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Construção Sustentável

 Na passagem do século XX para o XXI, a questão da 
sustentabilidade encontrou rebatimento nas várias 

esferas que compõem a sociedade, influenciando todo 
o debate político e econômico em todo o mundo;                  
e afetando diretamente a prática da construção.

 Hoje, ninguém contesta a urgência de se buscar a 
harmonia entre o desenvolvimento social, de um lado; 

e o ambiente natural de outro. E o princípio do 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL tornou-
se o grande imperativo ético-ecológico da nossa era. 



 Atualmente, o conceito 
de SOCIEDADES 

SUSTENTÁVEIS é mais 
abrangente e útil do que o 

de desenvolvimento 
sustentável, sobretudo se 
não se quiser restringir    

o debate à visão do 
desenvolvimento 

econômico, própria da 
sociedade moderna 
urbana e industrial. 



 A partir de certa 
capacidade “natural” de 
suporte – ou melhor, de 
sustentabilidade –, as 

sociedades organizadas 
contemporâneas devem 

buscar ampliar sua 
CAPACIDADE DE 

SUSTENTAÇÃO para 
suprir o aumento da 

população ou a elevação 
dos níveis de consumo.

São Paulo SP, Brasil



 Após a ECO’92, houve vários eventos internacionais 
que intensificaram o debate socioambiental, como:                

a Conferência de Direitos Humanos (Viena, 1993),        
a Conferência Mundial sobre População e 

Desenvolvimento (Cairo, 1994) e a Conferência 
sobre Desenvolvimento Social (Copenhague, 1995). 

Cairo,
Egito

Copenhague,
Dinamarca

Viena, Áustria



 Em 1996, aconteceu a  
Conferencia das Nações 

Unidas sobre 
Assentamentos Humanos

(Istambul, Turquia), na 
qual se defendeu a criação 

de CIDADES 
SUSTENTÁVEIS, 

reforçando a condição de 
que a questão ambiental 

permeia  a questão urbana 
em todo o planeta.

Istambul,
Turquia



 Essa última conferência, conhecida como a Cúpula 
das Cidades, criou a AGENDA HABITAT, 

enfatizando a questão urbana ambiental ao definir a 
sustentabilidade como princípio e os assentamentos 

humanos sustentáveis como objetivo mundial. 

São Paulo SP, Brasil

Grand Canyon EUA



 Em 1997, a Convenção 
Marco das Nações Unidas 

sobre a Mudança Climática 
– UNFCCC, propôs o 
PROTOCOLO DE 
KYOTO, um tratado 

internacional para reduzir                  
o aquecimento global que 

passaria a vigorar em                   
16 de fevereiro de 2005.

Kyoto, Japão



 Os EUA, que representam 
apenas 4% da população 

mundial e emitem cerca de 
25% dos gases que provocam 
o EFEITO-ESTUFA, teriam 
de reduzir suas emissões de 

CO2 , metano e outros 
poluentes, mas o presidente 

norte-americano, George W. 
Bush (1946-), disse que, se 

tivesse de escolher, apostaria 
em proteger a economia ao 

invés do meio ambiente. 



 Além de terem se recusado a firmar o protocolo, os 
EUA mantiveram seu modelo de desenvolvimento 

econômico até hoje e não se mostraram interessados 
em ajudar países não-desenvolvidos, declarando 
ainda por cima os recursos naturais destes países 

como patrimônio universal a ser preservado. 

Assinado e
ratificado

Assinado e 
ratificação

pendente

Assinado e 
ratificação

recusada

Sem posição

Participação no Protocolo de Kyoto



 Em 1999, visando a proteção 
da camada de Ozônio (O3)              

do planeta, firmou-se o 
PROTOCOLO DE 

MONTREAL, o qual proibiu 
definitivamente o CFC.

 Paralelamente, a questão                  
da CONSTRUÇÃO 

SUSTENTÁVEL tornava-se 
cada vez mais relevante, 
passando a ser estudada e 

aplicada em todo o mundo.

Montreal, Canadá



 A avaliação da 
SUSTENTABILIDADE
de uma construção faz-se 

através da Análise do Ciclo                
de Vida – ACV da edificação, 

a qual passou a ser aceita                    
por toda a comunidade 

internacional como a única 
base legítima sobre a qual é 
possível comparar materiais, 

tecnologias, componentes                       
e serviços utilizados e/ou 

prestados.  

Lodi Popolari Stadium (2002, Itália)
Renzo Piano (1937)



 Basicamente, a Análise do Ciclo de Vida – ACV                      
de uma edificação qualquer deve considerar: 

 A relação entre a edificação e o entorno:
Considera-se os pré-requisitos para definição do                   
local de implantação da obra; abastecimento                          
(água e energia); destinação de resíduos (gerados                   
pelos processos construtivos e pelas atividades de                   
seus usuários); e poluentes produzidos.

 A relação entre a edificação e ela mesma:
Avalia-se o planejamento, projeto, design, execução, 
processos construtivos e materiais utilizados.

 A relação entre o ambiente e o homem:
Observa-se  a satisfação das necessidades básicas de 
ergonomia, especificidades, uso, desenvolvimento de 
atividades e emissão de agentes patogênicos ao homem.
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 As normas da família ISO 14.000, que 
propõem um padrão global de 

certificação de produtos e 
identificação de serviços no segmento 

ambiental, já incorporavam a ACV:

 ISO 14040/1998 – Gestão Ambiental, 
ACV, Princípios e Estruturas

 ISO 14041/1998 – Gestão Ambiental, 
ACV, Definição de Objetivos,                 

Alcance e Análise de Inventários

 ISO 14042/2000 – Análise                    
do Impacto do Ciclo de Vida

 ISO 14043/2000 – Interpretação           
do Ciclo de Vida 



 Criadas e implantadas na 
passagem para o novo 

milênio, as recomendações 
da ISO 14.000 vieram 
permitir o controle do 
impacto ambiental das 
atividades, produtos e 
serviços, por parte de 

empresas de qualquer porte 
ou finalidade em todo 

mundo. 



 A aplicação dessa família               
de normas definidas pela 

International Organization for 
Standardization – ISO resulta 

em redução de custos no 
gerenciamento de resíduos, no 

consumo de energia e materiais, 
e nos gastos com distribuição, 
além da melhoria da imagem 

corporativa diante de 
consumidores e órgãos 

reguladores; ou ainda diretrizes 
para uma melhoria contínua do 

desempenho ambiental.
Great Tower of London (2003)

Renzo Piano (1937-)



 Entretanto, a certificação internacional ISO 14.000 
não é obrigatória nem preconiza exigências absolutas 
no sentido do desempenho ambiental, servindo mais 
como uma forma de compromisso e auto-declaração 
que vem cada vez mais se tornando recomendável.



 Em 2000, ocorreu a 
Conferência de La Haya

sobre a Mudança Climática, 
quando o secretário da ONU, 

Kofi Annan (1938-), solicitou 
uma AVALIAÇÃO 

ECOSSISTÊMICA DO 
MILÊNIO – AEM, realizada 
desde então por cerca de 1360 
especialistas de todo mundo e 
concluída somente em 2005.

Kofi Annan (1938-)

La Haya,
Holanda



 Em 2002, as atenções do 
mundo convergiram-se para 
Johannesburg, na África do 

Sul, onde se realizou a 
Conferência Mundial das 

Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento 

Sustentável , também 
chamada de RIO+10, 
justamente porque se 

prestava à retomada dos 
acordos feitos na ECO’92. 

Johannesburg,  África do Sul



 Naquela ocasião, fez-se    
um balanço dos resultados 

obtidos tanto pela 
AGENDA 21 como pela
AGENDA HABITAT,             

no qual se constatou muitos 
avanços, como a criação de 

vários acordos 
preservacionistas. Porém, 
ainda faltava muito para               

se garantir um futuro.



Avaliação Ecossistêmica do Milênio (2005):

 A predominância do carvão, petróleo e gás natural como 
fontes de energia nos últimos 150 anos tem liberado 
grandes quantidades de CO2 na atmosfera elevando seus 
níveis em 1/3, o que provocará o aquecimento global

 Desde 1945, mais terras (campos, cerrados e florestas) têm 
sido convertidas em lavoura do que todo o século XVIII e 
XIX somados, reduzindo a diversidade ecológica e fazendo 
crescer o uso de fertilizantes à base de Nitrogênio e Fósforo 
(diminuição da vida aquática e aumento da chuva ácida)

 O volume de água desviada de rios e lagos para irrigar os 
campos e atender às necessidades domésticas e industriais 
dobrou desde 1960, além do número de represas ter 
quadruplicado no mesmo período (redução do fluxo fluvial)



 O uso de áreas costeiras para turismo 
e atividades produtivas alterou 

drasticamente o encontro da terra com 
o mar e, em apenas 20 anos, estima-se 
que o homem tenha removido mais de 

1/3 das florestas de manguezais do 
mundo que crescem no lodo oceânico e 

em várias regiões tropicais                
(extinção de espécies)

 Com a grande mobilização do homem 
sobre o planeta, muitas plantas e 

animais têm sido transportados                
de um lado para outro, alterando 

radicalmente os ecossistemas e 
podendo produzir desequilíbrios 

(globalização de espécies)



 Nos anos 2000,                                 
o compromisso com uma 

arquitetura mais 
sustentável – de mínimo 

impacto ambiental e 
máxima eficiência – tem 
sido cada vez mais forte,                  

o que fez aumentar a 
produção e aplicação                    

de ecotecnologias, além                       
do surgimento e afirmação 

do conceito de GREEN 
ARCHITECTURE.



 Em termos gerais, a SUSTENTABILIDADE na 
arquitetura e construção baseia-se em 04 pontos:

 Programa eco-lógico (ecológica e economicamente 
lógico): sua inserção no meio deve contribuir para 
sustentar a diversidade e a qualidade deste;

 Energias do comportamento: deve recriar as 
identidades e  melhores tendências de convivência 
socioeconômica locais e regionais;

 Energias do espaço e clima: deve buscar as melhores 
tensões do meio circundante e as do próprio espaço a 
intervir, de modo a aproveitar o clima para poupar 
energias e melhorar o conforto humano;

 Práticas morfológicas e ecotecnológicas: deve 
capitalizar a mão-de-obra existente e os materiais 
locais não-esgotáveis, para conseguir linguagens 
estéticas comprometidas profundamente com a 
memória histórica e as condições ambientais.



 Esses 04 pontos são 
inovadores, embora 

resgatem o óbvio e o sensato 
nas profissões do arquiteto  

e engenheiro, mas 
apontando para uma NOVA 
MODERNIDADE, a qual  
promova uma cultura da 

economia ambiental e não 
do desperdício consumista             

e inconseqüente. 

Sede de Guzzini Illuminazione 
(1999, Recanati Itália)
Mario Cucinella (1960-) 



Ballard Library
(2002/05,  Seattle
Washinton, EUA)

Bohlin Cywinski Jackson



Eco-Tech Architecture

 A arquitetura de alta tecnologia (high-technology), 
de bases tardomodernas, incorporou preocupações 

ambientais principalmente a partir dos anos 90, 
procurando minimizar os impactos com o uso de 

sistemas computadorizados e autogestores.

 Essencialmente TECNOCENTRISTAS, seus 
defensores, tanto arquitetos como engenheiros,  

acreditam que, para haver algum progresso a partir de 
hoje, é necessário que algo seja perdido, assim como 
é preciso sempre correr riscos, mesmo ambientais.



 Com base nos 
cornucopianos (economia 
neoclássica), consideram 
que é possível superar os 

problemas ambientais com 
soluções técnicas, 

defendendo a economia de 
livre mercado, que utiliza 
“recursos limitados para 
satisfazer necessidades 

ilimitadas”, salientando que 
“o que é melhor para um é 

melhor para todos”. 

Microeleltronics Center
(1989/92, Duisburg Alem.)

Norman Foster (1935-)

Hearst Tower
(2003/06, N. York EUA)
Primeiro edifício verde de NY

feito com 80% de aço reciclado 
e consumo energético 26% mais baixo



 Seus maiores expoentes 
propõem atitudes 

tecnolátricas como                   
a busca de tecnologias 

mais eficientes e a 
restrição do consumo      

de recursos em extinção 
através do aumento dos 
preços, baseando-se no 
“enfoque dos direitos de 

propriedade”,

Foundation Cartier
(1991/94, Paris França)
Jean Nouvel (1945-)

Norman Foster (1935-)
German Reichstag
(2004, Berlin
Alem.)
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