo: na saúde, no ambiente, entre 

outros. Entretanto, todos eles compartilham do mesmo ideal, de direcionar as 

estatísticas sociais, econômicas e ambientais para serem aplicadas na formulação e 

planejamento de políticas. 

Partindo da premissa que esta dissertação se alinha ao contexto de eco campus 

englobando conceitos relacionados aos planos ambientais e edificações, propõe-se 

uma definição para indicadores de sustentabilidade. 

Segundo, Gomes da Silva (2007)16: “Indicadores de sustentabilidade surgiram 

primeiro na esfera das nações, notavelmente em resposta à Agenda 2117, mas métricas 

são necessárias em todos os níveis. No Brasil, notam-se esforços para definir 

                                                            
14Segundo a definição pelo dicionário de Cambridge: “a level of quality that can be used as a standard 
when comparing other things” (“nível de qualidade que pode ser usado como padrão, quando comparado 
com outras coisas”). Fonte: https://dictionary.cambridge.org 
15Meadows, Donella. “Indicators and Information Systems for Sustainable Development”. A Report to 
the Balaton Group published by The Sustainability Institute, 1998.  
16Gomes da Silva, Vanessa. “Indicadores de sustentabilidade de edifícios: estado da arte e desafios 
para desenvolvimento no Brasil Ambiente Construído”, Porto Alegre, v. 7, n. 1, p. 47-66, jan. /mar. 
2007. ISSN 1415-8876 Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído.  
17A Agenda 21 é um plano de ação global que contempla as questões sociais, políticas, econômicas e 
ambientais atuais na preparação para um futuro mais sustentável e igualitário. Fonte: 
https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21 

https://dictionary.cambridge.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21
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indicadores de sustentabilidade nas diferentes escalas do espaço construído, que, no 

entanto, variam largamente e são definidos segundo critérios e metodologias não 

necessariamente replicáveis”. 

O que são indicadores de sustentabilidade?  

Segundo Meadows, Donella 1998: “Um indicador ambiental torna-se um indicador de 

sustentabilidade (ou indicador de insustentabilidade) com a adição de tempo, limite ou 

alvo..., portanto, os indicadores de sustentabilidade são idealmente expressos em 

unidades de tempos”. 

Então podemos dizer que um indicador de sustentabilidade pode ser considerado um 

parâmetro, algo que pode ser medido e ou observado. Devemos ressaltar também que 

um indicador não necessariamente é um número e sim uma variável à qual podemos 

atribuir valores ou medidas, caracterizando-a como quantitativa quando atribuído a um 

indicador objetivo ou qualitativa quando atribuída a um indicador subjetivo. 

De acordo com Gomes da Silva (2007): “Indicadores de sustentabilidade capturam 

tendências para informar os agentes de decisão, orientar o desenvolvimento e o 

monitoramento de políticas e estratégias, e facilitar o relato das medidas adotadas 

para a implementação do desenvolvimento sustentável”. 

Em vista disto, os indicadores podem ser aplicados com a função de facilitar na criação 

de metas, no desenvolvimento de benchmarks referentes à avaliação de desempenho, 

tanto na sua descrição como na medição e também no monitoramento periódico para 

o alcance da sustentabilidade. 

Partindo dos indicadores de sustentabilidade, vale ressaltar a importância do 

desenvolvimento desses indicadores na construção de um ambiente. Existem 

atualmente alguns órgãos e redes que foram desenvolvidos para auxiliar na formulação 

e desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade dentro do ambiente construído. 

Citando um exemplo, temos o projeto Construction Related Sustainability Indicators 

CRISP (1999-2001) criado pela Working Commission W82 “Future Studies in 

Construction” CIB W82.  
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A CRISP identificou três aspectos para auxiliar na estrutura dos indicadores, sendo 

elas: 

• Escala do impacto: Global (internacional e mundial); Nacional (país); Regional 

(parte definida de um país); Local (cidade ou vizinhança). 

• Aspecto de desenvolvimento sustentável: Ambiental; Econômico; Social. 

• Categoria de construção: Urbana; Infraestrutura; Edifícios; Produtos de 

construção; Processos. 

A partir desses aspectos, os indicadores se estruturaram em seis tipos: pressão, 

desempenho, estado, impacto, resposta e eficiência.  

Em relação aos indicadores de sustentabilidade para o ambiente construído, vale 

ressaltar segundo Gomes da Silva (2007) que “Relacionar medidas de desempenho de 

edifícios a indicadores mais amplos de progresso em direção à sustentabilidade 

permanece como um dos principais desafios a serem enfrentados, mas seguramente, 

mais simples do que definir precisamente o estado sustentável, é obter dados para 

gerar indicadores de desempenho em relação a metas de sustentabilidade, ainda que 

persistam as dificuldades de acesso a dados acurados e contínuos, necessários à 

formulação e manutenção dos indicadores”.  

No que segue serão apresentadas brevemente três referências de indicadores 

sustentáveis, que foram escolhidos devido sua atuação em nível global e dentro do 

contexto das universidades. Importante ressaltar também, que quando estamos 

identificando indicadores de sustentabilidade dentro do contexto universitário é 

necessário compreender a realidade do campus, em termos administrativos, sociais, 

econômicos e ambientais para uma reflexão mais coerente do que a sustentabilidade 

significará para aquele determinado campus. 

Observa-se que o objetivo do conteúdo a seguir não consiste no detalhamento, e sim 

na breve explicação de tipos de sistemas de avaliação baseados em indicadores de 

desempenho e de sustentabilidade. Tais indicadores auxiliam e orientam as 

universidades e instituições de ensino superior na aplicação e desenvolvimento de 

ações sustentáveis dentro de seus campi, bem como promovem a divulgação e a troca 

de informações entre as universidades.  
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3.2 Indicadores de Sustentabilidade: exemplos 
 

3.2.1 Stars 2.0 Technical Manual 
 

The Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE) foi 

fundada em 2001 pela Rede Education for Sustainability Western Network (EFS West). 

Consiste em uma organização sem fins lucrativos que orienta professores, funcionários 

e alunos na implementação de ações de sustentabilidade inovadoras e eficazes. A 

AASHE trabalha na busca da sustentabilidade de forma inclusiva, contemplando as áreas 

de saúde humana, ecologia, justiça social com ênfase no ensino superior, na busca por 

um mundo melhor para todas as gerações futuras. 

Segundo AASHE 201718, “As instituições de ensino superior estão posicionadas de 

forma única para entender e abordar desafios de sustentabilidade. Faculdades e 

universidades ajudam a capacitar estudantes para liderar a sociedade para um futuro 

sustentável, conduzindo o desenvolvimento de professores para com a sustentabilidade 

e cursos de oferta, programas de graduação e outras oportunidades de aprendizagem 

em sustentabilidade, assim como iniciativas de laboratório vivo, experiências imersivas 

e alfabetização em sustentabilidade”. 

Em 2010 a AASHE desenvolveu uma ferramenta de auxilio, denominada Sustainability 

Tracking, Assessment & Rating System (STARS), a qual auxilia as universidades e 

faculdades para o alcance da sustentabilidade. Atualmente são 876 instituições 

registradas para o STARS Reporting Tool, sendo deste total, 597membros da AASHE 

e 229 participantes da Carta STARS. As Universidades Federais de Santa Catarina e 

do Sul da Bahia representam o Brasil neste sistema de avaliação.  

O Sistema STARS foi projetado com o objetivo de19:  

• Fornecer um quadro para a compreensão da sustentabilidade em todos os 

setores do ensino superior; 

                                                            
18Fonte: https://stars.aashe.org/ 2017.  
19Retirado do site: https://stars.aashe.org/pages/about/stars-overview.html (2017). 

https://stars.aashe.org/
https://stars.aashe.org/pages/about/stars-overview.html
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• Permitir comparações significativas ao longo do tempo e em todas as 

instituições usando um conjunto comum de medidas desenvolvidas com ampla 

participação da comunidade internacional de sustentabilidade do campus; 

• Criar incentivos para a melhoria contínua em direção à sustentabilidade; 

• Facilitar o compartilhamento de informações sobre práticas e desempenho de 

sustentabilidade do ensino superior; 

• Construir uma comunidade sustentável no campus mais forte e diversificada. 

Esta ferramenta está estruturada em uma base de dados, que as universidades 

participantes alimentam diretamente no website e funciona para uma auto avaliação da 

situação atual das universidades em relação à sustentabilidade e indicando quais metas 

pretendem alcançar para o futuro.  

Segundo a AASHE 2010, “O STARS é composto de créditos que abrangem a escala 

da sustentabilidade no ensino superior e incluem indicadores de desempenho e 

critérios organizados em quatro categorias: Acadêmico, Engajamento, Operações, e 

Planejamento e Administração. Uma instituição pode buscar créditos que sejam 

aplicáveis ao seu contexto particular e ganhar pontos em relação a uma classificação 

STARS Bronze, Silver, Gold ou Platinum ou para ganhar reconhecimento como um 

STARS Reporter”. A tabela 01 ilustra a pontuação mínima necessária para se atingir a 

um desses patamares classificatórios.  

 

 

 

 

Tabela 1 - Tabela de pontuação do Sistema STARS. Fonte: http://www.aashe.org/wp-
content/uploads/2017/07/STARS-2.1-Technical-Manual-Administrative-Update-Three.pdf (2017). 



 
 

 
 

83 

Portanto, o sistema STARS de uma instituição é baseado na porcentagem de pontos 

aplicáveis e estruturados a partir de quatro categorias, Acadêmico (AC), Engajamento 

(EM), Operações (OP), Planejamento e Administração (PA). Cada uma dessas categorias 

está subdividida em categorias específicas e todas elas assumem o papel dos 

direcionadores e dos próprios indicadores de sustentabilidade para as universidades. 

Além disso, o STARS também permite considerar a diversidade entre as universidades. 

Sendo assim, algumas categorias não possuem itens detalhados e se encontram mais 

abertas e flexíveis para que cada universidade possa definir suas categorias. A tabela 

02 e 03 ilustram o quadro de pontuação referente a essas categorias e categorias 

específicas. 

 

 

Tabela 2 - Tabela de pontuação das categorias. Fonte: http://www.aashe.org/wp-
content/uploads/2017/07/STARS-2.1-Technical-Manual-Administrative-Update-Three.pdf  (2017). 

http://www.aashe.org/wp-content/uploads/2017/07/STARS-2.1-Technical-Manual-Administrative-Update-Three.pdf
http://www.aashe.org/wp-content/uploads/2017/07/STARS-2.1-Technical-Manual-Administrative-Update-Three.pdf
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Tabela 3 - Tabela de pontuação das categorias. Fonte: http://www.aashe.org/wp-
content/uploads/2017/07/STARS-2.1-Technical-Manual-Administrative-Update-Three.pdf (2017). 

http://www.aashe.org/wp-content/uploads/2017/07/STARS-2.1-Technical-Manual-Administrative-Update-Three.pdf
http://www.aashe.org/wp-content/uploads/2017/07/STARS-2.1-Technical-Manual-Administrative-Update-Three.pdf
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A pontuação atingida no ranking por cada universidade permite qualificar o seu 

desempenho na implementação de ações sustentáveis dentro de seus campi, e serve 

também como base de consulta e troca de informações entre universidades.  

Concluindo, dentro de uma visão geral sobre sistemas de avaliação mundiais em 

diferentes escalas de atuação, pode-se questionar até que ponto esses sistemas de 

avaliação a exemplo do STARS , como também o Leadership in Energy and Environmental 

Design (LEED) 20, onde ambos possuem estrutura semelhante de análise, são 

importantes influenciadores e efetivos na prática de avaliações para o alcance da 

sustentabilidade? Ou seja, a itemização dos aspectos relacionados a sustentabilidade 

que auxiliam o reconhecimento das ações tomadas por determinada universidade, 

cabendo as mesmas avaliarem até que ponto é viável e necessário adotar todos os 

critérios propostos dentro do seu entendimento do que é sustentabilidade.  

3.2.2 UI GreenMetric World University Ranking 
 

O UI GreenMetric World University Ranking, criado em 2010 com a denominação 

Universitas Indonesia (UI), têm o propósito de medir os esforços na propagação da 

sustentabilidade dentro dos campi universitários. Neste caso, o sistema de ranking 

abrange indicadores nas áreas ambiental, econômica e educacional. Entre os objetivos 

buscados pelo UI GreenMetric World University Ranking, destacam-se:  

• Contribuição para discussão acadêmica da sustentabilidade; 

• Promover a mudança social liderada pelas universidades, mediante metas 

sustentáveis; 

• Informar governos, sociedade e agências ambientais locais e internacionais 

sobre os programas sustentáveis das universidades. 

                                                            
20 “É o sistema de classificação de edifícios verdes mais utilizado no mundo. Disponível para praticamente 
todos os tipos de projetos de construção, comunidade e casa, o LEED fornece uma estrutura para criar 
edifícios verdes saudáveis, altamente eficientes e com economia de custos. A certificação LEED é um 
símbolo mundialmente reconhecido de realização de sustentabilidade”. Fonte:  
https://new.usgbc.org/leed  (2017). 

https://new.usgbc.org/leed
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São ao todo 95 universidades de 35 países diferentes comprometidos com as 

questões sustentáveis, que contribuem para o relatório anual de dados, compartilhado 

entre todas as universidades por meio de um serviço online.  

“A participação no GreenMetric pode ajudar os trabalhos da universidade em sua 

internacionalização e reconhecimento, inserindo seus esforços de sustentabilidade no 

mapa mundial. A participação no GreenMetric permite acompanhar o número de acessos 

ao site da universidade, de menções da instituição relacionadas à questão da 

sustentabilidade em páginas da web e do aumento do relacionamento entre instituições 

interessadas em sua organização” (UI GreenMetric, 2016)21. 

O modelo de ranking desenvolvido pelo UI GreenMetric foi baseado em outros sistemas 

de avaliação de sustentabilidade, entre eles: o The Holcim Sustainability Awards, o 

GREENSHIP (sistema de ranking desenvolvido pelo Green Building Council da Indonesia 

e também pelo LEED Leadership in Energy and Environmental Design), o The 

Sustainability Tracking, Assessment and Rating System (STARS) e também o The 

College Sustainability Report Card. Além desses sistemas de avaliação o UI 

GreenMetric também se baseia no tripé da sustentabilidade ambiental formado pelos 

três aspectos, o econômico, social e ambiental. A figura 29 ilustra os três aspectos 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
21UI GreenMetric University Ranking. “Guideline of UI GreenMetric World University Ranking 2016”, from 
Policy to Action. 

Figura 29 - Os três aspectos da sustentabilidade ambiental pelo UI GreenMetric. Fonte: 
http://greenmetric.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/UI-Greenmetric-Guideline-2016.pdf (2017). 

http://greenmetric.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/UI-Greenmetric-Guideline-2016.pdf
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Segundo o GreenMetric 2016, “O objetivo de criar um ranking mundial de 

sustentabilidade da universidade foi feito com a compreensão de que a diversidade de 

tipos de universidades, suas missões e seus contextos colocaria problemas para a 

metodologia. Em particular, estávamos conscientes de que as universidades diferem 

em relação aos níveis de consciência e compromisso com a sustentabilidade, com seus 

orçamentos, a quantidade de cobertura verde em seus campi e muitas outras 

dimensões. Essas questões são complexas, mas o GreenMetric está empenhado em 

continuar melhorando a classificação para que seja útil e justo para todos”. 

O GreenMetric desenvolveu um sistema de avaliação estruturado em categorias e 

respectivas pontuações. A tabela 04 ilustra lista de categorias e a tabela 05 e 06 

ilustram a lista de indicadores identificados para cada categoria.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 - lista de categorias. Fonte: http://greenmetric.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/UI-Greenmetric-
Guideline-2016.pdf  (2017). 

http://greenmetric.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/UI-Greenmetric-Guideline-2016.pdf
http://greenmetric.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/UI-Greenmetric-Guideline-2016.pdf
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Tabela 5 - lista de indicadores. Fonte: http://greenmetric.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/UI-
Greenmetric-Guideline-2016.pdf (2017). 

http://greenmetric.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/UI-Greenmetric-Guideline-2016.pdf
http://greenmetric.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/UI-Greenmetric-Guideline-2016.pdf
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O sistema de ranking, com o posicionamento que cada universidade atingiu é 

disponibilizado no site da GreenMetric. Esse ranking contempla uma classificação geral 

e também distribuições de acordo com a configuração do campus (rural, urbano, 

suburbano, no centro da cidade, edifícios de altura elevada), indicadores e cidades. 

A USP está entre uma das universidades participantes do ranking, sendo que em 2016 

atingiu o 278º lugar entre universidades do mundo que desenvolvem ações de 

sustentabilidade e em 2017 passou ao 28º lugar. A figura 30 ilustra a colocação da 

USP nos rankings de 2016 e 2017. 

 

 

 

Tabela 6 - lista de indicadores. Fonte: http://greenmetric.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/UI-
Greenmetric-Guideline-2016.pdf (2017). 

http://greenmetric.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/UI-Greenmetric-Guideline-2016.pdf
http://greenmetric.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/UI-Greenmetric-Guideline-2016.pdf


 
 

 
 

90 

 

 

3.2.3 Red de Indicadores de Sostenibilidad Universitaria (RISU) / Proyecto RISU 
 

O projeto RISU foi fundado em 2013 pela Universidad Autónoma de Madrid (UMA), 

como forma de comprometimento com o desenvolvimento sustentável, tema discutido 

pela Agenda 21 na conferência Rio 92. Este projeto também conta com a parceria da 

Rede de Indicadores de Sostenibilidad Universitaria (RISU) juntamente com a Alliance 

of Ibero-American Networks of Universities for Sustainability and the Environment 

(ARIUSA) e o banco Santander. Esta rede também foi certificada pela Latin American 

Chapter of the Global University Partnership on Environment and Sustainability (GUPES 

– LA) e pelo United Nations Environment Programme (UNEP). 

O projeto RISU foi desenvolvido como uma iniciativa para a incorporação de questões 

ambientais e de sustentabilidade, que englobam as áreas de ensino, aprendizado, 

pesquisa, gestão de campus e engajamento da comunidade. Sua estrutura foi composta 

a partir da definição de indicadores que auxiliam na avaliação de políticas de 

sustentabilidade tendo como resultado a melhoria do desempenho das universidades 

Latino Americanas.  

 

 

Figura 30 - Ranking colocação geral. Fontes: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/ 
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/  (2017) 

http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/%20http:/greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/%20http:/greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/
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Os principais objetivos deste projeto são: 

• Fortalecer os esforços em rede e as ações colaborativas desenvolvidas pelas 

universidades da região preocupadas com temas de sustentabilidade e 

responsabilidade social; 

• Desenvolver um quadro de análise para avaliar a implementação de políticas e 

estratégias de sustentabilidade e responsabilidade social nas universidades 

latino-americanas; 

• Capacitar funcionários da universidade no uso de indicadores para avaliar os 

compromissos de sustentabilidade de suas universidades; 

• Reflexo sobre fraquezas e pontos fortes no uso de sistemas de indicadores 

projetados para auto avaliação em universidades latino-americanas; 

• Promover a sustentabilidade e a responsabilidade social nas universidades latino-

americanas através do desenvolvimento de uma estratégia regional de 

sustentabilidade e um plano de ação. 

Tais objetivos servem de guia para a “coleta de informações sobre o processo 

ambiental e de sustentabilidade nas universidades latino-americanas, a fim de melhorar 

esses sistemas, trabalhando em conjunto, capacitando funcionários da universidade e 

refletindo sobre as práticas atuais” (Proyecto RISU, 2013). 

Esse projeto conta com a participação de 65 universidades (públicas e privadas) 

voluntárias que estão localizadas em 10 países da América Latina (Argentina, Brasil, 

Colômbia, Costa Rica, Chile, Guatemala, México, Peru, República Dominicana e 

Venezuela).  

Para auxiliar as universidades na implementação da sustentabilidade em seus campos de 

ação foi desenvolvida uma ferramenta de avaliação que se divide em 11 áreas temáticas, 

providas de seus próprios indicadores.  De acordo com o Proyecto RISU 2013 as 

áreas são: 
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• Política de sustentabilidade; os indicadores presentes nesta área visam avaliar 

o grau de desenvolvimento de políticas de sustentabilidade, analisando os níveis 

de planejamento, estrutura de implementação e recursos alocados para sua 

implementação. 

• Consciência e participação; os indicadores presentes nesta área visam avaliar 

com que grau as universidades apoiam iniciativas de conscientização pública e 

oportunidades de aprendizado na área da sustentabilidade fora do currículo 

formal. 

• Responsabilidade social e ambiental; os indicadores aqui procuram avaliar até 

que ponto as universidades desenvolvem políticas e planos de ações sociais que 

envolvam grupos em atividades universitárias, como também a melhoria da 

transparência junto aos sistemas de responsabilização, reforçando o papel da 

universidade em servir a comunidade local. 

• Ensinando e aprendendo; os indicadores buscam avaliar até que ponto os 

princípios da sustentabilidade foram incorporados nos currículos acadêmicos da 

universidade. Identificando assim os conteúdos de sustentabilidade que 

promovam mudança comportamental, pensamento crítico e de novos sistemas 

incorporados no currículo. 

• Pesquisa e transferência de conhecimento; os indicadores desta área foram 

desenvolvidos com o objetivo de avaliar como as universidades estão 

promovendo a sustentabilidade nos campos de pesquisa e conhecimento. As 

atividades vinculadas a educação superior devem contribuir para o 

desenvolvimento da comunidade e para a solução de desafios socioambientais.  

• Planejamento urbano e biodiversidade; os indicadores procuram avaliar as ações 

que as universidades estão promovendo na área de planejamento urbano, 

levando em consideração as maneiras que os princípios de sustentabilidade e a 

biodiversidade local têm sido aplicados no design urbano. 

• Energia; esta área procura avaliar a implementação de conceitos de eficiência 

energética nas universidades, levando em consideração, por exemplo, o 

desenvolvimento de energia renovável, como também de ações de 

conscientização de economia de energia direcionados à comunidade 

universitária. 
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• Água; os indicadores aqui visam avaliar a eficiência do uso da água através da 

gestão de sistemas em edifícios, jardins e áreas verdes. Este estudo valoriza a 

existência de planos estratégicos de conscientização que promovam o uso 

responsável da água. 

• Transporte; esta área busca identificar políticas e planos focados no transporte 

e mobilidade sustentável que estão associados as atividades universitárias como 

de gerenciamento e administração, ensino, aprendizagem e pesquisa. 

• Resíduo; esta área busca avaliar as políticas de resíduos, as quais orientam as 

universidades em como gerir os resíduos gerados em suas atividades diárias. 

Consideram-se, em particular, os modelos de gerenciamento na redução de 

resíduos e sistemas de reciclagem. 

• Compra responsável; os indicadores desta área visam avaliar se as universidades 

utilizam critérios de sustentabilidade e ética nas operações de compra de seus 

produtos e na escolha de seus fornecedores. 

Todas as universidades participantes passam por um processo de coleta de dados, 

feita online a partir do preenchimento de um questionário. De acordo com Proyecto 

RISU 2013, o questionário serve também como ferramenta para que as universidades 

participantes reflitam sobre o processo de implementação de suas políticas e 

estratégias de sustentabilidade, incentivando mudanças que possam ajudar a 

transformar instituições e aumentar seu compromisso com a sustentabilidade. A figura 

31 ilustra o quadro referente à média de pontuação alcançada pelas universidades 

distribuídas pelas 11 áreas temáticas de atuação. 
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Figura 31 - Quadro geral de pontuação das universidades. Fonte: 
http://www.pnuma.org/educamb/documentos/GUPES/Proyecto_risu_Final_2014.pdf (2017). 

http://www.pnuma.org/educamb/documentos/GUPES/Proyecto_risu_Final_2014.pdf
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Esse processo de avaliação e desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade foi 

estruturado, segundo o Proyecto RISU 2013, não com a intenção de criar um cenário 

de competição, onde as universidades visam alcançar as melhores colocações. O 

propósito maior é de caráter transformador e de aprendizagem, por meio da utilização 

de processos de monitoramento e avaliação. 

Nesse sentido, reproduz-se o seguinte texto:  “Em resumo, o principal resultado deste 

projeto é talvez a criação de uma rede de universidades latino-americanas envolvidas 

com sustentabilidade e que estão empenhados em continuar trabalhando em projetos 

institucionais que contribuam para a sustentabilidade do nosso planeta. A experiência 

de um trabalho colaborativo foi vivida e compartilhada e nos permitiu avançar para a 

sustentabilidade: trabalhar juntos para avançar juntos”.  

Na sequência desta breve apresentação dos três modelos de indicadores de 

sustentabilidade, faz-se agora um demonstrativo de indicadores que foram 

desenvolvidos para o Plano de Gestão Ambiental da USP, no capítulo de Edificações 

Sustentáveis, o qual também será mais bem descrito durante esta dissertação. 

3.2.4 Indicadores do Plano de Gestão Ambiental da USP: capítulo de Edificações 
Sustentáveis 

 

O Plano Ambiental da USP é composto por quatro fases e foi em sua segunda fase, 

onde constam os Planos de Gestão Ambientais Temáticos que se deu início ao 

desenvolvimento e estruturação dos indicadores. Sendo assim, procurando contemplar 

o estudo de caso definido para essa dissertação (o Plano de Gestão Ambiental do 

capítulo de Edificações Sustentáveis), serão apresentados a seguir alguns dos 

indicadores desenvolvidos para esse plano. 

O plano se estruturou em quatro objetivos gerais, complementados por objetivos 

específicos, os quais possuem ações e seus prazos, indicadores, como também metas 

e seus prazos. 

Os indicadores foram estruturados em dois tipos, os quantitativos (relativos aos 

cálculos de índices de desempenho térmico) e os qualitativos (relatórios descritivos 

de ações e resultados). É importante ressaltar que para se chegar aos indicadores, 
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foram feitos diversos estudos englobando pesquisas de normas e leis, de planos 

ambientais internacionais (universitários) como também da análise dos três indicadores 

que foram apresentados anteriormente.  

Para melhor compreensão serão apresentadas quatro tabelas compostas pelos quatro 

objetivos gerais, destacando um de seus objetivos específicos, juntamente com uma 

de suas ações, um indicador e uma meta. Portanto as tabelas 07, 08, 09 e 10 ilustram 

os quatro objetivos gerais que compõem este plano. 

 

 

 

 

Tabela 7 - Objetivo geral 01 do Plano de Gestão Ambiental da USP – capítulo edificações sustentáveis. Material 
desenvolvido pelo autor, 2017. 
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Tabela 8 - Objetivo geral 03 do Plano de Gestão Ambiental da USP – capítulo edificações sustentáveis. Material 
desenvolvido pelo autor, 2017. 
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Tabela 9 - Objetivo geral 02 do Plano de Gestão Ambiental da USP – capítulo edificações sustentáveis. Material 
desenvolvido pelo autor, 2017. 
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Mesmo essa breve apresentação dos indicadores do Plano Ambiental da USP, permite 

compreender que neste caso um indicador não necessariamente se resume a um 

número, mas serve como um guia de direcionamento para o desenvolvimento de ações 

e alcance de metas.  

Chama-se novamente a atenção que esses indicadores são desenvolvidos mediante a 

compreensão que cada universidade e seus campi possuem referente a 

sustentabilidade. Isto é, os indicadores refletem a interpretação de cada campus sobre 

sua realidade, englobando questões administrativas, econômicas, sociais, culturais, 

territoriais e ambientais. Sendo assim, deixa-se em aberto o questionamento sobre 

como esses indicadores refletem a realidade de cada universidade e se realmente 

Tabela 10 - Objetivo geral 04 do Plano de Gestão Ambiental da USP – capítulo edificações sustentáveis. Material 
desenvolvido pelo autor, 2017. 
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direcionam as ações dentro das universidades para o alcance de seus objetivos e 

metas. 

Diante disso este capítulo teve como principal objetivo demonstrar e brevemente 

conceituar os indicadores de sustentabilidade voltados para campi universitários. A 

figura 32 ilustra um comparativo de palavras chaves entre os indicadores descritos 

neste capítulo.  

 

Figura 32 - Comparativo entre os indicadores. Material desenvolvido pelo autor, 2017. 

 

Finalizando este capítulo apresentou dentro do contexto do EcoCampus as definições 

e exemplos de indicadores de sustentabilidade, que podem ser interpretados como 

importantes auxiliadores e direcionadores no alcance de metas e objetivos para o 

desenvolvimento de ações sustentáveis dentro dos campi universitários. Importante 

também ressaltar que o desenvolvimento desses indicadores é adaptado levando em 

consideração as diversidades (social, ambiental, econômica) e as necessidades 

apresentadas pelas universidades e seus campi. 

 

Stars 2.0 Technical Manual
FERRAMENTA.MUNDIAL.UNIVERSIDADES.RANKING.INDICADORES.SUSTENTABILIDADE

UI GreenMetric World University Ranking
FERRAMENTA.MUNDIAL.UNIVERSIDADES.RANKING.INDICADORES.SUSTENTABILIDADE

Red de Indicadores de Sostenibilidad Universitaria (RISU) / 
Proyecto RISU

FERRAMENTA.LATINO-
AMERICANO.UNIVERSIDADES.DESENVOLVIMENTO.INDICADORES.SUSTENTABILIDADE

Indicadores do Plano Ambiental da USP do capítulo de 
Edificações Sustentáveis 

PLANO AMBIENTAL. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. EDIFICAÇÕES SUSTENTÁVEIS. 
DESEMPENHO  AMBIENTAL. SUSTENTABILIDADE
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Quadro resumo: 

DEFINIÇÕES 

• Indicadores de sustentabilidade: fazem uso de estatísticas sociais,  

econômicas e ambientais para serem aplicadas na formulação e planejamento  

de políticas; 

• Um indicador de sustentabilidade pode ser considerado um parâmetro: algo  

que pode ser medido e ou observado. 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE: EXEMPLOS 

• Stars 2.0 Technical Manual - UI GreenMetric World University Ranking - Red  

de Indicadores de Sostenibilidad Universitaria (RISU) / Proyecto RISU   

INDICADORES DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL DA USP: CAPÍTULO  

DE EDIFICAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

• Apresentação de alguns indicadores desenvolvidos para o Plano de  

Gestão Ambiental da USP, voltados para edificações sustentáveis. 
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4. Plano Ambiental da USP Universidade de São Paulo e Planos 
Sustentáveis Internacionais 
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Este capítulo aborda os conceitos aplicados para a construção do Plano Ambiental da 

USP, bem como suas fases de concepção. Em complementação citam-se três 

referências de planos ambientais internacionais de grande importância para o 

desenvolvimento desta dissertação. 

 

4.1 Plano Ambiental da USP: sua concepção e fases 
 

22Atualmente o termo “desenvolvimento sustentável”, definido em diversas maneiras, 

passou a ter um significado mais forte, ainda associado à preservação do meio ambiente 

e a conservação dos recursos naturais, mas particularmente com respeito à busca pelas 

necessidades da geração do presente, sem comprometer as futuras gerações que aqui 

habitarão. 

Em 1972,em parceria com as Nações Unidas23, ocorreu em Estocolmo, na Suécia, a 

primeira versão da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 

onde surgiram as primeiras ideias e proposições de ações para o alcance de um 

ambiente mais sustentável. Mas, foi em junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, 

na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento, também 

conhecido como Rio-92, que o desenvolvimento sustentável foi reconhecido como um 

conceito importante a ser colocado em prática. Uma de suas grandes formas de 

implementação passou a ocorrer junto às universidades no mundo todo. As 

universidades começaram a desempenhar um papel importante como grandes atores 

urbanos através da promoção de ações sustentáveis e também na concepção de 

políticas ambientais, inseridas nos conceitos de Eco Campus, apresentados no início 

desta dissertação. Esses grandes atores urbanos, além de se constituírem em 

laboratórios vivos experimentais, também passaram a desempenhar o importante papel 

                                                            
22Este capítulo da dissertação, também foi objeto de artigo técnico escrito pela Prof. Dra. Roberta 
Consentino Kronka Mülfarth e pela Mestranda Mariana Auad Proença com título “Universities as 
Sustainable Actors: A case study of the Environmental Plan of the University of São Paulo (USP) with 
emphasis in the actions of the Sustainable Building Working Group (WG)” no Symposium on Sustainability 
in University Campuses (SSUC – 2017) em São Paulo.  
23As Nações Unidas são uma organização internacional fundada em 1945 que busca em suas ações o 
desenvolvimento humano e ambiental sustentável. Fonte:  
http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html 

http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html
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de veículo de comunicação entre outras universidades, a comunidade e os governos 

locais, buscando formar cidadãos melhores comprometidos com a conservação 

ambiental. 

As estruturas dos Planos Ambientais são baseadas nas necessidades de cada 

universidade prevendo a implementação de ações sustentáveis, orientadas por 

diretrizes, objetivos, indicadores e metas. Os Planos propõem essencialmente um 

modelo de campus "zero carbono", no qual se incluem os edifícios e seus impactos 

ambientais, o planejamento urbano do campus e a integração da sustentabilidade nos 

diferentes níveis de ensino, pesquisa e cultura. A implementação das ações previstas 

envolve um trabalho colaborativo entre estudantes, professores e funcionários e, em 

alguns casos, incluem a participação da comunidade e dos governos locais. 

É importante, portanto, novamente destacar o papel relevante que as universidades 

estão tomando como atores sustentáveis, servindo de exemplo para outras 

universidades, comunidades e cidades. 

No Brasil a preocupação com questões sustentáveis e de gestão ambiental tem se 

tornado tema de importância crescente dentro das IES (Instituições de Ensino 

Superior), no caso da Universidade de São Paulo (USP), a Superintendência de Gestão 

Ambiental (SGA) tem sido responsável pelo desenvolvimento de ações para o controle 

dos impactos ambientais e adequação dos aspectos regulatórios legais nos campi 

universitários. Outras universidades no Brasil possuem um órgão similar ao SGA, ou 

adotaram um sistema de gestão ambiental, tendo como referência a concepção 

desenvolvida pela Universidade Politécnica da Catalunha, ilustrada na figura 33. 
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Figura 33 - Relação entre Universidades e Sociedades em relação a questões sustentáveis. Fonte: 
http://www.scielo.br/  - adaptado do Fouto (2002). 

 

Importante ressaltar que algumas universidades brasileiras há mais de 20 anos vêm 

desempenhando um papel importante na disseminação de ações sustentáveis dentro 

de seus campi. Além da Universidade de São Paulo, como exemplos dessas IES podem 

ser citados: UNISINOS (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), UFSC (Universidade 

Federal de Santa Catarina), FURB (Universidade Regional de Blumenau), UFRGS 

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul). 

Na sequência, apresenta-se como estudo de caso o Plano Ambiental da Universidade 

de São Paulo (USP) e suas fases de concepção, o qual compõe o objeto desta 

dissertação.  

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/
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4.1.1 Concepção e fases 
 

A Universidade de São Paulo (USP) foi fundada em 1934 e possui 42 unidades 

distribuídas em campi de oito cidades do estado de São Paulo. A sua reconhecida 

qualidade como tem sido expressa de diferentes formas como: 

“O talento e dedicação dos docentes, alunos e funcionários têm sido reconhecidos 

por diferentes rankings mundiais, criados para medir a qualidade das universidades a 

partir de diversos critérios, principalmente os relacionados à produtividade científica" 

(USP 2017) 24. 

Por mais de 20 anos, a Universidade de São Paulo (USP) vem introduzindo e 

desenvolvendo ações sustentáveis. Em 2009, um Grupo de Trabalho (GT) foi criado 

para implementar um sistema de gestão ambiental baseado na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS)25. Em 2012 foi fundada a Superintendência de Gestão 

Ambiental com a missão de promover a importância da sustentabilidade ambiental e 

tendo os seguintes os princípios básicos: 

• Desenvolver ações para a conservação dos recursos naturais da universidade; 

• Promover a saúde e a segurança do meio ambiente dentro dos campi; 

• Promover o uso racional dos recursos e o ensino com base na sustentabilidade; 

• Transformar a Universidade num modelo sustentável para a sociedade. 

Após a criação da Superintendência de Gestão Ambiental, diversas atividades e ações 

sustentáveis foram projetadas. A figura 34 ilustra a linha de tempo de todas essas 

atividades e ações sustentáveis. 

 

                                                            
24Fonte: http://www5.usp.br/institucional/a-usp/historia/ 
25“A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é bastante atual e 
contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento dos 
principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos 
sólidos”. Fonte: http://www.mma.gov.br/política-de-resíduos-sólidos 

http://www5.usp.br/institucional/a-usp/historia/
http://www.mma.gov.br/pol%C3%ADtica-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos
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Figura 34 - Linha do tempo das atividades e ações de sustentáveis. Material disponibilizado pela 
Superintendência de Gestão Ambiental, 2016. 
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Em 2014, uma nova linha de ação foi criada dentro da Superintendência de Gestão 

Ambiental, tendo como objetivos: 

• Reduzir as emissões de carbono dos campi universitários; 

• Enfatizar o papel da universidade como laboratório vivo para as cidades; 

• Melhorar as ações sustentáveis em três esferas: ações dentro da USP; da USP 

para outras universidades brasileiras e da USP para as cidades. 

Com base nesses objetivos no mesmo ano de 2014 foi formulado o Plano Ambiental 

da Universidade de São Paulo (USP), estruturado em quatro fases: 

Primeira fase: Definição das Políticas Sustentáveis 

Esta fase foi concluída em novembro de 2015 e se desenvolveu mediante onze políticas 

temáticas: administração, emissões de gases de efeito estufa, energia, água, resíduos, 

mobilidade, fauna, áreas verdes, edificações sustentáveis, educação ambiental e uso 

do solo. Esta fase foi ainda complementada pela política de gestão. Para cada uma das 

políticas temáticas foram estabelecidos grupos de trabalho (GT’S) estruturados por 

professores e técnicos que trabalharam para desenvolver este documento com base 

em 12 documentos estruturados pelos seguintes itens:  

• Assunto e Implementação;  

• Disposições Gerais; Definições;  

• Princípios;  

• Objetivos;  

• Diretrizes;  

• Ferramentas de gerenciamento;  

• Ferramentas administrativas e financeiras;  

• Responsabilidades e Proibições. 

No que se segue, para concisão do texto descreve-se algumas das políticas 

temáticas26. 

                                                            
26Esta descrição das políticas, também foi objeto de artigo técnico (2016) escrito pela Prof. Dra. 
Roberta Consentino Kronka Mülfarth e pela Mestranda Mariana Auad Proença para a revista AMBIENS. 
Revista Iberoamericana Universitaria en Ambiente, Sociedad y Sustentabilidad. 
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Política de Administração 

O grupo de trabalho (GT) de administração teve por meta auxiliar na diminuição dos impactos 

ambientais das atividades administrativas da Universidade, nesse sentido, formularam-se 

definições, padrões e metas para orientar o trabalho da Coordenadoria de Administração Geral 

(CODAGE) de modo a atender o compromisso da USP com a agenda ambiental. 

O GT trabalhou na formulação de políticas para a sistematização do consumo de bens e 

serviços, o uso de tecnologias limpas e a reutilização de recursos naturais. 

Política de Emissões de Gases do efeito Estufa 

O grupo de trabalho (GT) de emissões de gases do efeito estufa foi projetado para desenvolver 

políticas para interceptar e atenuar as emissões de gases de efeito estufa, adaptando a 

legislação da Universidade para atender a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas. 

O GT trabalhou para promover a proteção do clima e dos sistemas ambientais e da saúde 

pública, identificando a causa das emissões de gases de efeito estufa e explorando formas de 

energia renovável, nesse sentido propondo o uso de padrões de tecnologia limpa e consumo 

racional. 

Política de Energia 

O grupo de trabalho (GT) de energia foi concebido para o estudo da questão da energia na 

USP, nos seus aspectos de conservação e uso racional, naturalmente atendendo aos requisitos 

legais, com base na Política Energética Nacional na Política Nacional de Eficiência Energética e 

regras estabelecidas pelos órgãos competentes. 

O GT trabalhou para promover o bem-estar da população, tendo-se em vista a conscientização 

pública mediante o desenvolvimento de programas para estimular os processos produtivos com 

o uso consciente de energia. Entre os programas estão aqueles que enfatizam a compra de 

bens duráveis, recicláveis e eficientes que diminuem o impacto ambiental. 

Política de Mobilidade 

O grupo de trabalho (GT) demobilidade foi projetado para melhorar a mobilidade dentro dos 

campi e entre os campi. 

O GT trabalhou para estabelecer políticas de mobilidade relativas à melhoria das condições de 

transporte dentro dos campi, incluindo vias e ciclovias, por exemplo, melhorando a vida dos 
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usuários. As ações de mobilidade poderão servir como modelo e laboratório para a sociedade 

colocar em prática políticas e legislações pertinentes. 

Política de Fauna 

O grupo de trabalho (GT) de fauna foi concebido tendo-se em vista preservar melhor as 

espécies de vida selvagem e nativa nos campi, incluindo o controle de espécies invasoras e 

minimizando os riscos de interação humano-vida selvagem. 

O GT trabalhou, portanto, com o objetivo principal de promover saúde e ambiente equilibrado, 

controlar os riscos e gerenciar a vida selvagem. 

Política de Áreas Verdes 

O grupo de trabalho de áreas verdes foi concebido para promover a proteção do patrimônio 

ecológico. A preservação das áreas verdes permite a conservação dos recursos hídricos, a 

biodiversidade, a qualidade do ar e o controle climático. A USP vem liderando ações dentro 

desta área. 

Política de Educação Ambiental 

O grupo de trabalho (GT) de educação ambiental tem em vista a lei da Política Nacional de 

Educação Ambiental, que especifica que a educação ambiental precisa estar presente em todos 

os níveis de educação formal. Como a USP está comprometida com questões sociais e 

ambientais, ela deve se tornar um exemplo para a sociedade e formar cidadãos conscientes 

com a preservação da qualidade ambiental. 

O GT trabalhou para introduzir os conceitos de sustentabilidade ambiental e educação em todos 

os setores da Universidade. A USP está apoiando a produção de conhecimento, planejamento 

e gerenciamento relativos a questões ambientais, que se estendem ao ensino, pesquisa, 

cultura, extensão e gestão acadêmica. 

Política de Uso do Solo 

O grupo de trabalho (GT) de uso do solo foi projetado para promover o uso e respeitar o 

equilíbrio ecológico e, também, seguir a legislação, apoiando os campi no gerenciamento de 

terras. 
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O GT atuou na orientação da gestão do território da USP, que inclui a proteção e o restauro 

de danos ambientais causados pelo uso da terra, observando critérios de responsabilidade 

social, econômica e ambiental. É importante. 

Política de Gestão 

O grupo de trabalho (GT) de gestão foi concebido para elaborar um documento para legalizer, 

orientar e estruturar as iniciativas ambientais da Universidade de São Paulo. Além disso, ocupa-

se da promoção, junto aos diretores das Unidades, da gestão mais eficiente da 

sustentabilidade. Os temas que compõem a política são: administração, emissões de gases de 

efeito estufa, energia, água, mobilidade, fauna, áreas verdes, educação ambiental, uso do solo, 

e edificações sustentáveis. 

Segunda fase: definição do Plano de Gestão Ambiental 

A segunda fase foi estruturada com as definições dos planos de gestão temáticos 

estabelecidos por ações, metas e diretrizes, tendo sido concluída em 2016. Os 

planos temáticos foram desenvolvidos por grupos de trabalho específicos (GT’S) 

formados por estudantes, professores e funcionários. 

Terceira fase: definição dos Planos Diretores Ambientais com os 11 Capítulos 

Temáticos 

Com base na segunda, esta fase prevê que cada campus desenvolverá um plano diretor, 

levando em consideração a diversidade ecológica e urbana local. Esta fase está prevista 

para ser concluída em 2018. 

Quarta fase: programas sustentáveis de cada escola ou departamento 

Nesta fase, ações e atividades serão definidas por cada escola ou departamento, 

orientadas pelo Plano Ambiental da USP e suas fases. 

A Política Ambiental da USP será um guia base para a preparação das Políticas 

Ambientais, Planos Ambientais, Planos Diretores Ambientais com 11 Capítulos 

Temáticos e Programa de Sustentabilidade de cada escola / departamento. Esses 

documentos ajudarão a definir melhor uma estrutura de gestão ambiental da 

Universidade, com base nos objetivos e metas derivados de diagnósticos. A figura 35 

ilustra todas as fases que compõem o Plano Ambiental da USP. 
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Figura 35 - Diagrama as fases do Plano Ambiental da USP. Material desenvolvido pelo autor, 2017. 

 

É importante destacar que, simultaneamente ao Plano Ambiental da USP, outros dois 

projetos estão sendo desenvolvidos. 

O sistema informatizado de banco de dados com o nome provisório “GAIA”: 

disponibiliza informações sobre o consumo de água, resíduos, e energia de cada uma 

das unidades dos campi, como também fornece dados relacionados ao plano de gestão 

ambiental temáticos. 

O PAP (pessoas que aprendem participando): um programa que promove a educação 

sustentável dentro dos campi. A figura 36 ilustra o diagrama do programa PAP. 
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Figura 36 - Diagrama do PAP. Material disponibilizado pela SGA, 2016. 

 

Após a formulação do Plano Ambiental da USP, alguns projetos e ações foram 

implementados dentro dos campi. Um exemplo é o Projeto Piloto denominado BOSSA, 

que atualmente desenvolve uma pesquisa de desempenho térmico das áreas 

administrativas dos edifícios existentes no campus de São Paulo. Este e outros 

projetos serão citados neste texto no capítulo sobre o Grupo de Trabalho (GT) de 

Edificações Sustentáveis. Por ouro lado, vale mencionar que o Plano Ambiental da USP 

foi premiado em 2016 pela International Sustainable Campus Network (ISCN), na 

categoria Sistemas de Planejamento e Gestão para Campus. 

É importante ressaltar que todo o desenvolvimento e implementação de um Plano 

Ambiental baseiam-se em um trabalho colaborativo e tem como objetivo principal servir 

não apenas como referência para outras universidades, mas também possibilitar sua 

aplicação em um contexto urbano: as cidades. 
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Concluindo, a apresentação do Plano Ambiental da Universidade de São Paulo (USP), 

objeto de estudo desta pesquisa, teve como intenção destacar sua composição geral 

e uma síntese de cada uma de suas fases. Outro objetivo foi o de evidenciar que uma 

universidade pode ser um exemplo de um laboratório vivo para outras universidades, 

comunidades e para a cidade em busca de um meio ambiente mais sustentável. 

Na sequência apresentam-se três referências de Planos Sustentáveis Internacionais, 

como exemplos de uma visão global sobre como cada Plano Sustentável possui uma 

estruturação diferente baseada nas necessidades de cada universidade e seus campi. 

Dentre muitos exemplos esses três casos foram escolhidos em face de seu 

reconhecimento educacional e alcance internacional de suas ações. 

4.2 Panorama geral dos planos Sustentáveis Internacionais 
 

Para cada um dos planos descritos em seguida, faz-se breve menção de metas, 

objetivos e ações.   

4.2.1 Universidade de Harvard 
 

"O Plano de Sustentabilidade de Harvard é o roteiro da Universidade para construir e 

operar uma comunidade de campus mais saudável e sustentável. O Plano alinha o campus 

descentralizado de Harvard em torno de uma visão holística e define metas e 

prioridades claras em toda a universidade com base nas inovações e soluções que 

foram desenvolvidas em nossas escolas e departamentos individuais”. (Plano de 

Sustentabilidade da Universidade de Harvard, ano fiscal 2015-2020) 27. 

O Plano de Sustentabilidade da Harvard foi desenvolvido a partir de um trabalho 

colaborativo entre professores, estudantes, funcionários e especialistas em 

operações, juntamente com o escritório da Harvard para gerenciamento de 

sustentabilidade.  

                                                            
27Para mais informações: 
https://green.harvard.edu/sites/green.harvard.edu/files/Harvard%20Sustainability%20Plan-Web.pdf 

https://green.harvard.edu/sites/green.harvard.edu/files/Harvard%20Sustainability%20Plan-Web.pdf
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O Plano foi estruturado a partir de cinco temas e estes são avaliados e analisados de 

acordo com três categorias, sendo que não necessariamente um tema contempla as 

três categorias. A figura 37 ilustra os cinco temas e seus campos de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37 - Cinco temas e seus campos de atuação. Fonte: Plano de Sustentabilidade da Universidade de 

Harvard, ano fiscal 2015-2020. 
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Emissões e energia: emissões de gases de efeito estufa; redução de energia; e energia 

renovável. 

Intervenções no campus: novas construções; intervenções em construções; 

transporte; preparação climática e resiliência do campus; e compras. 

Natureza e ecossistemas: intervenções na paisagem existente; design do campus; 

conservação e educação. 

Saúde e Bem-estar: bem-estar pessoal e alimentação. 

Cultura e Aprendizagem: pesquisa e ensino; governança; parcerias externas; 

comunicações; e ação comunitária. 

Estes cinco temas são analisados conforme três categorias, sendo que não 

necessariamente um tema contempla as três categorias de avaliação, como também um 

mesmo tema pode repetir uma mesma categoria. 

Meta: metas de redução de custos de toda a universidade com um alvo específico 

dentro de um prazo estabelecido. (HARVARD 2015). 

Padrão: Padrões operacionais para facilitar o alinhamento em toda a Universidade, 

garantindo que uma abordagem consistente esteja sendo implementada.  

Os padrões são projetados para permitir flexibilidade - implementados por Escolas 

individuais e departamentos administrativos. (HARVARD 2015). 

Compromisso: uma declaração de compromisso ou recomendação para pesquisas 

futuras em áreas onde não havia informações suficientes para definir um padrão de 

objetivo numérico específico. (HARVARD 2015). 
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Como exemplo de implementação de ações dentro do plano, podemos destacar o tema 

Emissões e energia com foco nas categorias: emissões de gases do efeito estufa28. 

Emissões de gases do efeito estufa 

Meta: até 2016 reduzir em até 30% as emissões dos gases de efeito estufa em toda 

abrangência de seus campi. 

Compromisso: em longo prazo (até 2050) reduzir as emissões em 80%, alinhada ao 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas; acompanhar 

e relatar as emissões dentro dos campi. 

Menciona-se, também, outro exemplo, n o tema Intervenções no campus com foco nas 

categorias: novas construções e intervenções em construções. 

Novas construções  

Padrão: a cada quatro anos, revisar a utilização do “Padrão de Construção Verde” 

desenvolvido pela universidade para as novas construções.  

Intervenções em construções 

Meta: reduzir em 50% os resíduos per capita até 2020, tendo como linha base dados 

a partir 2006 com o objetivo de caracterizar o campus como de Zero Desperdício. 

Meta: reduzir o consumo de água de toda a universidade em 30% até 2020, 

considerando o processo, irrigação e uso de água potável. 

Padrão: utilização em todo o campus do “Padrão de Limpeza Verde” desenvolvido pela 

universidade até 2020. 

Compromisso: reciclagem e descarte de materiais eletrônicos de forma responsável e 

minimização de utilização de materiais nocivos e prejudiciais. 

                                                            
28 Para maior aprofundamento e análise dos temas e categorias, acessar: 
https://green.harvard.edu/sites/green.harvard.edu/files/Harvard%20Sustainability%20Plan-Web.pdf 

https://green.harvard.edu/sites/green.harvard.edu/files/Harvard%20Sustainability%20Plan-Web.pdf
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Compromisso: desenvolvimento de um guia de boas práticas para auxiliar as equipes de 

instalação na operação e gerenciamento de edifícios alcançando os níveis de 

sustentabilidade e eficiência para melhor cumprir as metas, padrões e compromisso. 

Esses foram alguns dos exemplos de ações atribuídas ao “Plano de Sustentabilidade 

de Harvard” como referência da introdução das questões sustentáveis dentro da 

Universidade de Harvard.  

4.2.2 Politécnico de Milão e Universidade de Milão 
 

Criado em 2011 o "Città Studi Sustainable Campus é um projeto promovido pelo 

Politécnico de Milão e a Università degli Studi di Milano com o objetivo de transformar 

o distrito universitário da cidade em um campus - uma parte da cidade tomada como 

exemplo em relação à qualidade de vida e à sustentabilidade ambiental - através da 

atividade envolvendo pesquisadores, estudantes e habitantes locais” (POLIMI ISCN-

GULF Sustainable Campus Charter Report 2011). O projeto tem também como objetivo 

promover a sustentabilidade através da criação de um campus que funcionará como um 

“laboratório vivo”.  

Contribuindo para a divulgação do projeto, um site foi desenvolvido para organizar 

reuniões técnicas (mesas temáticas), abrangendo alunos, acadêmicos e equipes 

técnicas para compartilhar propostas, ideias e estudos de caso através de um trabalho 

colaborativo. 

Este projeto tem, portanto, como objetivos: 

• Renovar o campus sobre um ponto de vista sustentável; 

• Experimentar as inovações produzidas pelos projetos de pesquisa da 

universidade; 

• Repensar estilos de vida e criar ambientes mais acolhedores; 

• Desenvolver um modelo melhor, a ser aplicado em primeiro lugar internamente 

e, em seguida, tomado como referência para toda a cidade; 
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É importante ressaltar que os temas de sustentabilidade foram guiados pelos 

"princípios da Carta da ISCN e ajudaram na organização da gestão de todo o processo 

e na estruturação do relatório ISCN" (POLIMI ISCN-GULF Sustainable Campus Charter 

Report 2011). A figura 38 ilustra os seis temas principais e seus três princípios como 

campo de análise. 
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Figura 38 - Seis temas principais e seus três princípios de campo de análise. Fonte: POLIMI ISCN-GULF 
Sustainable Campus Charter Report 2014. 
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O projeto se estrutura a partir de seis temas principais: 

Pessoas: usuários, sua participação e identidade. 

Energia: energia eficiente e energias renováveis. 

Meio ambiente: qualidade ambiental. 

Mobilidade: acessibilidade, transporte e mobilidade sustentável. 

Cidade: transferir a pesquisa dos laboratórios para a vida urbana. 

Comida e saúde: estilo de vida sustentável e tópicos socioculturais.  

Estes seis temas são analisados a partir de três princípios que auxiliam na estruturação 

para o desenvolvimento de ações e metas: 

Princípio 1: Desempenho sustentável dos edifícios no campus. Para demonstrar 

respeito com a natureza e a sociedade, questões sustentáveis devem fazer parte 

integrante do planejamento, construção, renovação e operação dos edifícios no 

campus (POLIMI, ISCN_CharterReport2014) 29. 

Princípio 2: Plano diretor englobando todo o campus e definição dos objetivos. Para 

garantir em longo prazo o desenvolvimento sustentável do campus, o plano diretor e a 

definição dos objetivos devem incluir metas ambientais e sociais (POLIMI, 

ISCN_CharterReport2014). 

Princípio 3: Integração entre departamentos, pesquisa e educação. Para alinhar a 

missão central da organização com o desenvolvimento sustentável, departamentos, 

pesquisa e educação, é preciso criar um “laboratório vivo” para a sustentabilidade 

(POLIMI, ISCN_CharterReport2014). 

 

 

                                                            
29Para maiores informações:  
http://www.campus-
sostenibile.polimi.it/documents/10157/93485/ISCN_CharterReport2014_POLIMI.pdf/8db2b76c-
b0f5-498c-ae55-c2476ae26780 

http://www.campus-sostenibile.polimi.it/documents/10157/93485/ISCN_CharterReport2014_POLIMI.pdf/8db2b76c-b0f5-498c-ae55-c2476ae26780
http://www.campus-sostenibile.polimi.it/documents/10157/93485/ISCN_CharterReport2014_POLIMI.pdf/8db2b76c-b0f5-498c-ae55-c2476ae26780
http://www.campus-sostenibile.polimi.it/documents/10157/93485/ISCN_CharterReport2014_POLIMI.pdf/8db2b76c-b0f5-498c-ae55-c2476ae26780
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O projeto foi implementado seguindo sete fases, descritas abaixo: 

Fase 0: Mobilização de interesses 

Fases 1, 2 e 3: Design e implementações 

Fase 4: Consolidação, parecerias e captação de fundos 

Fase 5: Disseminação e envolvimento da comunidade local 

Fase 6: Consolidação e alcance 

Fase 7: Auto sustentabilidade 

Na sequência segue descrição, conforme o documento POLIMI ISCN-GULF Sustainable 

Campus Charter Report 2014, de algumas ações e iniciativas vinculadas ao Princípio 

1: Desempenho sustentável dos edifícios no campus, nos temas energia e meio 

ambiente. 

Energia 

Design de interiores para a readaptação dos edifícios 3 e 4: readaptação das salas 

de aula de acordo com os critérios de conforto ambiental (incluindo sistema de ar 

condicionado, iluminação artificial, conforto acústico); novo isolamento térmico das 

paredes internas para aprimorar a economia de energia (POLIMI, 

ISCN_CharterReport2014). 

Readaptação do edifício 4: atualização dos espaços internos de acordo com padrões 

atuais (energia, saúde, segurança, conforto e acessibilidade) através de trabalhos de 

restauração e instalação de nova sede de serviços, nova distribuição interna dos 

espaços e a construção do novo telhado (POLIMI, ISCN_CharterReport2014). 

O “Energy Board” (quadro de energia): monitora o consumo de energia dos edifícios, 

para melhorar os pontos de entrada e analisar tendências e picos para visualizar 

cenários de melhoria e intervenção na energia mediante ferramenta web chamada 

"Energy Sentinel" (POLIMI, ISCN_CharterReport2014). 
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Meio Ambiente 

Coleta de lixo: diretrizes para coleta de lixo foram introduzidas nas residências 

estudantis. A coleta correta ainda é um dos principais problemas entre os estudantes 

com hábitos e culturas diferentes (POLIMI, ISCN_CharterReport2014). 

Sobre os edifícios 14 (Nave) e o edifício 2 (Aula Nord): pesquisas foram concluídas e 

auxiliaram na reconstrução do desempenho geral (aquecimento e demanda de 

resfriamento) e no conforto ambiental dos espaços internos. Um modelo BIM30, 

simulações ambientais juntamente com pesquisas de conforto no verão e inverno e a 

utilização dos dados de monitoramento de consumo foram utilizados para informar o 

design de soluções inovadoras (POLIMI, ISCN_CharterReport2014). 

Esses foram alguns dos exemplos de ações atribuídas ao “Città Studi Sustainable 

Campus” como referência da introdução das questões sustentáveis dentro do 

Politécnico de Milão.  

4.2.3 Universidade de Nottingham 
 

A universidade de Nottingham31 há algum tempo vem incorporando ações e práticas 

sustentáveis dentro de seu campus, mas foi em 2016 que o fundo de iniciativas 

ambientais da universidade de Nottingham cresceu juntamente com apoio financeiro 

para projetos na área da sustentabilidade. Este fundo é administrado pelo Comitê de 

Sustentabilidade e Ambiente formado por professores, funcionários e representantes 

do campus. No que segue apresentam-se alguns dos projetos que receberam apoio 

financeiro entre 2016 e 2017: 

Health, Food and the Environmental exploratory workshop: projeto que envolve partes 

interessadas locais no desenvolvimento de recursos de aprendizagem inovadoras para 

apoiar ensino de graduação na Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde sobre o 

                                                            
30Segundo a Autodesk: “O BIM (Building Information Modeling) é um processo inteligente baseado em 
modelo 3D que oferece aos profissionais de arquitetura, engenharia e construção (AEC) a visão e as 
ferramentas para planejar, projetar, construir e gerenciar edifícios e infraestrutura de forma mais 
eficiente”. Fonte: https://www.autodesk.com/solutions/bim 
31 Para maiores informações: nottingham.ac.uk/sustainability   

https://www.autodesk.com/solutions/bim
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tópico de alimentação, saúde e sustentabilidade. (NOTTINGHAM, Sustainability Report 

16-17). 

Wortley Hall Close passive house: projeto de remodelação da residência estudantil, no 

campus da Universidade de Park atendendo aos padrões do Passivhaus, beneficiando 

os ocupantes. Esse projeto está disponibilizado no site do Departamento de 

Arquitetura e do Ambiente Construído. (NOTTINGHAM, Sustainability Report 16-17). 

# BeastsofUoN photo competition: projeto focado em competição entre alunos com 

foco na biodiversidade dos espaços ao ar livre, destacando os benefícios do bem-

estar dos campi encorajando as pessoas a explorarem esses espaços.  (NOTTINGHAM, 

Sustainability Report 16-17). 

Santander Cycles bid: promove suporte para o Santander Cycles bid, projeto que apoia 

a criação de um sistema de aluguel de bicicletas a curto prazo dentro do campus.  

(NOTTINGHAM, Sustainability Report 16-17). 

Sustainable Development Goals scoping exercise: projeto que permite comparar a 

situação atual da universidade englobando ensino, pesquisa e operações em relação ao 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). (NOTTINGHAM, Sustainability 

Report 16-17). 

Além disso, a universidade também participa de rankings internacionais, os quais auxiliam 

na avaliação da situação em que as universidades se encontram em relação a prática 

sustentável dentro de seus campi. Um desses rankings de avaliação é o UI GreenMetric 

World University, mostrando que pelo segundo ano consecutivo Nottingham se 

posiciona em segundo lugar entre as mais de 500 universidades participantes.  

Em relação a implementação das práticas sustentáveis dentro do campus, a 

universidade atua em seis áreas específicas: 

Resíduo e reciclagem: ações conjuntas como monitoramento da coleta de resíduos 

alimentares, uso de materiais recicláveis e monitoramento de resíduos que são 

desviados para aterros. Esta área inclui também o desenvolvimento de programas de 

doação de livros, roupas, para instituições, como a British Heart Foundation (BHF), 

entre outros. 
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Gestão de Carbono: ações conjuntas como monitoramento da emissão de dióxido de 

carbono e melhora do desempenho térmico dos edifícios. 

Segundo a universidade de Nottingham em "2016/17, nossas emissões de dióxido de 

carbono mostraram uma absoluta redução de 7% ou 3,914t a partir de 2015/16 e 

19,628t abaixo da linha de base de 2009/10 de 67,998 toneladas de CO2". Como 

também, "melhora do desempenho térmico de nossos edifícios mediante realização de 

importantes projetos de isolamento. Vários grandes edifícios, incluindo o da Faculdade 

de Medicina e Química tiveram a substituição de seus vidros simples por vidros duplos, 

melhorando o desempenho térmico do edifício e o conforto para os ocupantes". 

Percurso e transporte: o desenvolvimento de programas para o transporte sustentável 

de estudantes e funcionários. A figura 39 ilustra pesquisa feita entre estudantes e 

funcionários sobre os meios de locomoção utilizados.  

 

Figura 39 - Gráfico de analise dos meios de locomoção utilizados entre estudantes e funcionários. Fonte: 
NOTTINGHAM, Sustainability Report 16-17. 
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Pela análise dos gráficos pode-se notar que a locomoção a pé é o meio mais utilizado 

entre os estudantes, e o carro é o meio preferencial entre os funcionários. 

Além disso, pode-se ver que o uso de bicicletas vem crescendo em ambos os gráficos. 

De fato, segundo a universidade de Nottingham "continuamos a investir na infraestrutura 

para bicicletas para apoiar aqueles que escolhem viagem ativa. A disponibilidade de 

vagas para bicicletas em estacionamentos continua a crescer com a existência 4.951 

espaços de estacionamento para bicicletas, um crescimento de 25% desde 

2009/2010". 

Captação de recursos de capital: A Universidade possui um dos programas de 

captação de recursos mais expansivos no setor do ensino superior do Reino Unido.  A 

Universidade continua com o compromisso de minimizar a impacto ambiental do seu 

programa de investimentos através de design passivo e acreditação ambiental e 

empregando o Building Research Establishment Environmental Assessment 

Methodology (BREEAM)32 para avaliar o progresso. Com base no esquema Leadership 

in Energy and Environmental Design (LEED)33 adotado no The GlaxoSmithKline, centro 

para química sustentável, a Universidade comprometeu-se a desenvolver as novas 

construções baseando-se no padrão alemão Passivhaus. (NOTTINGHAM, Sustainability 

Report 16-17). 

Paisagem e áreas do campus: passeios arquitetônicos pelo campus do Jubilee, 

workshops de fotografia, passeios na natureza, passeios noturnos, e o piquenique anual 

no parque são alguns dos eventos que ocorrem no campus para incentivar a 

conservação e melhor utilização dos espaços verdes e abertos.  

                                                            
32 Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM) é o principal 
método de avaliação de sustentabilidade do mundo para planos diretores, projetos, infraestrutura e 
edifícios. Reconhece e reflete o maior desempenho durante todo o ciclo de vida do ambiente construído, 
desde a nova construção, uso e remodelação. Fonte: https://www.breeam.com/  (BREEAM 2017). 
33 Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) é o sistema de classificação de edifícios verdes 
mais utilizado no mundo. Disponível para praticamente todos os tipos de projetos de construção, 
incluindo residenciais, o LEED fornece uma estrutura para criar edifícios verdes saudáveis, altamente 
eficientes e com economia de custos. A certificação LEED é um símbolo mundialmente reconhecido para 
o alcance da sustentabilidade. Fonte: https://new.usgbc.org/leed   (U.S Green Building Concil 2017). 

https://www.breeam.com/
https://new.usgbc.org/leed
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Engajamento e parcerias: suporte para o uso de mídias sociais e meios de comunicação 

para estimular a integração entre a universidade com a comunidade local, como também 

na divulgação as ações sustentáveis que estão acontecendo dentro da universidade. 

Assim foram apresentadas as três referências de universidades internacionais que estão 

implementando ações sustentáveis dentro de seus campi. 

Atualmente identifica-se uma diversidade de planos ambientais sendo aplicados em 

universidades no mundo e que hoje vem ganhando grande importância dentro do 

contexto da sustentabilidade aplicada ao EcoCampus. É importante ressaltar que esses 

planos e ações sustentáveis levam em consideração os aspectos sociais, ambientais, 

culturais, administrativos e econômicos presentes em seus campi e em suas cidades.  

Isto é, embora cada plano contemple na sua estrutura a diversidade de sua universidade 

podemos concluir que todos eles possuem dois aspectos principais em comum:  servir 

a universidade como um laboratório vivo para suas próprias universidades e para suas 

cidades e alcançar a atribuição futura de Zero Carbono Campus.  

Concluindo, a partir da descrição deste capítulo sobre o Plano Ambiental da USP e 

Planos Ambientais internacionais, pode-se considerar esses planos como um importante 

passo para a conscientização das pessoas com o meio ambiente e também como forma 

de implementação de ações sustentáveis dentro de seus campi. Assim sendo, podemos 

deixar algumas questões para reflexão:  como esses Planos Ambientais estão 

influenciando os estudantes e as pesquisas dentro das universidades? E como isso vem 

refletindo dentro de suas cidades? Como os governos locais e parceiros atuam no 

incentivo e apoio a implementação de ações dentro das universidades? Os órgãos e 

redes são suficientes para divulgar e auxiliar as pesquisas e projetos desenvolvidos 

pelas universidades? Seriam os Planos Ambientais os primeiros passos para a 

construção de uma consciência ambiental? 
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Quadro resumo 

 

PLANO AMBIENTAL DA USP: CONCEPÇÃO E FASES 

• “Desenvolvimento sustentável”: preservação do meio ambiente e a 

conservação dos recursos naturais; 

• Universidades como atores urbanos: a prática de ações sustentáveis  

através dos planos ambientais/sustentáveis; 

• Estudo de caso: plano ambiental da USP: fases e concepção. 

PLANOS SUSTENTÁVEIS INTERNACIONAIS 

• Panorama geral: planos sustentáveis de referência – Universidade de Harvard 

 – Politécnico de Milão – Universidade de Nottingham; 

• Importância global na integração da sustentabilidade nas universidades. 
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5. Plano de Gestão Ambiental Temático: grupo de trabalho de 
Edificações Sustentáveis 
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5.1 Estrutura e metodologia 
 

Uma vez que esta dissertação de mestrado tem como objeto de estudo o Plano 

Ambiental da USP, deve-se também enfatizar o trabalho desenvolvido por um dos 

grupos de trabalho (GT), o de Edificações Sustentáveis, e o seu papel na concepção 

do Plano de Gestão Ambiental Temático. Assim sendo, neste capítulo dá-se destaque 

à importância da integração do tema da sustentabilidade aplicado às edificações, sejam 

estas novas construções ou na restauração/conservação de seus edifícios existentes. 

Observa-se que a proposta do GT de edificações sustentáveis foi tida como exemplo 

de uma metodologia aplicável para os outros GT’S. 

Conforme descrito no capítulo anterior, o Plano Ambiental da Universidade de São 

Paulo (USP) está estruturado em 11 políticas temáticas, tendo sido para cada uma 

delas desenvolvido um Plano de Gestão Ambiental (Temático) por um grupo de trabalho 

específico (GT). 

O GT de edificações sustentáveis tem como objetivo principal promover a 

sustentabilidade nos novos edifícios do campus, e também a sua priorização quando da 

restauração e renovação dos edifícios existentes, preservando, nesse sentido, os 

recursos naturais, como água, energia, etc. Para alcançar este objetivo principal foram 

estabelecidos alguns conceitos, tais como: o desenvolvimento de uma Certificação 

USP de Edificações Sustentáveis; o estabelecimento de benchmarks para avaliação de 

eficiência térmica, iluminação natural, acústica e energia e, também, que contemplem a 

durabilidade dos materiais utilizados na construção; o uso de instrumentos operacionais 

com base em padrões técnicos nacionais e internacionais. (Plano de Gestão Ambiental 

da USP, Capítulo de Edificações Sustentáveis, 2016). 

A formulação do Plano de Gestão de Edificações Sustentáveis envolveu um trabalho 

colaborativo entre estudantes, professores e funcionários da Superintendência de 

Espaço Físico (SEF).  

Nessa formulação, primeiramente foi feita uma análise da Política Temática de 

Edificações Sustentáveis (composta por: assunto e implementação; disposições gerais; 

definições; princípios; objetivos; diretrizes; ferramentas de gerenciamento; 
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Ferramentas administrativas e financeiras; responsabilidades e proibições). 

Contemplou-se, também, a análise de planos ambientais internacionais, como o da 

Universidade de Harvard, do Politécnico de Milão, das universidades de Londres e 

Maryland, entre outros. Estes planos desempenharam um papel importante na 

concepção das ações, metas e indicadores para Plano de Gestão Ambiental de 

Edificações Sustentáveis. 

Para complementar a estruturação e concepção do plano foram consultadas normas 

nacionais e internacionais sobre o tema dos edifícios e seu desempenho ambiental, 

entre as quais se destacam: ISO 6241:1984 Performance standards in building - 

Principles for theirpreparation and factors to be considered; ABNT NBR ISSO 

14031:2013 – Gestão ambiental – Avaliação de desempenho ambiental – Diretrizes 

(Environmental management – Environmental performance evaluation – Guidelines); ISO 

13065:2015 Sustainabilitycriteria for bioernegy; ISO 50006:2014 Energy 

management systems – Measuringenergy performance using energy baselines (EnB) and 

energy performance indicators (EnPI) – General principles and guidance, entre outras.  

O plano foi concebido a partir de quatro objetivos gerais. Para cada um deles foram 

estipulados alguns objetivos específicos, complementados por ações, indicadores, 

metas e prazos (Plano de Gestão Ambiental da USP, Capítulo de Edificações 

Sustentáveis, 2016). A figura 40 ilustra o diagrama estrutural do Plano. 
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Em seguida serão apresentados os quatros objetivos gerais e um breve resumo de 

seus conceitos34. 

 

 

                                                            
34 Este capítulo da dissertação, também foi objeto de artigo técnico desenvolvido pela Prof. Dra. Joana 
Carla Soares Gonçalves, Prof. Dra. Roberta ConsentinoKronkaMülfarth, Doutoranda Paula Lelis Rabelo 
Albala, Mestre Nathália Mara Lorenzetti Lima, Dra. Paula Regina da Cruz Noia e pela Mestranda Mariana 
Auad Proença com título “The Environmental Management PlanatUniversityof São Paulo: A Methodology 
for SustainableBuildingsPolicyand its FurtherDevelopments” no SymposiumonSustainability in University 
Campuses (SSUC – 2017) ocorrido em São Paulo.  
 

Figura 40 - Diagrama estrutural do Plano. Material desenvolvido pelo autor, 2017. 
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Objetivo Geral 1- Requalificação; 

Breve resumo:  

O objetivo geral I tem como premissa “Identificar a necessidade de requalificação das 

edificações para um melhor desempenho ambiental”, destacando as rotinas de avaliação 

pós-ocupação (APO) que são fundamentais para a definição do programa de melhoria 

dos edifícios existentes. Consideram-se, também, a análise de dados de medições 

relativas ao desempenho térmico dos edifícios, que auxiliam na programação de 

melhorias. No caso de edifícios históricos, restrições adicionais foram definidas, 

particularmente em função do atendimento de normas sobre a conservação do 

patrimônio histórico. 

O objetivo geral acima descrito é complementado por objetivos específicos, como: 

• Melhorar as condições de conforto ambiental (térmico, acústico, 

luminoso, ergonômico), produtividade, acessibilidade e saúde dentro dos 

edifícios; 

• Maximizar a implementação de estratégias de ventilação passiva e 

iluminação natural e minimizar a dependência de sistemas de ar 

condicionado e iluminação artificial para criar condições de conforto 

ambiental nos espaços internos dos edifícios; 

• Assegurar a eficiência energética verificando a possibilidade de introduzir 

tecnologias de captura de energia renovável e considerar variantes 

relevantes que não afetem o desempenho energético do edifício; 

• Desenvolver o Sistema de Gestão de Energia (SGE), com base no 

desempenho energético do consumo, uso e eficiência; 

• Estabelecer / Definir Indicadores de Desempenho Energético (IDE) com 

base em valores e medidas obtidos nos resultados através da eficiência 

energética, uso e consumo das edições; 

• Implementar o Sistema de Avaliação de Desempenho Ambiental (SADA), 

considerando a política ambiental, objetivos, metas e ações determinadas 

pela organização; 
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Objetivo Geral II –Projeto; 

Breve resumo:  

O objetivo geral II tem como premissa “Desenvolver Projetos de Novas Edificações 

Permanentes e Temporárias de Alto Desempenho e Qualidade Ambiental”, englobando 

estudos sobre o potencial do desempenho térmico em edifícios e a utilização de 

energias renováveis. Tal estudo desempenha papel central na definição de parâmetros 

de projeto e também na elaboração de uma futura Certificação USP de Edificações 

Sustentáveis. 

Este objetivo geral é complementado por objetivos específicos, como: 

• Garantir condições de conforto ambiental (térmico, acústico, luminoso e 

ergonômico), produtividade, acessibilidade e saúde dentro dos edifícios; 

• Maximizar a implementação de estratégias de ventilação passiva e 

iluminação natural e minimizar a dependência de sistemas ativos de ar 

condicionado e iluminação artificial para criar condições de conforto 

ambiental nos espaços interiores de edifícios; 

• Estabelecer o potencial de ventilação natural e iluminação natural de 

edifícios (onde os requisitos de desempenho ambiental de usos 

específicos permitem ventilação e iluminação natural); 

• Assegurar a eficiência energética dos sistemas de edifícios, proibir o uso 

indiscriminado de sistemas de iluminação artificial e ar condicionado e 

incentivar o uso de fontes de energia renováveis em edifícios; 

• Estabelecer benchmarks de desempenho energético por uso 

desagregado para edifícios, considerando variações de acordo com o 

clima específico de cada campus e os requisitos de condições térmicas 

e de iluminação impostas por diferentes usos do espaço; 

• Implementar Manual para Novos Edifícios, como guia básico para 

planejamento, prática, desenvolvimento, produção e manutenção de 

novos edifícios; 

• Criar a certificação USP de Edificações Sustentáveis, prevendo o melhor 

desempenho ambiental dos edifícios ("USP Green Buildings Label"); 
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• Desenvolver softwares e soluções arquitetônicas adequadas às 

necessidades e expectativas dos usuários; 

• Implementar o sistema de avaliação do desempenho ambiental (SADA), 

considerando a política ambiental, objetivos, metas e ações determinadas 

pela organização; 

 

Objetivo Geral III –Construção; 

Breve resumo:  

O objetivo geral III tem como premissa “Realização de Processos Construtivos de Baixo 

Impacto Ambiental”, portanto, ressaltando a importância da análise dos impactos 

ambientais relacionados às técnicas construtivas do próprio prédio, bem como sobre 

o entorno do local de construção. Sendo assim, este objetivo geral estabelece 

diretrizes para construir, manter e operar a construção, levando em consideração as 

questões relacionadas a materiais e sistemas construtivos, englobando os aspectos 

do ciclo de vida, durabilidade e impacto socioeconômico. 

Este objetivo geral é complementado por objetivos específicos, como: 

• Promover práticas limpas nos locais da construção e, consequentemente, 

minimizar a geração de resíduos e emissões de poluentes na água, no 

solo e no ar; 

• Garantir eficiência em termos de tempo e qualidade de obras em 

canteiros de obras; 

• Promover a reutilização de materiais e equipamentos no canteiro de 

obras; 

• Minimizar o impacto ambiental geral do local da construção e na 

edificação. 
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Objetivo Geral IV - Manutenção, Uso e Operação. 

Breve resumo:  

O objetivo geral IV tem como premissa “Implementação de Rotinas de Manutenção, 

Uso e Operação de Edificações em Prol do Alto Desempenho e Qualidade Ambiental”. 

Nessa premissa incluem-se as equipes de manutenção dos edifícios e a educação dos 

usuários da edificação, bem como o uso consciente de sistemas de iluminação natural 

e recursos de ventilação, para alcançar condições de conforto ambiental. A este 

respeito, estabelece-se uma interface entre o Capítulo de Edificações Sustentáveis e 

o Capítulo de Educação, propondo programas de treinamento e educação ambiental 

para técnicos e usuários. 

Este objetivo geral é complementado por objetivos específicos, como: 

• Identificar problemas de conforto ambiental, salubridade, acessibilidade e 

durabilidade em edifícios; 

• Alertar os usuários/ocupantes sobre o consumo de água e energia; 

• Instruir os ocupantes dos edifícios sobre o potencial das estratégias 

passivas dos edifícios e sobre como se beneficiar com eles na busca de 

melhores condições de conforto e saúde ambiental dentro dos edifícios; 

• Quantificar o consumo de água e energia dos edifícios; 

• Minimizar o consumo de água e energia dos edifícios; 

• Promover a redução da geração de resíduos e a gestão sustentável dos 

resíduos remanescentes. 

É importante ressaltar que existem sobreposições naturais entre os quatro objetivos 

gerais, dada a sequência lógica entre eles: requalificação, projeto, construção e 

manutenção, uso e operação. As ações, metas e indicadores de cada um desses 

objetivos visam identificar todas as principais questões relativas à gestão ambiental no 

campus, abrangendo todas as etapas do ciclo de vida da construção. 

Em complementação ao Plano de Gestão, prazos foram estabelecidos para ações e 

metas, especificados como curto, médio e longo prazo. Particularmente em relação ao 
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objetivo geral de requalificação, dadas as suas características, o prazo foi definido 

como variável. 

As ações em curto prazo se referem à pesquisa e monitoramento de condições de 

construção tendo-se em vista a criação de manuais e programas de treinamento para 

ocupantes. Já as ações em médio prazo se referem ao treinamento e orientação de 

gerentes, funcionários e professores sobre procedimentos para a construção e 

intervenções. E, por fim, as ações de longo prazo se referem, por exemplo, à 

mensuração e monitoramento contínuo do consumo de água e energia dos edifícios. A 

tabela 11 ilustra a legenda dos prazos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 11 - Legenda dos prazos. Material desenvolvido pelo GT de edificações sustentáveis, 2016. 

 

Complementar aos prazos, também foram desenvolvidos dois tipos de indicadores:  

• Os quantitativos: relativos aos cálculos de índices de desempenho térmico;  

• Os qualitativos: relatórios descritivos de ações e resultados. 

 É importante destacar que como objetivos específicos podem estar associados a um 

único Objetivo Geral, uma mesma ação e um mesmo indicador podem ser válidos para 

mais de um objetivo específico. A tabela 12 ilustra a legenda dos tipos de indicadores. 
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Tabela 12 - Legenda dos tipos de indicadores. Material desenvolvido pelo GT de edificações sustentáveis, 
2016. 

 

Concluindo, para supervisionar o conjunto de ações descritas foram definidos possíveis 

agentes como membros responsáveis: a Prefeitura do campus, a Superintendência de 

Espaço Físico - SEF, a Superintendência de Gestão Ambiental - SGA, o Centro de 

Patrimônio Cultural - CPC, as Diretorias das Unidades e Museus, as equipes de 

manutenção, bem como os ocupantes dos edifícios. A tabela 13 ilustra os membros 

responsáveis no auxílio da implementação das ações, metas e prazos estabelecidos no 

Plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13 - Membros responsáveis. Material desenvolvido pelo GT de edificações sustentáveis, 2016. 
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Com o objetivo de facilitar a leitura da estrutura descrita acima e como forma de auxílio 

na implementaçãodessas ações, foi composta uma tabela reunindo todo o conteúdo 

relacionado. Essa tabela também foi concebida para servir de guia básico para a prática 

de todos os GT's. A tabela 14 ilustra a tabela resumo desenvolvida para este Plano. 

Outra questão importante a ressaltar se refere à metodologia que estabelece um 

sistema de hierarquia entre todos os objetivos específicos. Tal sistema consiste em 

estabelecer cinco critérios e atribuir diferentes pesos a cada um, de acordo com sua 

relevância para metas e ações de cada objetivo. Sendo assim os critérios "urgência" e 

"segurança" foram considerados como os mais importantes e, por isso, esses critérios 

receberam um peso máximo (3). Já os de impacto e abrangência receberam um peso 

intermediário (2). E por fim, os critérios "custo" receberam um "peso" mínimo (1). Assim, 

a pontuação final de cada meta ou ação foi definida pela seguinte equação (Eq.1): 

 

Pontuação Final (PF) = 3. U + 3. SE + 2. I + 2. AB + 1. C/ 11 

 

 

 

 

Tabela 14 - Tabela resumo. Material desenvolvido pelo GT de edificações sustentáveis, 2016. 
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Com relação à identificação dos diferentes tipos de custo foi apresentado um sistema 

de classificação, conforme ilustrado na tabela 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em sequência a tabela 16, ilustra-se o quadro síntese do sistema de critérios de 

avaliação. 

 

 

 

 

Tabela 15 - Justificativa de classificação dos custos. Material desenvolvido pelo GT de edificações sustentáveis, 
2016. 
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Importante destacar que a heterogeneidade entre os membros do GT’S proporcionou 

um ganho qualitativo no processo de trabalho, contribuindo para uma abordagem 

equilibrada entre questões práticas e organizacionais da USP. Além disso, para garantir 

uma melhor formulação e implementação da política de edificações sustentáveis, foi de 

suma importância a interação e discussão com outros grupos de trabalho, criando assim 

uma política de ambiente consistente em todas as áreas. Essa interação entre várias 

áreas da Universidade também facilitou a aplicabilidade das propostas e objetivos 

estabelecidos na política. 

Tabela 16 - Quadro síntese do sistema de critérios de avaliação. Material desenvolvido pelo GT de 
edificações sustentáveis, 2016. 
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Em relação ao Plano de Gestão Ambiental, dois aspectos importantes devem ser 

enfatizados: 

• O foco na manutenção dos edifícios: este aspecto será desenvolvido 

priorizando as chamadas formas passivas de análise, isto é, considerando o 

estudo da acústica, ventilação natural, iluminação natural e processamento de 

dados medidos nos espaços. É importante ressaltar que essas análises podem 

servir como uma excelente forma de avaliação e comparação da conduta dos 

edifícios, buscando a melhoria do seu desempenho ambiental. 

• A educação ambiental dos usuários de edifícios: esse aspecto envolve uma 

melhor exploração dos espaços e recursos de ventilação natural e iluminação, 

bem como o uso de energia e água. Para alcançar um desempenho ambiental 

satisfatório dos edifícios, também é importante avaliar a percepção dos 

usuários, levando em consideração a ocupação consistente e consciente dos 

espaços. 

Importante ressaltar que uma das ações que estão sendo englobadas pelo plano de 

gestão ambiental temático consiste na incorporação de atividades de pesquisa 

mediante o desenvolvimento de projetos de mestrado e doutorado que ajudarão na 

implementação dos objetivos, ações e metas estipulados no Plano. Um exemplo é o 

trabalho de doutorado que está sendo desenvolvido com base no estudo de 

tecnologias de iluminação artificial, o LED.  

Concluindo, um aspecto adicional a ser destacado é sobre a importância de ter este 

plano como um guia de referência para a conservação e construção de novos edifícios 

com um desempenho ambiental satisfatório.  

Juntamente com os planos temáticos de gestão ambiental alguns projetos piloto foram 

desenvolvidos dentro de vários campi da USP, como resultado das políticas ambientais. 

Para exemplificar, apresenta-se em seguida um dos projetos pilotos, O BOSSA. 
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5.2 Resultados da política: Bossa 
 

“Building Occupants Survey System Australia" - BOSSA - é um sistema de avaliação da 

Qualidade Ambiental Interna (QAI) para os prédios de escritórios da Austrália. Os 

edifícios pesquisados inserem-se num programa de pesquisa de satisfação do usuário 

destinado a saúde, o conforto e a produtividade dos ocupantes em edifícios de 

escritórios. O BOSSA é certificado no National Australian Built Environment Rating 

System - NABERS Indoor Environment, Green Building Council of Australia, NZ Green 

Building Council e WELL Building Standard”.(BOSSA , 2017)35. 

O projeto BOSSA – CUASO36foi desenvolvido em parceria com Universidade de 

Sydney e a Universidade de Tecnologia de Sydney/Austrália, para avaliar o 

comportamento dos usuários do campus nos espaços internos administrativos dos 

edifícios existentes, levando em consideração as percepções do conforto ambiental, 

que incluem a prática usual de ventilação natural e iluminação e também o uso do ar 

condicionado. 

O Projeto está sendo aplicado no Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência 

Energética (Labaut) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo (FAU-USP) e foi estruturado em duas etapas. A primeira etapa consta na aplicação 

de um questionário de satisfação, respondido pelos usuários do laboratório em 

diferentes horários do dia. Em sequência, na segunda etapa, foram utilizadas duas 

estações de medição das variáveis climáticas para avaliar o conforto interno do 

ambiente. Por fim, o resultado consiste na comparação entre os dados obtidos 

mediante as medições com os questionários respondidos, o que possibilitará encontrar 

soluções para melhoria do conforto interno dos espaços.  

É importante ressaltar que este projeto é baseado na Política Ambiental da USP de 

Edificações Sustentáveis que tem como foco principal a educação dos usuários. O 

projeto também prevê ampliar essas ações para os espaços didáticos. 

                                                            
35Fonte: http://www.bossasystem.com/ 
36Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira – Universidade de São Paulo (USP). 

http://www.bossasystem.com/
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Este projeto está ajudando os usuários a entender como eles podem alcançar uma 

qualidade em nível satisfatório do ambiente de trabalho.  

Concluindo, este capítulo apresentou como referência uns dos planos de gestão 

temáticos (de edificações sustentáveis), demonstrando assim a importância do papel 

que as universidades estão desempenhando na implementação de ações sustentáveis 

dentro de seus campi. Importante ressaltar que o desenvolvimento e prática de planos 

ambientais, se faz a partir de fatores determinantes relacionados a questões sociais, 

econômicas e políticas das quais suas universidades e cidades estão inseridas. 
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Quadro resumo 

 

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL TEMÁTICO: GRUPO DE TRABALHO DE  

EDIFICAÇÕES SUSTENTÁVEIS  

• Desempenho térmico e ambiental na manutenção e construção de  

novos edifícios; 

• Metodologia e concepção do plano: formulado a partir de quatro  

objetivos gerais; 

• Especificação de objetivos específicos, metas, ações e prazos  

para implementação das ações sustentáveis. 

RESULTADO DA POLÍTICA: PROJETO BOSSA 

• Estudo da satisfação do usuário em ambientes administrativos; 

• Trabalho em conjunto com a universidade de Sydney, em parceria com 

 a universidade de tecnologia de Sydney; 

• Estudo de caso: laboratório de conforto ambiental e eficiência  

energética (Labaut) da faculdade de arquitetura e urbanismo da Universidade 

 de São Paulo. (FAUUSP). 
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6. Conclusões finais e desdobramentos 
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6.1 Fechamento da dissertação 
 

A presente dissertação abordou questões relativas a uma das vertentes dentro do 

contexto da Sustentabilidade: o Eco Campus. Esta vertente foi abordada procurando 

destacar o papel das universidades na implementação e promoção de ações 

sustentáveis mediante o desenvolvimento de Planos Ambientais dentro de seus campi. 

Os capítulos desta dissertação procuraram contemplar não somente os planos 

ambientais, mas, também, características complementares a eles como ações realizadas 

e indicadores de sustentabilidade.  

Inicialmente, a partir do estudo de Planos Ambientais de referência que estão sendo 

implementados em universidades no mundo, definiu-se como estudo de caso principal 

o Plano Ambiental da Universidade de São Paulo (USP). 

Observa-se que o objeto geral da dissertação não se refere à problemática da questão 

dos planos, mas sim conceituá-los, mostrando exemplos e referências, levando ao 

surgimento de possíveis questionamentos.  

Desta forma, esta dissertação foi desenvolvida também com o objetivo de contribuir 

para a Universidade de São Paulo (USP), compondo um “guia base” no que diz respeito 

às relações vinculadas ao conceito de Eco Campus, às universidades e seus Planos 

Ambientais e para o direcionamento de pesquisas vinculadas a edificações sustentáveis. 

Como também, ressalta a importância das universidades em contribuir como 

“laboratórios vivos” para suas cidades dentro do contexto da sustentabilidade. 

Complementando a questão dos planos ambientais, a dissertação procurou apresentar 

primeiramente as redes universitárias, que proporcionam o intercâmbio e troca de 

conhecimento entre universidades, englobando os diferentes contextos urbanos, 

sociais, econômicos e culturais em que essas universidades se inserem. Tendo como 

um de seus objetivos o alcance de soluções mais sustentáveis as questões ressaltadas 

pelas universidades e suas cidades. Em sequência, apresentou também dentro do 

contexto do EcoCampus as definições e exemplos de indicadores de sustentabilidade, 

que podem ser interpretados como importantes auxiliadores e direcionadores no 
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alcance de metas e objetivos para o desenvolvimento de ações sustentáveis dentro 

dos campi universitários. 

Como resultado dos processos de estudo e análise realizados, pode-se concluir que 

os planos ambientais são um primeiro passo para a conscientização das pessoas em 

relação a preservação do meio ambiente, englobando os âmbitos sociais, ambientais, 

econômicos e culturais de uma comunidade.  

Diversas universidades implementam ações sustentáveis dentro de seus campi e de 

suas cidades levando em consideração as suas necessidades. Sendo assim, a 

concepção de um "Campus Sustentável" abrange questões sociais, econômicas e 

políticas, as quais são consideradas fatores determinantes para a incorporação e 

execução de práticas sustentáveis. Não existe um modelo, mas sim um plano que se 

coloque as necessidades da instituição e se adapte as mudanças ao longo do tempo. 

Entretanto as ações de gestão propostas sempre devem ser reajustadas no sentido 

de adequar seus objetivos, metas e indicadores. 

No caso da Universidade de São Paulo, onde há mais de 20 anos ações sustentáveis 

estão sendo implementadas dentro de seus campi, possui ainda muito a percorrer. No 

entanto muito do que foi apresentado nesta dissertação refere-se à estruturação de 

um plano de gestão para sua posterior avaliação.  

Desta forma, os conceitos tratados nesta dissertação podem ser aprofundados como 

parte de futuras pesquisas de mestrado e doutorado. 

Finalmente, julga-se importante ressaltar esta dissertação tem seu conteúdo resultante 

também das atividades realizadas durante o programa de mestrado. Mais 

especificamente contribuíram para o seu desenvolvimento a participação nos eventos 

do WC2 Summer Symposium em Berlim (2016) e São Paulo (2017), no Symposium on 

Sustainability in University Campuses em São Paulo (SSUC - 2017) e no Projeto 

Latitudes Global Studio em Londres (2017). A figura 41 procura ilustrar essa 

contribuição para o fechamento desta dissertação. 
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Figura 41 - Fechamento da dissertação. Imagem desenvolvida pelo autor, 2018. 
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8. Anexos: Projeto WC2 Summer Symposium Berlim/ Projeto Latitudes 
Global Studio 
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Neste capítulo constam as atividades complementares a esta dissertação, 

desenvolvidas no WC2 Summer Symposium de Berlim e no Projeto Latitudes Global 

Studio - Londres. Ambas atividades apresentam o desenvolvimento de projetos 

arquitetônicos baseados nos conceitos de construção e design sustentável e do 

conforto ambiental (estudos de insolação e iluminação e ventilação natural).  

O projeto atribuído ao WC2 consta de um novo centro transdisciplinar de modelagem 

e simulação “zero carbono” para o campus da Universidade Técnica de Berlim (TUB) e 

o projeto desenvolvido no programa Latitudes, atribuiu-se a partir da concepção de 

edifício habitacional para um bairro residencial de Londres. 
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Thank You! 

The Berlin Summer Symposium was an 
amazing experience to share knowledge 
with very interesting people from different 
places around the world and I have had the 
honor of working with extraordinary 
colleagues and teachers! 
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