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RESUMO
O presente trabalho tem como fundamento de pesquisa a análise da eficácia dos critérios
utilizados na certificação verde LEED NC v.3 (Leadership in Energy and
Environmental Design), no que tange o comprometimento com diretrizes ambientais
dispostas na Agenda 21 GLOBAL, estudados sob a ótica de elementos conceituais
teóricos, possibilitando avaliar o "grau" de compromisso e de responsabilidade sócioambiental embutido nesta certificação verde, que orienta empresas a investirem no
aprimoramento de seus processos de produção e produtos, na busca da sustentabilidade
das cidades e, dos processos e produtos destinados a construção civil.
Inicialmente foi feito uma revisão das principais preocupações ambientais, foi estudada a
agenda 21 Global. Em seguida, foram as preocupações ambientais especificas da
construção civil. Posteriormente foram estudados os indicadores de desempenho
ambientais, nos quais se inseri o LEED, que foi analisado em particular o LEED NC v3.
Finalmente, os dois instrumentos acima – as diretrizes da Agenda 21 GLOBAL e os
critérios estabelecidos pelo

LEED NC

v3

foram

correlacionados

e expostos

numericamente, (LEED NC v.3), constatando-se diferenças de dados, somado-se a
estes, como considerações finais, uma reflexão teórico-conceitual.
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1. INTRODUÇÃO E RELEVÂNCIA DA PESQUISA
Atualmente, muito se fala sobre sustentabilidade, desde processos sustentáveis amplos e
ecossistêmicos até as certificações verdes, tais como o LEED - Leadership in Energy and
Environmental Design, que abrange tanto edificações quanto territórios.
A certificação verde LEED, atualmente emitida pelo US GBC – United States Green
Building Council e em breve pela GBC BRASIL Green Building Council Brasil, está
popularizando-se em nosso país, como sinônimo de sustentabilidade na construção civil,
de forma que muitas empresas tem buscado este "selo verde", emitido através de um
certificado, visando a valorização de processos e produtos.
Considerando a Universidade o berço do conhecimento, espaço onde se formam
opiniões e se dá o debate de problemas nas suas diversas escalas, de pontuais a globais
é importante que estas instituições de ensino estejam sincronizadas aos acontecimentos
do dia a dia, formulando pesquisas, que em especial, relacionem a teoria e a prática.
Diante deste cenário a UPM - Universidade Presbiteriana Mackenzie, referência de
ensino nacional e internacional, estabeleceu um Termo de Cooperação Técnica e
Científica com o GBC BRASIL - Green Building Council Brasil, objetivando uma pesquisa
tecnológica conceituada na preservação do território e na qualidade de vida nas cidades,
visando colaborar na construção de uma ―cidade sustentável.
A sociedade atual tem vivenciado uma série de problemas que envolvem o seu modo de
relacionar-se com a natureza no processo de produção e reprodução do espaço
geográfico, colocando em questão o conceito de natureza, que perpassa pelo modo de
vida dessa sociedade, as sensações, o pensamento e as ações das mesmas.
A Revolução Industrial, ocorrida nos séculos XVIII e XIX, estabeleceu a necessidade
social da expansão permanente do mercado, como forma de garantir a acumulação de
capital que realimenta a economia capitalista. A concepção de que o crescimento era
ilimitado, é gerado neste contexto histórico, influenciando países de diferentes
orientações políticas e ideológicas. O Estado também não se mostrou sensível em
relação à questão do meio ambiente, em especial nos países onde ocorreram
estatizações e extinção da liberdade de expressão.
A partir deste momento, o consumo acelerado começou a explorar, de forma crítica, os
recursos naturais, levando os mesmos à exaustão, verificando-se a poluição dos
ecossistemas e a extinção de espécies.

7

INSTITUTO PRESBITERIANO M ACKENZIE
No século XX, mudanças significativas e negativas ocorreram tais como: a urbanização e
o grande adensamento das cidades, o consumo excessivo e a geração de resíduos, o
uso indiscriminado dos recursos naturais, a perda da biodiversidade, o efeito estufa e o
aquecimento Global produzindo mudanças climáticas globais, além dos mais diversos
tipos de poluição, na atmosfera, nos cursos hídricos e no solo, comprometendo a saúde
das populações e a qualidade de vida da sociedade na qual ele está inserido.
Muitas foram as indagações colocadas por filósofos, biólogos, sociólogos ente outros, em
relação aos problemas ambientais crescentes; estes então passaram a ser associados
aos modelos de produção e ao desenvolvimento e crescimento econômico adotados
pelos países, assim como pela forma como estes geriam seu patrimônio natural, face ao
desenvolvimento sócio-econômico.
Desde então o termo desenvolvimento sustentável tem sido amplamente pesquisado,
discutido e difundido, em uma série de eventos ao redor do planeta.
O termo ―Desenvolvimento Sustentável‖ foi definido pela Comissão Mundial de
Desenvolvimento e Meio Ambiente (CMMAD), no Relatório Brundtland, também
conhecido como ―Nosso Futuro Comum‖ (ONU, 1987), como: aquele que atende as
necessidades das gerações presentes, sem comprometer o atendimento das
necessidades das gerações futuras.
Em 1990, com a divulgação do relatório de mudanças climáticas pelo IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change), diversos setores da sociedade passaram
a dedicar-se, com grande ênfase, à busca do desenvolvimento sustentável e da gestão
dos recursos naturais, tanto na escala ampla do planeta quanto na menor escala da
construção civil, a edificação.
Em 1992, realizou-se, na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas
sobre Meio ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) que ficou conhecida como ECO 92.
Desta Conferência surgiu um importante documento internacional denominado Agenda
21 Global, com a finalidade de desenvolver comunidades sustentáveis. Este documento
sugere modificações nos padrões de vida e consumo das populações e nas bases dos
sistemas produtivos, de forma a garantir um ambiente mais saudável e mais equilibrado
para o planeta e para a vida humana, objetivando a produção de um modelo de
desenvolvimento onde não se perpetuem as diferenças sociais, assim como a má
distribuição de renda e a dilapidação dos recursos naturais.
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A Agenda 21 sugere uma mudança nos padrões atuais de vida da população e da do
sistema produtivo, garantindo um ambiente saudável e mais equilibrado para a
humanidade.
È importante salientar, que não se pretende, em momento algum, retroceder a padrões
técnicos sociais primitivos ou estagnar o desenvolvimento dos países. Vargas (2002,
apud KOHLER, 2002) coloca que a busca do desenvolvimento sustentável não significa
um retorno à terra, ou a negação da importância do crescimento econômico para a
prosperidade das Nações. Na verdade, significa atribuir um sentido mais amplo ao
conceito de prosperidade, incluindo a melhoria da qualidade de vida da população, com
maior acesso à educação, melhores condições de saúde e a preservação dos
ecossistemas.
Dados confirmam que a construção de edifícios altera significativamente o meioambiente, seja na etapa de produção, manutenção ou uso, assim como que o volume de
recursos naturais utilizados pela construção civil, grande parte não-renováveis,
correspondendo a, pelo menos, um terço do total consumido anualmente por toda a
sociedade.
Dos 40% da energia consumida mundialmente pela construção civil, aproximadamente
80% concentra-se no beneficiamento, produção e transporte de materiais, alguns deles
também geradores de emissões que provocam o aquecimento Global, chuva ácida e
poluição do ar (JOHN, 2000).
O mesmo autor ainda observa que o consumo de energia das edificações, o esgoto
produzido, os resíduos gerados e demais impactos no entorno são de grande importância
e ainda geram dificuldades de gestão urbana. e que finalizada a vida útil do edifício, caso
não seja possível desmontá-lo e reutilizar suas partes, a demolição gera uma quantidade
considerável de entulho, fatos que tornam a indústria da construção civil a atividade
humana de maior impacto sobre o meio ambiente.
Pesquisas visando reduzir os impactos ambientais de edifícios receberam investimento
crescente ao longo da última década. A definição de estratégias para minimização do uso
de recursos não renováveis, economia de energia e redução de resíduos de construção,
em especial, vem sendo amplamente estimulada por agências governamentais,
instituições de pesquisa e pelo setor privado de diversos países (CIB/CSTB, 1997).
Esforços crescentes estão sendo despendidos para desenvolver metodologias para
avaliação do desempenho ambiental de edifícios já na etapa de projeto.
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As certificações verdes vêm tentar preencher estes anseios. Existem inúmeras
certificações verdes para edificações: o selo inglês BREEAM (Building Research
Establishment Environmental Assessment Method) Aqua (Alta Qualidade Ambiental),
adaptada da francesa Demarche HQE, o selo americano LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design), o japonês Casbee (Comprehensive Assessment System for
Building Environmental Efficiency), o australiano Nabers (National Australian Built
Environment Rating System).
O LEED, apesar de não ser a primeira certificação verde para edificações a ser criada, é
atualmente o mais difundido dos sistemas de certificação existentes no mundo. Ele traduz
o esforço para o desenvolvimento de um padrão que proporcione melhor desempenho
ambiental e econômico dos edifícios baseando-se em princípios, práticas, materiais e
padrões industriais. Segundo Silva (2003):
―O LEED é provavelmente o método disponível mais amigável enquanto
ferramenta de projeto, o que facilita a sua incorporação à prática
profissional.‖
Um dos aspectos de maior singularidade do LEED é seu papel como documento
consensual aprovado por diversas categorias da indústria da construção civil, e
endossado por instituições do governo norte-americano, universidades e instituições de
classe, etc.. Tendo grande aceitação em seu país de origem e, influenciando o
desenvolvimento de sistemas locais internacionalmente, o LEED se apresenta como um
dos sistemas de maior influência e abrangência do mercado da construção internacional.
No entanto, é importante verificar como as teorias de sustentabilidade e desempenho
ambiental, discutidas e formuladas ao longo dos últimos 30 anos nos fóruns e
conferências internacionais vêm sendo aplicadas na construção da cidade sustentável, e
de que forma a certificação verde LEED colabora na dinâmica e nos processos da
construção civil, no que tange ao atendimento das diretrizes ambientais.
Esta pesquisa possibilitou avaliar o compromisso e a responsabilidade sócio-ambiental
descritos na Agenda 21 Global que constam nos critérios estabelecidos na certificação
verde LEED NC v.3, pois estes critérios têm direcionado o mercado e orientado diversas
empresas a investirem no aprimoramento de seus processos de produção e produtos
destinados a construção civil, na busca da sustentabilidade das cidades.

10

INSTITUTO PRESBITERIANO M ACKENZIE
Neste processo de contribuição para o aprimoramento técnico do LEED NC v.3, através
das análises e sugestões efetuadas, a pesquisa também proporcionou contribuição no
âmbito acadêmico para a formação e a capacitação técnica e humana, tema de grande
interesse para o corpo docente e discente, pautado em questões polêmicas, ambientais e
contemporâneas
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2. OBJETIVOS E FINALIDADES
O objetivo principal desta pesquisa foi estabelecer a colaboração acadêmica, no convênio
estabelecido entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o GBC BRASIL – Green
Building Council BRASIL, no intuito de verificar como o selo verde LEED Leadership in
Energy and Environmental Design, em sua modalidade NC v.3 efetivamente contribui
para a consolidação das premissas ambientais dispostas na Agenda 21 Global.
A colaboração da UPM na construção da cidade sustentável consolida sua imagem de
instituição de ensino pioneira, pois investe em pesquisa direcionada a aplicação das
diretrizes ambientais da Agenda 21 Global; aproximando a teoria da prática e colabora na
formação de cidadãos conscientes de suas responsabilidades ambientais.
A finalidade última é o permanente aprimoramento do conhecimento acadêmico da
Universidade

Presbiteriana

Mackenzie,

uma

referência

de

ensino

nacional

e

internacional, voltado ao desenvolvimento da Cidade Sustentável e da Preservação da
Qualidade de Vida das populações e do meio ambiente.
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3. METODOLOGIA
A metodogia da pesquisa desenvolvida se apoiou em:
a) revisões bibliográficas, pautadas pela análise e pelo tabelamento de dados dos
diversos documentos relacionados à Agenda 21 Global;
b) análise dos critérios, da metodologia e dos processos de certificação verde LEED NC v
3.0, cujas informações foram obtidas através do convênio UPM / GBC BRASIL 2008.
c) cruzamento das diretrizes da Agenda 21 Global e dos critérios do LEED NC v3
O produto final consolidou-se no relatório encaminhado ao MackPesquisa, demonstrou a
eficácia e a amplitude do LEED NC v3, frente ao atendimento das premissas ambientais
dispostas na Agenda 21 Global, bem como apresentou críticas a esse sistema de
certificação verde.
Além de relatório técnico, o material que constitui a pesquisa também foi utilizado para a
produção de uma exposição composta por 24 pranchas A1, que objetiva apresentar à
comunidade discente e docente desta universidade e ao publico interessado nos demais
espaços possíveis de apresentação, um tema de grande interesse, pautado em questões
polêmicas, ambientais e contemporâneas.
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4. AS PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS GLOBAIS
Para se entender as preocupações ambientais relacionadas á construção civil, faz-se
necessário apresentar anteriormente, uma visão Global das questões ambientais, uma
vez que construção civil é uma das indústrias que mais impactam o meio ambiente no
contexto Global.
Em uma definição sucinta de meio ambiente, mas bastante aprimorada do conceito, que
não é tão simples, pode-se perceber melhor essa relação homem/meio ambiente:
―Meio Ambiente é também o que o homem constrói para organizar sua
convivência e trabalho, desde a sua morada até os grandes aglomerados
urbanos, da taba à megalópole. Os problemas acarretados pelos estranhos
habitats modernos, com sistemas viários e enormes massas construídas,
superam qualquer fantasia em termos ambientais. No entanto, esta
espécie de Meio Ambiente cresce e espraia-se quase incontrolavelmente,
pressionada por múltiplos fatores, entre os quais o crescimento
demográfico e a concentração espacial das atividades produtivas, sem
falar no estranho fascínio que os centros urbanos exercem.‖ (COIMBRA
2002, p.31)

Figura 1: Crescimento da população mundial (fonte: Rogers, 1997)
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A cultura faz parte do meio ambiente, é produzida dentro dele, repercute em suas
características e contribui nas suas transformações. É componente indissociável do meio
ambiente, Coimbra (2002, p.31) coloca que:
―Integram, ainda, o Meio Ambiente, como componentes especiais, os
monumentos naturais, históricos e artísticos, indissociáveis da cultura e do
estilo de vida de um povo. Reservas ecológicas, parques nacionais, velhas
fazendas, a memória das cidades como parte da memória nacional, e
outros (...)‖
O conhecimento que possuímos sobre o meio (ambiente) em que vivemos é cultura. A
cultura pode servir de mediadora entre a sociedade e a natureza.
―O meio ambiente é a base natural – o ar, água, o solo, os minerais, a flora
e a fauna - sobre a qual se estruturam as sociedades humanas. É a partir
deste suporte físico, químico e biótico que as sociedades travam uma
relação de troca com a natureza mediada pela cultura, a qual designa
formas particulares de reprodução de sua organização social. Assim, a
terra em um sentido geral, refere-se à base natural a partir da qual
relações sociais, econômicas, políticas específicas se desenvolvem numa
cultura, que ao mesmo tempo atribui um valor e uso para esta base
natural..‖ (BORINELLI E LANZA, 2008)
Meio ambiente também se correlaciona com outros aspectos, tais como saneamento,
ecossistema, habitat e ecologia. Santos (2009) apresenta algumas comparações entre
estes conceitos:
a)

Meio Ambiente e Saneamento
Saneamento é o processo de trabalhar sobre um elemento qualquer e
deixá-lo apropriado ao bem-estar do organismo humano. Foram os
saneadores os que mais ajudaram no estabelecimento de políticas
ambientais e na formação da consciência ecológica. Dentre os tipos de
saneamento, o ambiental estuda os impactos nocivos das atividades
humanas sobre os vários ecossistemas, sendo o solo, o ar e a água os
corpos receptores desses impactos. (COIMBRA, 2002).

O saneamento é um dos processos de administração do meio ambiente científicotecnológico indispensável ao gerenciamento ambiental.
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b)

Meio Ambiente e Ecossistema

Ecossistema é o conjunto de vários organismos que interagem com a organização natural
do espaço. Dajoz (1983, p.279), em seu livro Ecologia Geral, transmite uma explicação
sucinta:
―Um ecossistema apresenta certa homogeneidade do ponto de vista
topográfico, climático, botânico e zoológico, pedológico, hidrológico e
geoquímico. As trocas da matéria e de energia entre seus constituintes
fazem-se com intensidade característica. Do ponto de vista termodinâmico
o ecossistema é um sistema relativamente estável no tempo e aberto. Os
constituintes que entram são energia solar, os elementos minerais e os da
atmosfera, e a água. Os elementos que saem são o calor, o oxigênio, o
gás carbônico e diversos outros gases, os compostos húmicos e as
substâncias biogênicas carregadas pela água etc... Um ecossistema
completo compreende as substâncias abióticas orgânicas e inorgânicas do
meio inorgânico, organismos consumidores heterotróficos e enfim
decompositores que transformam a matéria orgânica em matéria
inorgânica.‖
c)

Meio Ambiente e Habitat

Habitat é o lugar onde um conjunto de seres vive em interação com aquele meio. Um
habitat pode ser uma selva, um deserto, um bosque, uma lagoa ou as profundezas do
mar. De acordo com Coimbra (2002, p.18)
―mais do que uma demarcação geográfica precisa, o habitat nos fala de um
espaço ou tipo de comunidade onde vive o organismo; é nessa
comunidade que se processa toda a interação possível (...)‖
Para Odum (1977, p. 22):
―O habitat preferido do Homo sapiens pode ser considerado como a borda
floresta, pois a espécie gosta do abrigo das arvores e arbustos, porém
obtém o alimento dos campos de pasto e de cultura.‖
d)

Meio Ambiente e Ecologia

Segundo Coimbra (2002), a ecologia é um dos modernos ramos da Biologia, e portanto é
uma ciência jovem em comparação aos milenares conhecimentos humanos. Ela estuda
todas as formas de interação existente entre os seres vivos e seu meio, bem como as
condições de existência dos mesmos.
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É considerada a primeira das Ciências Ambientais. O estudo da ecologia deu base para a
formulação de outros focos, como a Ecologia Humana, e a Ecologia Urbana entre outras.
―De modo geral, quando se ouve ou lê a palavra Meio Ambiente, relacionase seu significado com a natureza e com os valores ambientais, que são a
base do estudo e desenvolvimento dos paradigmas ambientais que se
estabelecem

como

diretrizes

às

novas

formas

de

ocupação

e

reestruturação do território, pois podem balizar e equacionar as questões
culturais e sociais entre o Homem e a Natureza, propondo as possíveis
mudanças de um cenário físico, estético e emocional, conhecido por
habitat humano.‖ (BROCANELI, 2007)
A partir de então, percebe-se a importância de entender o Meio Ambiente, através das
diferentes definições, os diferentes conceitos e processos que integram o conjunto.
O meio ambiente é o conjunto composto pela interação do homem com os
fatores e processos de realidades complexas, nas quais a sociedade, a
comunidade e cada indivíduo estão inseridos. (COIMBRA, 2002)
O homem, portanto, não está dissociado do meio ambiente, e sim faz parte desse meio,
interagindo com ele e transformando-o. Segundo Reigota (1994, p.12):
―(...) Essas relações acarretam processos de criação cultural e tecnológica
e processos históricos e políticos de transformação da natureza e da
sociedade.‖
A cidade é um ecossistema artificial, resultado da transformação intensa feita pelo
homem para adaptar um ambiente natural em um centro de convivência e trabalho,
organizando nele o espaço ao modo que lhe convém, inspirado pela própria cultura.
(COIMBRA, 2002) O mesmo autor comenta:
―as cadeias tróficas existentes na cidade são apenas aquelas permitidas,
iniciadas e mantidas pela espécie dominante; esta, por sua vez, faz vir de
outros ecossistemas a energia alimentar, a fóssil e a industrial (...)‖.
(Coimbra, 2002, p. 128).
O impacto do homem sobre o meio ambiente depende de variáveis históricas, como o
modo de produção, a estrutura de classes, os recursos tecnológicos e a cultura de cada
sociedade ao longo do tempo.
Os diferentes modos de produção surgidos ao longo da história sempre consideraram a
questão de onde retirar matéria-prima como tendo uma única resposta: a natureza. A
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concepção de que os recursos naturais existiam em quantidade ilimitada possibilitou o
crescimento contínuo das sociedades humanas, causando danos irreversíveis à
natureza.
A ação da espécie humana sobre o meio ambiente tem uma característica qualitativa
única: possui um enorme potencial desequilibrador, pois as mudanças que provoca nem
sempre são assimiláveis pelos ecossistemas, ameaçando assim a permanência dos
sistemas naturais.
O século XX trouxe ao mundo uma série de tecnologias que proporcionaram
desenvolvimento, no entanto, o domínio da tecnologia moderna sobre o meio natural
trouxe conseqüências negativas para a qualidade da vida humana em seu ambiente.
Dentre as maiores preocupações ambientais contemporâneas, ressalta-se:
 o combate ao aquecimento Global, a elevação dos níveis do mar;
 o aumento da temperatura e a maior ocorrência de desastres naturais relacionadas à
preservação e a recuperação dos recursos naturais, como as florestas, a água, solos
entre outros;
 o desenvolvimento e a utilização de tecnologias limpas;
 os resíduos e sua destinação;
 a revisão dos padrões de consumo e a adoção da educação ambiental.
Alguns acontecimentos marcantes na metade do século XX relacionados à devastação
dos Ecossistemas são exemplificados a seguir:
1. em 1948 em Donora, Pennsylvania, EUA, 43% da população adoeceu e 20 pessoas

morreram devido à presença de dióxido de enxofre e material particulado no ar,
ocorrendo o mesmo em 1952, em Londres, Inglaterra, onde 4 mil pessoas morreram a
mais que a média nacional e em Nova York, em 1953;
2. em 1956, aconteceu a contaminação por mercúrio, na Baía de Minamata, no Japão

provocando mais de 100 mortos;
3. o lançamento do livro Primavera Silenciosa (Silent Spring), de Rachel Carson, em

1962, alertou sobre problemas de contaminação do ambiente por pesticidas e
inseticidas sintéticos;
4. os altos níveis de poluição, a chuva ácida e o aquecimento Global, entre outros

levaram à Conferência da Biosfera em 1968, em Paris, abordando aspectos dos
impactos humanos sobre a biosfera. Nesta data, o governo da Suécia propôs à
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Organização das Nações Unidas a realização de uma Conferência Internacional para
discuti-los (PELICIONI, 1998).

Figura 2: cronologia de eventos relacionados às questões ecossistêmicas
Na década de 60, a ONG Clube de Roma, debateu questões ambientais. Em seu
primeiro relatório ―Limits to Growth‖, publicado em 1972, o Clube de Roma impactou a
comunidade científica ao apresentar cenários bastante catastróficos sobre o futuro do
planeta se o padrão desenvolvimentista se mantivesse nos mesmos moldes vigentes da
época.
Em 1972, na Suécia, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano, que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo e reunindo 113
países e 250 organizações não-governamentais.
Os principais documentos deste encontro foram: a Declaração sobre o Ambiente Humano
ou Declaração de Estocolmo, que observava a necessidade de se aumentar o número de
trabalhos educativos na área ambienta; e o ―Plano de Ações para o Meio Ambiente‖,que
estabeleceu diretrizes para a interface entre meio ambiente e desenvolvimento e a
Conferência de Estocolmo, que possibilitou uma série de acordos e convenções
internacionais e ainda resultou na criação do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente – PNUMA (United Nations Environment Programme – UNEP), em 1973.
O Programa teve por objetivos a coordenação de políticas e a implementação de um
Plano de Ação Mundial, por meio de ações relacionadas à avaliação e gestão ambientais,
e às diversas medidas de apoio necessárias, que contemplam, a educação, o
treinamento pessoal, a informação pública e a assistência financeira. Tais iniciativas
deram origem à criação de aparatos legais e de estruturas administrativas e executivas
dos órgãos ambientais estatais, somados a esforços de cooperação internacional.
(BARBIERI, 2000).
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Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU
publicou o documento ―Nosso Futuro Comum‖, reafirmando a visão crítica do modelo
econômico de desenvolvimento vigente face à capacidade de suporte dos ecossistemas,
apontando as incompatibilidades entre produção, consumo e recursos naturais.
Este relatório, também conhecido como ―Relatório Brundtland‖, em menção á primeira
ministra da Noruega, que chefiou tal trabalho, traz ainda, a definição de ―desenvolvimento
sustentável‖ (apresentada na introdução deste), muito utilizada nos dias atuais. A busca
do desenvolvimento sustentável deve se dar em três dimensões da sustentabilidade:
ambiental, sócio-cultural e econômica.
O objetivo deve ser o equilíbrio entre as dimensões ambiental, sócio-cultural e
econômica, sendo definidas como metas as ações ―ambientalmente responsáveis,
socialmente justas, economicamente viáveis‖ - Triple Bottom Line. Segundo Mottae
Aguilar (2009) estes parâmetros foram adotados a partir do conceito proposto por Ignac
Sachs, em seu livro Ecodevelopment (Ecodesenvolvimento) da década de 80, onde o
desenvolvimento se daria sobre três pilares: eficiência econômica, justiça social e
prudência ecológica.
Em 1992, 20 anos após a Conferência de Estocolmo, houve a continuidade dos trabalhos
lá iniciados, buscando a concretização das questões então levantadas, através da
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD,
realizada no Rio de Janeiro (Brasil), que ficou conhecida como por Rio-92, de onde se
obteve, como principal resultado, a Agenda 21 Global, a ser discutida, em detalhes, mais
à frente.
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Figura 3: Triple Bottom Line – as três esferas da sustentabilidade (Almeida, 2002)
Em 1997, novamente no Rio de Janeiro aconteceu a Conferência Rio+5 que buscou
revisar a implementação da Agenda 21, onde se percebeu uma série de lacunas no
documento, o que levou a Comissão de Desenvolvimento sustentável das ONU a decidir
pela realização de uma nova cúpula mundial de desenvolvimento sustentável, em 2002.
Em 2000 é realizada a Cúpula do Milênio, encontro da ONU, realizado, em Nova York
que deu origem à Declaração do Milênio. Este documento definiu 8 objetivos de
desenvolvimento. Os objetivos contam com metas concretas a serem atingidas pelos 191
estados membros da ONU até 2015.
A prioridade número 1 foi a Erradicação da Pobreza Absoluta no Planeta (PNUD).
Em 2002 acontece a nova cúpula mundial de desenvolvimento sustentável, em
Johanesburgo (África do Sul), que ficou conhecida como Cúpula de Johanesburgo ou Rio
+10. O evento reuniu líderes governamentais, autoridades locais e regionais bem como o
setor produtivo de várias partes do mundo. O principal objetivo deste encontro, pós
Guerra Fria, foi o de reforçar a solidariedade internacional, e uma efetiva sustentabilidade
do desenvolvimento em escala Global.
Vargas (2002, p.11) coloca que o tema central da Rio +10 foi ―... a busca de uma nova
Globalização que assegure um desenvolvimento sustentável eqüitativo e inclusivo‖.
Neste evento, foi firmada a meta de reduzir-se pela metade, até 2015, o número de
pessoas sem condições adequadas de saneamento básico no mundo, ou seja, cerca de
dois bilhões de pessoas passaria a ter acesso a água limpa e esgoto na próxima década.
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Também discutiu-se em profusão a necessidade de fontes de energias alternativas,
renováveis e limpas, face ás mudanças climáticas globais.
A Declaração de Política de 2002 da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento
Sustentável, afirma também que o Desenvolvimento Sustentável é construído sobre ―três
pilares interdependentes e mutuamente sustentadores‖: Desenvolvimento Econômico,
Desenvolvimento Social e Proteção Ambiental.
Além das grandes discussões ambientais globais, surgem também os fóruns sobre
mudanças climáticas, iniciadas com a Conferência de Toronto sobre mudanças
atmosféricas, realizada no Canadá, em 1988, quando o Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Organização Meteorológica Mundial (OMM) criaram
o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) para estudar o problema
das mudanças climáticas.
Desde 1988 o IPCC publicou três relatórios de Avaliação: em 1990, 1995 e 2001.
O Primeiro Relatório (AR-1), publicado em 1990, na Suécia, comprovou cientificamente
as evidências das mudanças climáticas, alertando para a necessidade de redução das
emissões de CO2. O estudo foi base para discussões sobre o tema na Rio 92, quando foi
criada a Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima, que realiza
encontros anuais para discussão das questões climáticas planetárias.
A próxima conferência anual será realizada em dezembro de 2009, em Copenhagen
(Dinamarca), em 2009, e deverá criar um documento que substituirá o Protocolo de
Kyoto, a partir de 2012. Assinado em 1997, no Japão, e ratificado em 1999, o Protocolo
de Kyoto constitui-se um em tratado internacional para a redução da emissão dos gases
responsáveis pelo efeito estufa, considerado a causa antropogênica do aquecimento
Global.
O Segundo Relatório de Avaliação do IPCC (AR-2) foi publicado em Roma, em 1995,
reafirmando as mudanças no lima mundial em função do efeito estufa e serviu de base
para a formulação, dois anos mais tarde, do Protocolo de Kyoto. (IPCC, 2001)
O Terceiro Relatório de Avaliação do IPCC (AR-3) foi publicado em Acra (Gana), em
2001 e reúne os resultados de pesquisas realizadas por 900 especialistas em 420
sistemas físicos e biológicos, representando o primeiro consenso científico Global sobre o
fato de que a ação humana é responsável pela alteração do clima mundial. (IPCC, 2001)
Observa-se que o número de encontros mundiais vem crescendo ao longo dos anos:
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Figura 4: Crescimento da quantidade de encontros mundiais
De todas as grandes convenções e discussões ambientais acima citadas e conseqüentes
produtos delas obtidos, a Agenda 21 Global foi, sem dúvida, um grande marco na
definição de paradigmas e diretrizes para uma conscientização das questões do meio
ambiente.
A figura 5 a seguir resume a cronologia das preocupações com as questões ambientais
descritas acima:
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Figura 5: Linha cronológica dos encontros relativos a questões ambientais.
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5. A AGENDA 21 GLOBAL
A Agenda 21 Global, principal resultado da Rio-92, é um compromisso assumido pelos
179 países participantes desta Conferência. Este documento foi resultado da
consolidação de diversos relatórios, tratados, protocolos e outros documentos,
elaborados durante décadas, na esfera da Organização das Nações Unidas. Está
estruturada em mais de 2.500 recomendações práticas, dividida em 4 seções, com 40
capítulos, onde são definidas 115 áreas prioritárias de ação.
Os capítulos apresentam, via de regra, uma introdução ao problema referenciado e às
áreas de programas de ação, com objetivos, atividades e meios de implementação,
incluindo estimativas quanto aos recursos financeiros necessários à sua execução.
Abrangendo as mais variadas áreas, como saúde, educação, meio ambiente,
saneamento, habitação e assistência social, o documento fornece também opções para o
combate à degradação do solo, do ar e da água, além da conservação das florestas e da
biodiversidade. Define, ainda, o papel dos atores sociais envolvidos nas ações propostas
estipuladas, como dos governos, em seus diversos segmentos, o setor empresarial, dos
sindicatos, dos cientistas, dos professores, dos povos indígenas, das crianças, dos
jovens e das mulheres.
Desta maneira, são fornecidos os princípios norteadores, capazes de orientar as
iniciativas, voltadas para a obtenção de melhores condições ambientais e de vida dos
habitantes do planeta, traçando-se ainda as diretrizes, nas quais a humanidade deve
basear-se, para que sejam alcançados os objetivos do desenvolvimento sustentável.
Na introdução, são colocados os objetivos gerais da Agenda 21 Global e a importância
planetária de sua implementação.
A Seção I, composta por 7 capítulos, diz respeito às dimensões sociais e econômicas,
tratando da relação entre meio ambiente e a pobreza mundial.
A Seção I contempla as mudanças necessárias quanto aos padrões de consumo
vigentes, conforme seguir: promoção do desenvolvimento de assentamentos humanos
sustentáveis; integração do meio ambiente e do desenvolvimento nos processos
decisórios dos governos; implementação integrada de programas ambientais e de
desenvolvimento no nível local; proteção e promoção da saúde humana e o combate à
pobreza.
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A Seção I evidencia de forma clara o fato de que a questão ambiental não pode ser
separada das questões sociais e econômicas, destacando, a necessidade da discussão
para proposição der planos nacionais e locais, que envolvam as questões sócioeconômicas do desenvolvimento sustentável, tais como:
 cooperação internacional;
 padrão de consumo;
 populações e
 aspectos relacionados à saúde.
A Seção II é formada por 14 capítulos e aborda questões relativas à conservação e
gerenciamento dos recursos naturais e desenvolvimento, abrangendo:
 proteção da atmosfera;
 planejamento e gerenciamento dos recursos naturais;
 cuidado com os recursos florestais;
 combate ao desmatamento;
 promoção da agricultura sustentável;
 conservação da biodiversidade;
 proteção dos oceanos e dos recursos hídricos;
 manejo ambientalmente saudável da biotecnologia;
 gestão responsável de substâncias químicas e tóxicas; e
 manejo dos resíduos sólidos e de questões relacionadas aos esgotos.
A Seção III compõem-se de 9 capítulos e discorre a respeito das diferentes modalidades
de apoio aos grupos sociais organizados que buscam alcançar o desenvolvimento
sustentável, dando ênfase aos seguintes aspectos: iniciativas das autoridades locais;
fortalecimento das ONG‘s; da população, dos sindicatos e dos empresários, na promoção
da governabilidade sustentável, ou seja, a participação de toda a sociedade na busca do
desenvolvimento sustentável.
A Seção IV refere-se aos meios de implementação da Agenda 21 Global, orientando
quanto aos recursos e mecanismos de financiamento para a sua consecução, além de
destacar o papel institucional voltado para viabilizar as políticas de desenvolvimento
sustentado, assim como a transferência da tecnologia e da educação, o treinamento e a
circulação das informações necessárias junto ao processo de tomada de decisão.
Para BORN (2002),
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―... após 1992, a Agenda 21 Global incorporou algumas características que
permitiram que esta fosse interpretada como produto de um processo
participativo das ações e de políticas para a transformação do padrão de
desenvolvimento e governança dos interesses e dos conflitos humanos,
lastreados, no diálogo e

na pactuação entre atores sociais, inclusive,

Governo e Parlamentares, com base no ideário da sustentabilidade‖ (p.
79).
Segundo documento do Ministério do Meio Ambiente (MMA 2000, p.11), a Agenda 21
Global considera que, além dos problemas já citados, há
―... questões estratégicas, ligadas, à geração d e emprego e de renda; à
diminuição das disparidades regionais e interpessoais de renda; às
mudanças nos padrões de produção e consumo; à construção de cidades
sustentáveis; à adoção de novos modelos e de instrumentos de gestão‖.
Para BORN (1998/1999, p.11),
―a Agenda 21 Global é um processo voltado para a identificação,
implementação, monitoramento e ajuste, de um programa de ações e
transformações, em diversos campos da sociedade. Trata-se de um
processo que resgata a raiz básica ao planejamento, ao apontar para
cenários desejados e possíveis, cuja concretização passa pela pactuação
de princípios, ações e meios entre os diversos atores sociais, no sentido
de aproximar o desenvolvimento de uma dada localidade, região ou país,
aos pressupostos e princípios da sustentabilidade do desenvolvimento
humano. Portanto, deve ser um processo público e participativo, em que
haja o envolvimento dos vários agentes sociais‖.
Desta forma, o documento orienta os planejadores para um novo estilo de
desenvolvimento, em que o crescimento econômico seja ambientalmente saudável,
humanamente justo e eqüitativo, garantindo, assim, o atendimento às necessidades das
gerações atuais e futuras, diferentemente, do modelo adotado, até então, pela maioria
das Nações do planeta.
A Agenda 21 Global cristaliza a essência da perspectiva da sustentabilidade presente no
conceito de desenvolvimento sustentável, combinando ao mesmo tempo pragmatismo e
utopia. Trata-se, portanto, de um novo referencial, com o qual o objeto deste trabalho redução das desigualdades sociais - passa a dialogar numa via de mão dupla,
constatando que a relação humana com o meio ambiente chegou a um ponto de
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estrangulamento que exige repensar valores, práticas e políticas, e da conformação de
um novo paradigma, o qual, por sua vez, não comporta os níveis de desigualdade atuais.
No plano Global, a Agenda 21, configurou-se como um acordo que não cria vínculos
legais para os países que a assinaram. (BORN 2002, p.80), ou seja, não apresenta
características que obriguem sua implementação pelos países signatários.
No entanto, SIRKIS (1999) destaca que
―a comunidade Global é um reflexo das tendências e escolhas feitas nas
comunidades locais de todo o mundo. Em um sistema de ligações
complexas, pequenas ações têm impactos globais em larga escala‖
(p.195). Daí, a importância dos desdobramentos da Agenda 21 Global, em
Agendas nacionais, regionais e locais, já que, estas, são concebidas, para
criar planos de ação que, resolvendo problemas localizados, por
conseqüência, se somarão para ajudar a alcançar os resultados globais.
A construção da Agenda 21 Brasileira teve como objetivo
―redefinir o modelo de Desenvolvimento do país, introduzindo o conceito de
sustentabilidade,

e

qualificando-o

com

as

potencialidades

e

as

vulnerabilidades do Brasil no quadro internacional‖ (CPDS 2002, p.1).
Desta forma, foram avaliadas as potencialidades, para se instituir um modelo de
desenvolvimento sustentável para o país, determinando estratégias e linhas de ação em
conjunto com a sociedade civil e o setor público (MMA 2000).
Iniciou seu processo de construção em 1997, quando criada, por Decreto Presidencial
(26/02/97), pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável – CPDS, grupo
composto por representantes de áreas do Governo Federal e de diversos setores da
sociedade, que tinham como objetivo definir a metodologia a ser utilizada na elaboração
da Agenda 21 Brasileira.
Segundo BORN (1999), as discussões para a elaboração da Agenda 21 Brasileira
iniciaram-se de fato, depois da Rio+5. A partir de então, a CPDS discutiu a metodologia a
ser utilizada na Agenda 21 Brasileira, como a eleição de macro-temas, dos termos de
referência, e a realização de seminários e audiências públicas, para análise dos estudos
feitos pelos consultores contratados, em razão dos temas escolhidos. Os seis temas
eleitos para o início da discussão sobre a Agenda 21 Brasileira foram:
1. cidades sustentáveis;
2. agricultura sustentável;
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3. infra-estrutura e integração regional;
4. gestão dos recursos naturais;
5. redução das desigualdades sociais; e
6. ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável.
Os temas referem-se às principais questões nacionais, suas potencialidades e
fragilidades, visando ao estabelecimento do desenvolvimento sustentável no país.
Para a elaboração destes seis documentos temáticos, foi realizado um processo de
concorrência pública nacional, em que foram selecionados cinco consórcios, que iriam
organizar uma consulta nacional, e elaborar os documentos que serviriam de base para
as discussões nos Estados. Tais consórcios, indicados no quadro a seguir formado por
empresas, instituições acadêmicas, ONG‘s e renomados consultores das respectivas
áreas temáticas.
CONSÓRCIO RESPONSÁVEL

TEMA

Consórcio Parceria 21 (IBAM, ISER, REDEAH)
Consórcio Museu Emílio Goeldi
Consórcio Sondotécnica/Crescente Fértil

Cidades sustentáveis
Agricultura sustentável
Infra-estrutura e integração
regional
Redução das desigualdades
sociais
Ciência, tecnologia e
desenvolvimento sustentável
Gestão de recursos naturais

Consórcio Parceria 21
Consórcio CDS-UnB/ABIPTI

Consórcio TCBR/Funatura
Obs.
IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal
ISER - Instituto Social de Estudos da Religião
REDEH - Rede de Desenvolvimento Humano
Consórcio Museu Emílio Goeldi, composto pelo Museu Paraense Emílio Goeldi,
Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo e
Fundação Aplicações de Tecnologias Críticas
TCBR -Tecnologia e Consultoria Brasileira S/A
Funatura Fundação Pró-Natureza
CDS-UnB - Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília –, e
ABIPTI - Associação Brasileira de Instituições de Pesquisa Tecnológica
Tabela 1: Consórcios responsáveis pelos temas da Agenda 21 Brasileira.
Fonte:MMA, 1998.
A partir de seis temas que englobam as questões nacionais e o desenvolvimento
sustentável, foi organizado o documento ―Agenda 21 Brasileira – Bases para Discussão‖.
Realizou-se, então, um processo de consulta à população, que incluiu debates em
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diversas fases: a consulta temática, em 1999; a consulta aos estados da federação, em
2000; e, finalmente, os encontros regionais, em 2001.
BORN (2002) coloca que cerca de 40.000 pessoas leram o documento e envolveram-se
na discussão das propostas, em suas respectivas organizações e comunidades e na
exposição pública de suas sugestões e emendas; considerando que esta se tratou uma
experiência significativa de participação civil. Só ao final desse processo, é que foi
concluída a Agenda 21 Brasileira, lançada, oficialmente, em 16 de julho de 2002.
Segundo o mesmo autor, sua implementação nacional esbarrou em uma série de
dificuldades, entre elas:
 o conhecimento pouco profundo da Agenda 21 Global, agravado pela inexistência, até
então, de tradução do documento para o português;
 a falta de um marco institucional, que contemplasse coerentemente fatores sociais,
econômicos e ambientais sustentáveis;
 o agravamento da descontinuidade administrativa;
 os desajustes entre os diversos níveis e esferas de Governos, dificultando a
implementação da Agenda 21;
 a diversidade dos padrões culturais na definição de projetos e programas de
desenvolvimento, dentre outros.
As preocupações ambientais globais debatidas nos fóruns de discussão mencionados no
capítulo 4 e que geraram diversos documentos e compromissos internacionais de
aspecto amplo também repercutiram na construção civil, uma vez que, como já
mencionado, a construção civil é uma das indústrias que mais impactam o meio ambiente
no contexto Global.
A leitura pormenorizada da Agenda 21 Global, foi desenvolvida pelos alunos ao longo da
pesquisa e encontra-se na integra no anexo 01
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6. AS PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS E A CONSTRUÇÃO CIVIL
As comunidades humanas primitivas retiravam da natureza praticamente apenas o
necessário à sua reprodução e utilizavam-se, basicamente, de recursos renováveis
através da coleta, da caça e da lavoura em pequena escala. Desta forma, deixavam
intactas as bases do funcionamento dos ecossistemas.
Desde a antiguidade as questões ambientais vêm sendo discutidas.
Sócrates (470-399 a.C.) filósofo grego parece ter o primeiro a descrever alguns princípios
fundamentais relacionando o clima às edificações, mostrando preocupações ambientais
em relação às edificações: ―... a casa ideal deveria ser fresca no verão e quente no
inverno...‖ (SHALDERS, 2003)
No entanto, Fretin (2009) relata que os gregos careciam de meios artificiais para refrescar
suas casas durante os tórridos verões e seus sistemas de calefação, à lenha ou a carvão,
nem sempre se mostravam eficazes para aquecer os ambientes por longos períodos.
No século V a.C., muitas regiões da Grécia tinham sido completamente desmatadas. No
século IV a.C. os atenienses proibiram o emprego da madeira de oliveiras para a
produção de carvão, uma medida em caráter de urgência para evitar o seu
desaparecimento diante do aumento do consumo.
Em muitas regiões e ilhas da Grécia antiga, o uso da energia solar, como auxílio para o
aquecimento das casas foi uma solução natural para enfrentar a escassez das fontes de
energia não renováveis. Logo aprenderam a beneficiar-se dos raios solares para aquecer
suas casas durante o inverno e a sombrear as aberturas durante o verão. De certa forma,
foi assim que surgiu a arquitetura solar, difundida nos dias atuais.
Chiras (1994) coloca que muitas sociedades da antigüidade clássica não comprometiam
de forma generalizada o equilíbrio do meio ambiente, pois possuíam um pequeno
desenvolvimento produtivo e populacional, embora já tivessem um significativo avanço
urbano e comercial. Os impactos ambientais eram locais e pequenos.
A civilização romana também foi uma grande consumidora de madeira. Energia humana,
animal e lenha eram suas fontes de energia, principalmente a lenha que alimentava sua
indústria, a construção naval e civil assim como para aquecer casas, vilas particulares e
banhos públicos. A calefação era recorrente, queimando lenha e, eventualmente, carvão.
(VASQUÉZ, 1986).
Evidentemente, um consumo tão intenso, logo provocou crises de abastecimento.
Florestas eram devastadas e a madeira devia ser importada de lugares cada vez mais
31

INSTITUTO PRESBITERIANO M ACKENZIE
distantes. Pastagens e plantações, necessárias para abastecer a demanda das grandes
cidades romanas, também contribuíram para o desmatamento e as diversas crises
conseqüentes que assolaram o império nos séculos II e III (FRETIN, 2009). O mesmo
autor ainda ressalta que, com as reservas de madeira se esgotando, os romanos
começaram a construir com o sol. Pode-se aqui fazer um paralelo com o que acontece
em nossos tempos, onde a crise de petróleo traz a necessidade da busca por
construções alternativas, de menor consumo energético.
No séc. I a.C. Vitrúvio entendia a arquitetura como um espaço habitável que deveria
equilibrar os aspectos estruturais, funcionais e formais. O papel do sol e do vento era
considerado por Vitrúvio na escolha da implantação e traçados de cidades e edifícios.
Na Idade Média, a ruralização da economia não ameaçava a sobrevivência dos sistemas
naturais. Há registros de desmatamento e poluição do ar devido às fundições e à queima
de carvão. Ainda assim existia um cuidado com a natureza em função das questões
religiosas-culturais. (Chiras,1994).
Nas cidades medievais, aproximadamente entre os séc. VIII e X, os construtores e
artesões mantiveram a tradição baseada no senso comum, na disponibilidade de
materiais de construção e de energia, explorando os recursos ao seu redor (FRETIN,
2009). No entanto, a ausência de saneamento básico, muitas vezes causado pelo seu
crescimento desordenado mostrava já uma desarmonia com o meio ambiente.
Na Renascença, em meados do séc. XVI, a relação do homem com o meio ambiente
começa a mudar, pois o homem passa a se considerar o centro do universo, fazendo
com que o resto perdesse a importância.
O movimento filosófico iluminista do século XVIII apagou os traços religiosos medievais
do período renascentista, priorizando o racionalismo e a ciência, ou seja, a natureza
passa a ser concebida como algo palpável e o mundo passam a ser compreendido a
partir do real, do concreto e não mais de dogmas religiosos.
Com a Revolução Industrial essas idéias se fortaleceram. A natureza passou a ser
concebida cada vez mais como um objeto a ser possuído e dominado. Aos olhos da
Ciência a natureza foi subdividida em física, química, biologia, e o homem em economia,
antropologia, história etc. Nesse contexto, qualquer tentativa de pensar o homem e a
natureza orgânica e integradamente se tornou falha, pois a separação não se efetuava
apenas no nível do pensamento, mas também da "realidade objetiva" construída pelo
homem. (OLIVEIRA, 2002)
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No início do séc. XX as relações do homem com o meio ambiente e a natureza foi dando
lugar a um meio ambiente transformado, modificado, produzido pela sociedade moderna.
No meio urbano, por exemplo, os rios canalizados, solos cobertos por asfalto, vegetação
nativa devastada, alteração do relevo natural.
A rápida e descontrolada expansão urbana traz problemas estruturais de moradia,
saneamento básico, saúde, educação, transporte. O crescimento das cidades e a
poluição por elas gerada fizeram com que muitos arquitetos e urbanistas começassem a
propor soluções com menos impacto ambiental. Surge a figura da obsolescência
planejada, que incentiva o consumo constante das inovações tecnológicas que surgem a
cada instante. Esse conceito se expande também para o nível cultural, causando
mudanças nos costumes como mais uma forma de incentivo do consumo.
No âmbito do edifício, Gonçalves e Duarte (2006) colocam que, a partir da Segunda
Guerra Mundial, a crença de que a tecnologia de sistemas prediais oferecia meios para o
controle total das condições ambientais de qualquer edifício, levou ao exacerbado
consumo de energia nas décadas seguintes, espalhando-se por cidades de todo o
mundo. Com o surgimento de edifícios cada vez mais fechados, sem circulação natural
do ar e grande uso do ar condicionado, a OMS definiu, na década de 1980, a Síndrome
do Edifício Doente (sintomas gerais de ocupantes de ambientes fechados) e
posteriormente a Doença do Ambiente Interno (estado mórbido ligado a condições de
ambientes internos).
Na década de 1970, um impulso surge para a mudança no alto consumo energético: A
crise do Petróleo. As atenções estavam voltadas tanto para as conseqüências de uma
crise energética de dimensões mundiais como para impacto ambiental gerado pelo
consumo da energia de base fóssil, somados às previsões e alertas a respeito do
crescimento da população mundial e o inevitável crescimento das cidades e de suas
demandas por todos os tipos de recursos. Há um retorno na busca por sistemas passivos
e aproveitamento do clima e da natureza.
Na década de 1980 e início da década de 1990, as questões de sustentabilidade
chegaram à agenda da arquitetura e do urbanismo internacional de forma incisiva,
trazendo novos paradigmas, com destaque para o contexto europeu.
É nesta época que surge o termo arquitetura bioclimática (Green Architecture). Segundo
Romero (1998):
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―a arquitetura e o clima são conceitos inseparáveis. Porém, produziu-se em
tão larga escala uma arquitetura dissociada do clima que foi necessário
criar uma segunda arquitetura e batizá-la de bioclimática ―
Em 1990 é lançado na Inglaterra o primeiro sistema de avaliação ambiental de
construções do mundo, o BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method). O sistema certifica a construção com um ―selo verde‖.
Ainda em 1990, Norman Foster escreve o artigo Architecture and Sustainability. Neste
estudo, o arquiteto propõe uma análise crítica do impacto ambiental das construções,
discute o papel da arquitetura e engenharia no processo e conclui que antes de buscar as
respostas certas devemos fazer as perguntas certas:
―Porque ocupar novas áreas, quando podemos recuperar áreas? Porque
demolir edifícios que poderiam ser utilizados para novos usos? Porque
utilizar intensa iluminação artificial onde podemos aproveitar a luz do dia?
Porque utilizar condicionamento de ar onde nós podemos simplesmente
abrir uma janela ?‖
Em 1991 é publicado o livro The Gaia Atlas of the Cities: New Direction for Sustainable
Urban Living, de Herbert Girardet, abordando principalmente o tema de saneamento das
cidades na busca da sustentabilidade.
Em 1994, John Tillman Lyle lança o livro Regenerative Design for a Sustainable
Development, propondo novas formas de uso da energia, da água, da terra e das
edificações. O autor discute alternativas de regeneração para práticas de consumo,
considerando além da teoria e tecnologia, fatores sociais, políticos e econômicos.
Para Lyle a culpa da situação são as estratégias erradas que foram adotadas pelo
progresso. No livro são mostrados exemplos importantes de reaproveitamento de
materiais.
Em 1996, é realizada em Istambul, Turquia a Conferência da ONU Habitat II. Nela são
discutidos os destinos das cidades, com intenção de reduzir a pobreza e desenvolver
propostas para a sustentabilidade nos assentamentos humanos.
Em 1997, Richard Rogers lança o livro Cities for Small Planet, estudando formas para
que as cidades do futuro possam re-harmonizar as relações entre o homem e a natureza.
Ainda em 1997 ocorre em Helsinque, Finlândia, o primeiro encontro sobre construção
sustentável.
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Em 1999, o USBCG (United States Green Building Council) cria o selo de certificação
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
Também em 1999, o Conselho Europeu de Arquitetura produz o livro Green Vitruvirus:
Principles and Practices of Sustainable Architectural Design. Nele é retomada e reforçada
a importância das construções considerarem as condições climáticas locais. São
expostas estratégias de sustentabilidade para construção, e o papel benéfico da relação
vegetação e ambiente construído.
Ainda em 1999, o CIB (Conselho Internacional para a Pesquisa e Inovação em
Construção) publica a Agenda 21 para construções sustentáveis, que contempla, entre
outros, medidas para redução de impactos através de alterações na forma como os
edifícios são projetados, construídos e gerenciados ao longo do tempo.
Em 2002 o mesmo órgão lança a Agenda 21 para a construção sustentável em países
em desenvolvimento. O objetivo da agenda é diminuir a diferença entre países
desenvolvidos e em desenvolvimento na melhora do desempenho do ambiente
construído. O Capitulo 7 (Os impactos da construção civil e a Agenda 21 para a
construção sustentável) são feitas maiores considerações a este documento.
O CIB define a construção sustentável como ―o processo holístico para restabelecer e
manter a harmonia entre os ambientes natural e construído e criar estabelecimentos que
confirmem a dignidade humana e estimulem a igualdade econômica‖ (CIB, 2002, p.8).

Figura 6: Reinterpretações da Agenda 21 relacionadas ao setor de construção civil
(Fonte: CIB/UNEP-IETC,2002)
Em 2001 é finalizado uma obra de referência em construções sustentáveis, o BedZED
(Beddington Zero Energy Development), na Inglaterra. Trata-se de um condomínio
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composto por 100 casas e escritórios que consome 10% da energia, comparado a uma
urbanização convencional.

Figura 7: Condomínio BedZED
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.inhabitat.com/wpcontent/uploads/bedzed_1.jpg. 15:08:09
Em 2002, a França lança seu programa de certificação de construções ambientais, o
HQE (Haute Qualité Environnementale).
O Japão também lança seu programa de certificação, o Casbee (Comprehensive
Assessment System for Building Environmental Efficiency).
Em 2004, a Austrália finaliza seu sistema de certificação de construções ambientais, o
Nabers (National Australian Built Environment Rating System).
Em 2006, o arquiteto Norman Foster projeta a Cidade Carbono Zero ou Masdar City.
O projeto é um complexo de edificações residenciais, comerciais, culturais e de serviço,
em Abu Dhabi e pretende ser a primeira cidade sustentável do mundo. A Masdar City não
vai ter carro, não vai utilizar energia proveniente do petróleo e vai reaproveitar todos
resíduos gerados na própria cidade.
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Figura 8
Cidade Carbono Zero

Figura 9
Cidade Carbono Zero

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://
www.overseaspropertymall.com/wpcontent/gallerymasdar/masdardevelopment.jpg&imgrefurl

http://www.estatesdubai.com/uploaded_im
agoes/masdar-city-791680.jpg, acessado

em 10/12/2009

acessado em 10/12/09
Em 2007 é criado no Brasil o Green Building Council Brasil (GBCBrasil), que tem como
objetivo ser referência na avaliação e certificação de construções sustentáveis no Brasil,
através da regionalização da ferramenta de avaliação LEED.
Ainda em 2007 é criado o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS), cujo
objetivo é implementar conceitos e práticas sustentáveis na construção civil. O CBCS não
pretende certificar edificações. Também em 2007 foi lançado o selo Ecológico para
produtos e tecnologias sustentáveis IDHEA-Falcão Bauer.
Em 2008 é lançado o selo brasileiro de certificação ambiental AQUA (Alta Qualidade
Ambiental), baseado na certificação francesa HQE.
O histórico apresentado acima demonstra o quanto as preocupações ambientais
chegaram ao âmbito da arquitetura e da construção civil, abrangendo a escala urbana e
chegando à escala do lote, da edificação.
O projeto de uma edificação pode ser entendido como um conjunto de processos que
transformam requisitos de concepção em características específicas ou na especificação
do edifício (ABNT, 1995).
A construção sustentável é aquela comprometida com o desenvolvimento sustentável,
normalmente entendidas à partir da integração das dimensões ambientais, sociais e
econômicas (triple bottom line, definido no capítulo 4).
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A construção sustentável considera a economia e eficiência de recursos, o ciclo de vida
do empreendimento e o bem estar do usuário, reduzindo significantemente, ou até
eliminando possíveis impactos negativos causados ao meio ambiente e a seus usuários
As Nações Unidas (UNCHS, 1993, p. 25) apontaram as seguintes estratégias
sustentáveis para o design de componentes de construção e projeto de edifícios:
 o uso de menos materiais, especialmente aqueles de alta energia, nos edifícios,
buscando maneiras de reduzir a espessura de paredes, acabamentos, e pé direito, onde
estes fatores não comprometam outros aspectos do desempenho do edifício;
 optar por materiais de baixa energia onde estes forem disponíveis, como por exemplo:
o uso de madeira ao invés de aço ou concreto para vigas e treliças, uso de argamassa de
cal ao invés de argamassa de cimento, uso de terra e tijolos de terra estabilizada ao invés
de tijolos queimados, uso de blocos de concreto celular ao invés de blocos/painéis
densos de concreto;
 optar por sistemas estruturais de baixa energia, como alvenaria autoportante, em lugar
de concreto armado ou estrutura metálica;
 projetar edifícios de baixa altura ao invés de edifícios de grande altura, onde as
possibilidades permitam; optar, onde possível, por materiais de descarte ou reciclados,
ou materiais que incorporem os mesmos.
 projetar edifícios com longa durabilidade, facilmente adaptáveis a novas necessidades
e requerimentos;
 projetar edifícios levando em conta a reciclagem de seus materiais, utilizando, por
exemplo, argamassas ―moles‖, de modo a facilitar o reaproveitamento de tijolos e evitar
onde possível o uso de concreto armado;
 especificar materiais que possam ser encontrados em locais próximos à obra e que
tenham baixo custo de transporte.
No Brasil, foi criado, em agosto de 2007, o Conselho Brasileiro de Construção
Sustentável (CBCS), que busca a sustentabilidade na construção civil e suas interrelações com a indústria de materiais de construção, setor financeiro, governo, pesquisa
acadêmica e a sociedade civil.
O Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS) em conjunto com a Associação
Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA), também apresentam algumas práticas
para sustentabilidade na construção, sendo as principais:
 aproveitamento de condições naturais locais;
 utilizar mínimo de terreno e integrar-se ao ambiente natural;
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 implantação e análise do entorno;
 não provocar ou reduzir impactos no entorno – paisagem, temperaturas e
 concentração de calor, sensação de bem-estar;
 qualidade ambiental interna e externa;
 gestão sustentável da implantação da obra;
 adaptar-se às necessidades atuais e futuras dos usuários;
 uso de matérias-primas que contribuam com a eco-eficiência do processo;
 redução do consumo energético;
 redução do consumo de água;
 reduzir, reutilizar, reciclar e dispor corretamente os resíduos sólidos;
 introduzir inovações tecnológicas sempre que possível e viável;
 educação ambiental: conscientização dos envolvidos no processo.
Desta forma, o produto final da arquitetura para a sustentabilidade ambiental é a síntese
entre conceitos arquitetônicos, fundamentos do conforto ambiental, técnicas construtivas
e de operação predial, e a esperada eficiência energética, seja no projeto de um novo
edifício, seja na reabilitação tecnológica de um edifício existente.
A Universidade Politécnica de Hong Kong publicou em 2002 um estudo chamado – A
Guide for Minimizing Construction and Demolition Waste at the Design Stage –
apresentando uma série de recomendações e mudanças de atitude em relação ao
tratamento dado às novas construções, trazendo princípios de redução de desperdícios
que começam antes mesmo de entrar no canteiro de obras (POON e JAILLON 2002).
Uma das recomendações é: a concepção do projeto deve objetivar o aumento da vida útil
do edifício, especificando materiais adequados e minimizando desperdícios de insumos
advindos da obra, que muitas vezes ocorrem por deficiências de projeto. O método
construtivo adequado também contribui na busca da redução do desperdício. Redução de
desperdício implica na redução no consumo de energia (que foi gasta na produção de
insumos e materiais), contribuindo para uma construção civil mais sustentável (CORREA,
2009).
O documento sugere análise para retrofit1 de edificações ao invés da demolição e a
reciclagem de resíduos da construção civil, ente outros itens.
1

Retrofit: termo utilizado, em sua forma original, para definir qualquer tipo de reforma. Segundo Choay (1992)
e Koelliker et al(1999), pode objetivar a reabilitação do empreendimento ao seu estado de origem, ou a
renovação do empreendimento que o colocam em melhor estado, com novo aspecto ou função e ainda o
restauro.
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Segundo estudos desenvolvidos pelo Green Building Council, realizado com os edifícios
certificados, vários são os benefícios econômicos obtidos com os edifícios sustentáveis:
Os ocupantes de escritórios em edifícios verdes têm grande diferencial de qualidade de
vida e saúde e se tornam de 2 a 16% mais produtivos.

As vendas em locais com

iluminação natural são até 40% maiores que os locais fechados. (California Board for
Energy Efficiency Third Party Program).
Estudantes de escolas que priorizam a iluminação natural foram 20% mais rápidos em
provas de matemática e 26% em testes de leitura. (Heschong Mahone Group study,
2006).
Ainda segundo o Green Building Consul, cada US$1 investido na construção de edifíciossustentáveis retorna US$15 em 20 anos, sendo 74% em saúde e produtividade dos
ocupantes, 14% em operação e manutenção, 9% em energia, 2% em emissões e 1% em
água.
Um investimento de 2% no projeto, em média, resulta em economia de até 20% no custo
total da construção. (The Costs and Financial Benefits of Green Buildings: A Report to
California's Sustainable Building Task Force, 2003)
Já é grande o interesse do mercado imobiliário no tema da sustentabilidade com
participação de importantes empresas pioneiras. Existe um crescimento do número de
lançamentos de condomínios e empreendimentos residenciais de baixo impacto ou ecoamigáveis, com grandes áreas preservadas atingindo índices de 70% até 95% do lote,
reflorestamentos, captação e reuso de água e uso de energias renováveis.
Várias empresas buscam produzir equipamentos que consomem menos água ou energia.
Muitas outras desenvolvem e oferecem produtos de aplicação flexível, capacidade de
reaproveitamento ou reutilização.

Obras industriais já apontam com reformas para

redução de consumo de água e de energia nas instalações prediais, além de novas
unidades com previsão para utilização de dispositivos e equipamentos para economia de
água, iluminação inteligente, captação de água e uso de materiais de produção regional.
No sistema financeiro já existem linhas de financiamento especiais para produção e
comercialização de equipamentos de aquecimento solar, em função da Lei - 14.459 de
3/7/07,regulamentada pelo Decreto Municipal 49.148, de 21.01.2008, que obriga a
utilização de sistema de energia solar em unidades residenciais, comerciais e industriais
na cidade de São Paulo para aquecimento de água. Todos os projetos que se encaixam
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na obrigatoriedade e que forem apresentados a partir da data de regulamentação da lei
(que ainda não ocorreu) terão de adequar-se à exigência da instalação e funcionamento
do sistema
A Resolução nº. 54, de 28 de novembro de 2005 estabelece diretrizes e critérios gerais
para reuso de água potável, mostrando a preocupação dos órgão públicos com o tema
da sustentabilidade não somente no âmbito de energia com também da água.
Em relação à destinação de resíduos da construção civil, o Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) através da Resolução Nº 307 de 05/07/02- DOU de 17/07/02,
estabeleceu diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos
ambientais, tendo para esse fim definido as especificações de resíduos da construção
civil. Definiu as responsabilidades dos geradores, dos transportadores, o gerenciamento
interno e externo, a reutilização, a reciclagem, o beneficiamento, aterro de resíduos,
áreas de destinação de resíduos, assim como a classificação segundo as
características físico-químicas. Esta resolução prevê, ainda o Plano Integrado de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil como instrumento para implementação
da gestão da construção civil, a ser elaborado pelos Municípios e Distrito Federal, o qual
deverá incorporar o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil.
Desde 2005, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da BOVESPA – ISE, faz a
avaliação de empresas para fins de investimentos, levando em conta tanto aspectos
financeiros tradicionais quanto as boas práticas socioambientais e de governança
corporativa.
Tal qual o Índice da Dow Jones DJSI, reflete o reconhecimento do potencial financeiro
relativo às questões de sustentabilidade nas grandes empresas. A nova carteira do ISE
que entrou em vigor em 01/12/2009, cresceu em número de papéis em relação à do ano
anterior. Segundo Sonia Favaretto, diretora de sustentabilidade da BM&F Bovespa:
―Construção civil, máquinas e equipamentos e seguros são setores
‗estreantes‘ na carteira, e mostram que esses setores começam a evoluir
em gestão com foco em sustentabilidade‖.
Segundo ela, é particularmente expressiva a entrada de uma empresa do setor de
construção civil – no caso, a Even – já que o setor tem alto impacto ambiental, além de
ter sido um dos responsáveis pelo ‗boom‘ da bolsa de valores entre 2006 e 2007
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(Fonte:http://blog.estadao.com.br/blog/vialli/?title=nova_carteira_de_acoes_do_ise_da_b
maamp&more=1&c=1&tb=1&pb=1 acessado em 05/12/2009.
Uma redução considerável dos impactos ambientais da construção civil, assim como a
maximização de seu potencial de criação de valor e desenvolvimento social, pode ser
obtida pela implementação de políticas consistentes e especificamente orientadas para o
setor. Entre estas políticas, a adoção de sistemas de avaliação e classificação do
desempenho ambiental e da sustentabilidade de edifícios.
A sustentabilidade de uma construção também está diretamente ligada à sua
durabilidade e à sua capacidade de sobreviver adequadamente ao longo do tempo,
referindo-se à maneira com que ela responde às condições de poluição do ar, solo, água
e aos impactos no meio ambiente em geral (BLUMENSCHEIN, 2004).
Há correntes filosóficas que consideram sustentáveis apenas edifícios que possuam pelo
menos 200 anos, ou sete gerações (KIBERT, 2005). Esse seria o tempo necessário para
se realizarem as compensações ecológicas dos impactos das construções.
Outro aspecto importante a respeito da durabilidade está relacionado à capacidade do
projeto se adaptar a diversas funções ao longo do tempo e se estabelecer como
elemento visual de identidade de um lugar (ROMERO, 2001), sustentando assim o seu
aspecto cultural.
A implementação de ações que contribuem para o desenvolvimento da construção
sustentável exige esforço de diversos atores, envolvendo políticas públicas, iniciativa
privada e órgãos de financiamento. Quanto às ações a serem realizadas nesse sentido,
deve-se estabelecer o escopo de cada ator social, ou seja, qual a esfera de atuação de
cada um (BLUMENSCHEIN, 2004).
A cadeia de suprimentos é formada pelos fornecedores de produtos e matérias primas
para a construção em geral, como esquadrias, cerâmicas, cimento, e brita, por exemplo.
A auxiliar é composta pelas equipes de projeto e especificações, logística de transporte e
aspectos teóricos em geral. E a principal ou de processos, como o próprio nome diz, é
onde se executam as atividades de construção em si, sendo o ponto central de atividades
tanto da cadeia de suprimentos quanto da auxiliar. A cadeia principal é o vetor para
disseminar mudanças de comportamento na Indústria da Construção, pois ela é a
detentora dos recursos que viabilizam as construções e mobilizam as atividades do
conjunto como um todo (BLUMENSCHEIN, 2004).
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A atuação da cadeia principal está entrelaçada, entretanto, com a atuação de diversos
Stakeholders (agentes) que possuem um papel fundamental no desenvolvimento de uma
construção sustentável. Somente a sua integração irá resultar num edifício realmente
sustentável. Cada ator possui a sua relevância de acordo com a etapa do processo como
um todo, as ações potenciais de cada um, o seu grau de influência num contexto geral e
exemplos de ferramentas que auxiliam na busca de uma construção mais sustentável.
Os principais atores são: governos, investidores, incorporadores, proprietários, ocupantes
comerciais, pesquisadores, projetistas, administrações, corretores imobiliários, indústria e
fornecedores, construtoras, usuários, associações profissionais, órgãos reguladores e
fiscalizadores, mídia e sociedade civil organizada (BAKENS, 2003).
Os governos devem promover políticas e legislações que viabilizem a disseminação de
práticas sustentáveis, elaborarem planos de desenvolvimento territoriais amplos e que
atendam a toda sociedade. Os governos também são os principais clientes da indústria
da construção, cabendo aos seus projetos e obras servirem como exemplo de construção
sustentável e liderarem o desenvolvimento do setor.
Aos investidores cabe o papel de liderar o mercado como exemplo ao escolherem
investimentos que possuem alto desempenho e redução de riscos; uma vez que
construções

sustentáveis

apresentam

menores

riscos

de passivos

ambientais,

econômicos e sociais, elas aumentam a rentabilidade dos investimentos e promovem a
sustentabilidade. Por serem retentores de grande volume de recursos financeiros,
também possuem forte influência no desenvolvimento do setor.

Os proprietários

possuem a tarefa de exigir estruturas de alto desempenho e pensar na escolha dos
materiais com base no seu ciclo de vida, visando a durabilidade, versatilidade,
manutenção e conforto.
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Tabela 2 - Atuação potencial dos diferentes agentes e suas ferramentas na construção
sustentável (modificado de GEHLEN, 2008).
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Os ocupantes comerciais promoverem a demanda de edifícios de alto desempenho para
aluguel, reduzindo o custo operacional de suas estruturas.
Aos pesquisadores e instituições de ensino cabe a geração e difusão do conhecimento,
por meio do desenvolvimento de métodos e tecnologias de aplicação direta pelas
indústrias, e empresas, estando disponível para toda a sociedade.
Os projetistas devem adotar os princípios da sustentabilidade em seus projetos com o
uso de parâmetros técnicos, garantindo: a acessibilidade; a escolha de tecnologias
adequadas ao meio e a sociedade na qual o projeto está inserido; a escolha dos
materiais com o auxílio da análise de seus EPDs (Environmental Product Declaration)2, e
ainda desempenhos funcionais dos mesmos.
Deve-se fazer uso das ferramentas de bioclimatismo para garantir estruturas e edifícios
com maior conforto ambiental e com menor uso de energia, por meio da especificação de
produtos eficientes, redução do consumo de água, cabe a eles conscientizar os clientes
da importância e vantagens da aplicação dessas técnicas, entre outros.
Vale ressaltar que é na etapa de projeto que estão concentradas as oportunidades mais
visíveis de aplicar os aspectos ambientais da sustentabilidade e que vêm merecendo
maior destaque atualmente.
Às administradoras de imóveis cabe a tarefa de operar as estruturas adequadamente e
de maneira ambientalmente consciente, monitorar o desempenho energético, de conforto
e consumo de água, bem como compartilhar informações de suas atividades com os
demais setores para garantir a retroalimentação das decisões tomadas em projeto.
Os corretores imobiliários devem orientar os seus clientes de modo a promover as
vantagens dos edifícios de alto desempenho e da construção responsável, contribuindo
para a disseminação dos valores da sustentabilidade no mercado.
A indústria e fornecedores de materiais e produtos manufaturados têm a obrigação de
disponibilizar informações sobre o ciclo de vida dos seus produtos, assumirem as suas
responsabilidades ambientais, sociais e educativas na sua produção e promover e a
participar das inter-relações do sistema e da formação de redes.

2

EPDs ou Declaração Ambiental de Produto: documento onde é apresentado o desempenho ambiental de
um produto através de um conjunto de parâmetros ambientais específicos, ao longo do seu ciclo de vida
Numa EPD é avaliada a contribuição dos diferentes materiais presentes no produto e das principais
actividades e processos incluídos no ciclo de vida do produto para um conjunto predeterminado de
parâmetros ambientais.
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As construtoras devem minimizar os seus impactos ambientais, promover relações
sociais mais justas, atender as exigências dos seus clientes, agregarem valor aos seus
serviços e produtos e promover a difusão de sistemas de aprendizagem.
Aos usuários cabe exercer os seus direitos e respeitar as necessidades de manutenção
dos sistemas operacionais dos edifícios. As associações de profissionais podem
assegurar o aumento das habilidades e conhecimento dos membros, adotar, capacitar e
promover os princípios da sustentabilidade no seu meio e promover a ação
multidisciplinar.
Os órgãos reguladores podem ser mais receptivos às novas tecnologias que melhoram o
desempenho dos projetos e combater a informalidade e promover a legalidade e
atendimento às normas.
Por sua vez, a mídia e a sociedade civil organizada, representada pelas ONGs, devem
promover os princípios da sustentabilidade através da difusão das informações e
facilitando a transmissão de conhecimentos, gerando demanda pela sustentabilidade.
Também não se pode deixar de mencionar o seu papel de gerar polêmicas, alardearem
irregularidades, e influenciarem nas tomadas de decisões de governos e empresas.
Em 1996, com a realização da Conferência Mundial Habitat II, o Governo Federal
brasileiro assumiu compromisso de melhoria da qualidade para o setor da construção
civil, com a assinatura de protocolos denominados de Carta de Istambul. A partir de
então, desenvolveu o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat
(PBQP-H) nos moldes da ISO 9001, visando aumentar adesão do setor e a adaptá-lo aos
programas de qualidade.
O objetivo geral do Programa é apoiar o esforço brasileiro pela promoção da qualidade e
produtividade do setor de construção habitacional com vistas a aumentar a
competitividade dos bens e serviços por ele produzidos, estimulando projetos que
melhorem a qualidade do setor.
Quando o PBQP-H foi formalmente inserido no Plano Plurianual 2000-2003 que recebeu
a denominação de Avança Brasil (PPA), seu sentido foi ampliado para Programa
Brasileiro de Qualidade do Habitat, ganhando escopos, englobando as áreas de
Saneamento, Infra-estrutura e Transporte Urbanos (AMBROZEWICZ, 2003).
Apesar do programa visar qualidade e produtividade, o monitoramento dos padrões de
qualidade e o cumprimento das normas técnicas de produção de materiais implica na
redução de desperdício de matéria prima, diminuição da geração de resíduos e busca da
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reciclagem dos materiais. O Programa engloba, por exemplo, o uso racional da água em
edifícios, através de equipamentos eficientes que promovem a redução no consumo de
água com resultados significativos para o meio ambiente.
Observa-se, desta forma, a importância das questões de sustentabilidade junto ao setor
da construção civil, que, conforme já discutido, é reconhecidamente uma das indústrias
de maior potencial impactante no meio ambiente
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7. OS IMPACTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E A AGENDA 21 PARA A CONSTRUÇÃO
SUSTENTÁVEL
A cadeia produtiva da construção civil apresenta importantes impactos ambientais e
todas as suas etapas, ou seja, durante a execução da obra, sua vida útil e mesmo após o
encerramento da mesma.
A construção civil é um das maiores consumidoras de matérias primas naturais,
absorvendo em torno de 20 e 50% do total de recursos naturais consumidos pela
sociedade (SJÖSTRÖM, 1996). O setor envolve processos intensivos de alto consumo
energético, geradores de poluição e, dada sua dispersão espacial, transporte a grandes
distâncias. Cerca de 80 % energia utilizada na produção de um edifício é consumida na
produção e transporte materiais (INDUSTRY AND ENVIRONMENT, 1996).
Os impactos mais relevantes estão associados à extração e produção de matéria prima,
a atividades do canteiro de obras, ou seja, a construção propriamente dita, e ao
funcionamento e manutenção da edificação. A tabela 3 abaixo apresenta os principais
impactos de forma resumida.
Objetivando obter medidas para a redução dos impactos na construção civil, foi criado em
1995, pela CIB Working Commission W82 ―Future Studies in Construction‖ (CIB W82) o
projeto Sustainable Development and the Future of Construction (1995-1998),
Envolvendo 11 países europeus, além de Estados Unidos, Japão e Malásia, o projeto
tinha por objetivo definir construção sustentável, as conseqüências futuras do
desenvolvimento

sustentável

sobre

a

indústria

da

construção,

recomendações

estratégicas e exemplos de melhores práticas de construção, apoiado no Capítulo 30 da
Agenda 21 Global que, especificamente, encoraja o desenvolvimento e implementação
de estratégias e políticas setoriais relativas ao desenvolvimento sustentável(CIB/UNEPIETC, 2002)
Este estudo concluiu que o passo seguinte deveria ser alcançar maior visão consensual
através de um modelo Global comum e estabelecer indicadores e políticas para traduzir
esta visão em realidade (BOURDEAU et al., 1998).
O resultado deste trabalho foi a base para preparação da Agenda 21 em Construção
Sustentável publicada pelo CIB em 1999.
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FASE

IMPACTOS

Poluição atmosférica: material particulado, CO2
Ex.
Indústria de cimento: nos últimos 30 anos dobrou a participação no CO 2 total
liberado pelas indústrias
Transporte: na cidade de São Paulo a distribuição de areia natural é responsável por
1,35 milhões de viagens/ano (Kulaif, 2001).
Consumo de energia: 40% da energia consumida mundialmente pela construção
civil, aproximadamente 80% concentra-se no beneficiamento, produção e transporte
de materiais
Matéria prima
Poluição sonora
Modificação do relevo - alteração da percepção da paisagem
alteração do escoamento superficial
erosão e assoreamento do corpo de água
remoção e degradação da cobertura vegetal
Contaminação de córregos
poluição do solo com óleos e graxas
degradação da área de empréstimo de solo
Atividades de canteiro de obras não sofrem controle ambiental, com exceção dos
ruídos.
poluição sonora
Poluição atmosférica: material particulado, voláteis, SO2, O3,NO3, CO2 liberado pela
operação de máquinas e caminhões, perda de CFC na refrigeração
Geração de odores
Contaminação do subsolo por água de lavagem de caminhão liberação de óleo
diesel dos equipamentos
Desapropriação
Proliferação de vetores
Movimentação de terra – reconfiguração da paisagem
Produção de resíduos - 50% do RCD (resíduos de construção e demolição) são
Canteiro
gerados no canteiro e são considerados resíduos inertes
Intensificação do trânsito em vias de acesso
RCD são 90% constituídos por frações de natureza mineral (concreto, argamassa,
rochas, solos e cerâmicas), tanto no Brasil como na Europa (Feraz et al.,2001).
Os aterros de resíduos provocam a ocupação de espaços valorizados,
especialmente quando próximos a grandes centros urbanos. Aterros significam risco
de acidentes ambientais, mesmo que tomadas todas as medidas de técnicas de
segurança.
No Brasil, grande parte do RCD é depositado de forma clandestina, provocando
obstrução de córregos e drenagens, aumentando os riscos de enchentes,
proliferação de mosquitos e outros vetores de doenças, espalhamento do lixo ao
longo das vias de acesso;elevado custo municipal com manutenção e limpeza das
áreas afetadas
Impermeabilização do solo
Funcionamento Consumo de energia
Alteração no tráfego local
Produção de lixo
Lançamento de gases na atmosfera
Tabela 3: Principais impactos produzidos pela construção civil (modificado de JOHN 2000 )

A Agenda 21 para Construções Sustentáveis contempla, entre outros, diretrizes para a
forma como os edifícios são projetados, construídos e gerenciados ao longo do tempo,
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visando menores impactos ambientais. Em 2002 o mesmo órgão lança a Agenda 21 para
a construção sustentável em países em desenvolvimento.
O objetivo da Agenda é diminuir a diferença entre países desenvolvidos e em
desenvolvimento na melhora do desempenho do ambiente construído. Este documento
apresenta os principais aspectos e desafios que a indústria da construção deve superar
em busca do desenvolvimento sustentável, com ênfase nos aspectos sociais.
Estas duas agendas foram idealizadas como mediadores globais entre as agendas mais
amplas: Agenda 21 Global (1992) e Habitat II (UN-HABITAT, 1996) e as agendas
nacionais/regionais específicas para o ambiente construído e o setor de construção civil.
Segundo este documento, ―construção sustentável significa que os princípios do
desenvolvimento sustentável são aplicados a todo o ciclo de construção, da extração e
beneficiamento dos materiais, passando pelo planejamento, projeto e construção de
edifícios e obras de infra-estrutura, até a sua demolição e gestão dos resíduos dela
resultantes. Trata-se de processo holístico que leva à recomposição e à manutenção da
harmonia entre os ambientes naturais e construídos, assegurando a criação de
assentamentos que afirmem a dignidade humana e encorajam a equidade econômica‖
(CIB 2002)
Uma construção sustentável, vista dessa forma, pode ser encarada como uma
contribuição para a redução da pobreza, criando um ambiente de trabalho saudável e
seguro, distribuindo eqüitativamente custos sociais e benefícios da construção, facilitando
a criação de empregos, desenvolvimento de recursos humanos, conquistando benefícios
financeiros e melhorias para a comunidade.
John, Silva e Agopyan (2001) afirmam que ―é importante observar que, como o impacto
ambiental de uma construção é função do impacto ambiental de cada um de seus
componentes, o efeito de qualquer medida ambiental de um determinado agente é
multiplicada quando a sua ação é coordenada com ações de outros agente.
O estabelecimento de redes de trabalho sinérgicas, a partir de interesses ambientais
econômicos comuns, torna-se, portanto, uma estratégia das mais eficientes‖.
De acordo com Schiller et al. (2003), ―as dimensões ambiental, econômica, cultural e
social da construção sustentável se estendem para além do uso de materiais ‗verdes‘ e
renováveis, eficiência energética e baixo impacto da construção, reciclagem e demolição
residual.
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Outros fatores como adequação ao uso, durabilidade adaptabilidade/flexibilidade
constante, condição da qualidade do ar interno e externo, independência de recursos
importados e capacidade de promover a produção local e o emprego são altamente
relevantes para países emergentes da Sistemas Logísticos
Reversos na Indústria da Construção Civil e são essenciais uma vez que os edifícios
projetados hoje são para satisfazer as necessidades da atual e das futuras gerações‖.
As principais barreiras para a construção sustentável em países em desenvolvimento
citadas na Agenda 21 for Sustainable Construction in Developing Countries (CIB/UNEPIETC, 2002), e que os diferenciam dos países desenvolvidos, tornando as medidas
sustentáveis mais complexas são (STRAND e FOSSDAL, 2003):
 falta de capacitação tanto na indústria quanto nos governos;
 falta de autoridade das agências ambientais,
 financiamento e ambiente econômico incerto;
 pobreza e o subseqüente baixo investimento urbano e a baixa capacidade de pagar
por serviços;
 falta de interesse por parte dos stakeholders;
 inércia e dependência tecnológica (neocolonialismo);
 falta de dados em geral, falta de padronizações e normas para contribuir com o
estabelecimento de benchmarks nacionais; baixo nível de preocupação ambiental entre
os cidadãos, e falta de instituições para facilitar políticas apropriadas.
Para contemplar a Agenda 21 Global, surgiram diferentes indicadores ambientais em
várias esferas de atuação, como forma de contemplar os diversos desdobramentos da
Agenda 21 Global; tentando minimizar os impactos da construção civil surgiram os
indicadores de desempenho ambiental e de sustentabilidade das edificações.
A demanda da Agenda 21 por indicadores de desenvolvimento sustentável levou a uma
nova safra de ações internacionais no desenvolvimento de diversos tipos de indicadores,
e um número crescente de organizações tem procurado responder ao desafio de
desenvolver

uma

estrutura

comum

e

listas

consensuais

de

indicadores

de

desenvolvimento sustentável no curto prazo. Parte dos trabalhos desenvolvidos tem-se
concentrado em assuntos específicos, como saúde, ambiente ou assentamentos
humanos, enquanto outros tentam definir um conjunto completo de indicadores. Todos
eles

partilham,

no

entanto,

a

idéia

de

sumarizar

estatísticas

ambientais

e

socioeconômicas por meio de indicadores e índices que possam ser imediatamente
aplicados em planejamento, avaliação e formulação de políticas (DPCSD, 2002).
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8.

INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL

A maior parte dos sistemas de avaliação ambiental de edifícios baseia-se em indicadores
de desempenho que atribuem uma pontuação técnica em função do grau de atendimento
a requisitos relativos aos aspectos construtivos, climáticos e ambientais, enfocando o
interior da edificação, o seu entorno próximo e a sua relação com a cidade e o meio
ambiente Global.
Um indicador é um parâmetro ou valor derivado de parâmetros que fornece informações
sobre determinado fenômeno (OECD, 1993).
Um indicador possui significado sintético e é desenvolvido para um objetivo específico,
visando reduzir o número de medidas necessárias para descrever determinada situação
e ainda simplificar o processo de informação através do qual os resultados dessas
medidas chegam ao usuário final. (COLE, 2002).
Assim, um indicador é uma variável para a qual pode ser medido ou atribuído um valor,
que pode ser quantitativo ou qualitativo. Indicadores possuem natureza genérica,
enquanto os valores a eles atribuídos são específicos para cada caso.
Os indicadores ambientais devem ser relevantes para a política e úteis; sensíveis a
variações nos sistemas ambientais; capazes de mostrar tendências de evolução e
permitirem o estabelecimento de comparações; devem ser simples e de fácil
interpretação e ainda facilmente disponíveis ou disponibilizáveis a uma relação
custo/benefício razoável.
Tomando a definição de Holmberg et al. (1991, apud Silva 2007) indicadores de
sustentabilidade ambiental são medidas que relacionam a distância entre o estado atual
(do ambiente) e o seu estado sustentável.
A Comissão das Nações Unidas para Desenvolvimento Sustentável (UN CSD), criada
durante a Rio-92, a partir da recomendação do capítulo 40 da Agenda 21 Global, realizou
um vasto projeto para a construção de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, no
prazo de cinco anos (1995-2000), convocando organizações do sistema das Nações
Unidas, organizações governamentais e não-governamentais, sob coordenação de seu
secretariado, para implementação dos principais elementos do mencionado projeto.
(SILVA, 2007),
A partir de meados da década de 80, foram desenvolvidas diversas estruturas analíticas
para a organização de indicadores na esfera das nações, principalmente de indicadores
ambientais, sendo que a maior parte do trabalho inicial em indicadores ambientais
52

INSTITUTO PRESBITERIANO M ACKENZIE
concentrou-se no ―estado‖ do ambiente, através do monitoramento de alterações físicas
no ambiente natural. Apesar de essa abordagem informar aos agentes de decisão que
havia algo errado, ela não explicitava as causas do problema ou o que era possível fazer
a respeito.
Com o tempo as discussões foram levando a organização de indicadores segundo quatro
dimensões principais (aspectos sociais, ambientais, econômicos e institucionais),
divididas em temas e subtemas.
A estrutura da Agenda 21 deixou de ser seguida à risca, mas os temas/subtemas
remetem aos capítulos apropriados.
Essa estrutura analítica serviu de base ao desenvolvimento de diversos trabalhos, entre
eles o das redes européias BEQUEST (Building Environmental Quality Evaluation for
Sustainability through Time) e CRISP (Construction Related Sustainability Indicators).
A tabela 4 abaixo apresenta as principais iniciativas internacionais de desenvolvimento de
indicadores ambientais e de desenvolvimento sustentável, na esfera das nações.
Indicadores de sustentabilidade do ambiente construído descrevem os seus impactos
ambientais, econômicos e sociais para projetistas, proprietários, usuários, gestores,
desenvolvedores de políticas públicas e demais partes interessadas da indústria de
construção.
Tais indicadores capturam tendências para informar os agentes de decisão, orientar o
desenvolvimento e o monitoramento de políticas e estratégias, entre outros papéis e
podem ser utilizados para: avaliação, diagnóstico, comparação e monitoramento das
edificações (ISO 2005a).
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Organização/
Iniciativa
Human
Development
Report

Publicação/ Data
United Nations
Development
Programme – UNDP
(1990)

OECD Core set
of environmental
indicators
World
Resources
Institute (WRI)

OECD (1993)

Ecological
Footprint

Wackernagel; REES
(1995)

Environmental
Statistics Section
of the United
Nations
Statistics
Division
CSD Working
List of Indicators
of Sustainable
Development

UNSD/ IWGAES18
(1995)

CSD Theme
Indicator
Framework

United Nations
Department of
Economic and
Social Affairs –
UNDSD/ DESA
(1999)
SEGNESTAM
(1999)

World Bank
Environmental
Performance
indicators
Key ―headline‖
indicators of
sustainable
development

HAMMOND et al.
(1994)
Vinograd (1995)

United Nations
Department of
Economic and
Social Affairs –
UNDSD/ DESA
(1996)

Foco/ Objetivo

Estrutura analítica
específica

índice de Desenvolvimento
Humano combina indicadores
de longevidade, educação e
padrão de vida
(índice social).
~50 indicadores ambientais
PSR x indicadores
para medir progresso
socioeconômicos,
ambiental.
setoriais e de contexto
Indicadores ambientais
(biodiversidade, indicadores
georreferenciados e fluxos de
materiais).
Indicador de sustentabilidade. Relacionar área
produtiva e água necessária para manter padrões de
consumo urbano.
Indicadores de
FDES x Agenda 21
desenvolvimento sustentável.

134 indicadores de
desenvolvimento sustentável –
fichas metodológicas, para
tornar indicadores de
desenvolvimento sustentável
acessíveis aos agentes de
decisão em âmbito nacional.
57 indicadores de
desenvolvimento sustentável,
arranjados em 15 temas e 38
subtemas.

DSR x capítulos da
Agenda 21

Estrutura Temática
(indicadores
econômicos,
ambientais, sociais e
institucionais)

Monitorar e avaliar os efeitos
Input-output-impact x
ambientais (desempenho) de
temas ambientais
atividades apoiadas pelo
World Bank.
UNITED KINGDOM
Indicadores de
(1999)
desenvolvimento sustentável
para o Reino Unido 15
indicadores-chave de
desenvolvimento sustentável –
147 indicadores nacionais
(core set) – 29 indicadores
locais.
Energy and
EUROSTAT (2002)
Mais de 80 indicadores
DPSIR
environment
ambientais (relacionados a
indicators
energia) respondem à
demanda do Conselho de
Energia da União européia
feita em 1999.
Dados agregados, calculados
para os 15 países da União
Européia, com séries de
dados até 2000.
Tabela 04: Seleção entre as principais iniciativas internacionais de desenvolvimento de
indicadores ambientais e de desenvolvimento sustentável (esfera das nações) Fonte: (SILVA,2007)
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Os indicadores ambientais surgiram primeiro na esfera das nações, notavelmente em
resposta à Agenda 21. No entanto, métricas são necessárias em todos os níveis. Os
indicadores definidos em esfera de avaliação mais restrita (por exemplo, edifício ou
ambiente construído) devem alinhar-se aos indicadores e metas de 9 apresenta um
esquema de organização das diversas esferas de ação de indicadores.

Figura 10: Escalas de ação das principais iniciativas de organização de indicadores
ambientais, de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade (SILVA,2007)

Em 1999 a CIB (International Council for Buildings Studies and Documentation) no
documento W82 criou o projeto Construction Related Sustainability Indicators – CRISP
(1999-2001) para o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade para o setor de
construção, numa cooperação entre Japão, Malásia, Canadá, Estados Unidos e a EC
CRISP

Network,

que

congrega

24

membros

em

16

países

europeus

(http://crisp.cstb.fr/presentation.htm.)
Os objetivos do Projeto eram definir e validar indicadores (quantitativos e qualitativos) de
sustentabilidade relacionados ao setor de construção, incluindo aspectos ambientais,
econômicos, sociais, culturais e institucionais; implementar os indicadores para:
mensuração da sustentabilidade de edifícios e do ambiente construído, e dos diferentes
atores envolvidos em sua criação e manutenção em nível nacional; e ainda permitir a
comparação da sustentabilidade de edifícios, regiões e nações.
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Esses indicadores deveriam considerar todo o processo de produção do edifício, que
começa no início do projeto e termina no fim do ciclo de vida do mesmo, incluindo
demolição e eventual tratamento posterior. A missão do projeto era desenvolver uma
estrutura comum em âmbito internacional, mas eventualmente atribuir pesos diferentes
aos indicadores em cada país. A estrutura de indicadores deveria, ainda, ser compatível
com um cenário futuro projetado, para permitir a evolução dos indicadores e de seu
conteúdo ao longo do tempo. (SILVA ET AL, 2003)
O trabalho continuou após esse evento, com a formação da European Thematic Network
on Construction and City Related Indicators (EC CRISP Network), liderada pelo CSTB
(França) e pelo VTT26 Building Technology (Finlândia). A rede CRISP estruturou os
indicadores de sustentabilidade em tipo, escala do impacto, aspecto de desenvolvimento
sustentável e categoria de construção.
Na vigência do projeto CRISP (2000-2003), 24 organizações de 14 países coletaram e
validaram 510 indicadores, agrupados em 40 sistemas (i.e. listas estruturadas) de
indicadores relevantes, usando um framework de sustentabilidade compatível. Um
protótipo da base de dados que classifica sistemas e indicadores em um formulário
padrão foi disponibilizado para demonstrar aos usuários finais seu conteúdo e estrutura, e
está disponível em http://www.crisp.cstb.fr.
Uma segunda iniciativa de desenvolvimento e estruturação de indicadores de
sustentabilidade para o setor de construção que merece destaque foi conduzida pela
Construction Industry Research and Information Association – CIRIA (2001), que realizou
uma ampla consulta ao setor de construção no Reino Unido, relacionando quatro grandes
aspectos para a sustentabilidade:
1. proteção efetiva do ambiente;
2. uso prudente de recursos naturais;
3. progresso social, que reconheça as necessidades de para todos; e
4. manutenção de níveis elevados e estáveis de emprego e crescimento econômico.
emergiram dez temas-chave para a construção sustentável.
Apesar de esses temas terem sido propostos para o Reino Unido, é instrutivo considerar
a forma de organização dos indicadores propostos pela CIRIA. Dentro dos temas e
subtemas, há indicadores estratégicos e indicadores operacionais. Os indicadores
estratégicos medem os sistemas e processos internos da empresa, para melhorar seu
desempenho, sendo, por natureza, genéricos e relevantes para a maior parte das
empresas de construção.
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A informação necessária está normalmente disponível em âmbito corporativo e requer
menor esforço de compilação. Já os indicadores operacionais medem o desempenho da
empresa na produção e entrega de construções mais sustentáveis. O desempenho da
empresa em projetos individuais pode ser agregado para indicar o desempenho Global
da empresa quanto a um item específico.
Os métodos de avaliação ambiental de edifícios, hoje disponíveis, tipicamente não
abordam os aspectos sociais e econômicos da sustentabilidade e são dirigidos a edifícios
individuais. Já a discussão de indicadores de sustentabilidade (particularmente
indicadores sociais e econômicos) relaciona-se a medidas mais gerais da sociedade,
como redução de pobreza, analfabetismo, PIB, etc., que não são facilmente relacionadas
à escala organizacional ou de um edifício (COLE, 2002; TODD e JOHN, 2001).
Os indicadores ainda fornecem aos seus usuários a retroalimentação necessária ao fazer
benchmark de desempenho e ilustrar a taxa e extensão do progresso, auxiliando na
conscientização dos problemas ambientais e seus reflexos sociais e econômicos (ou
vice-versa), e nivelando uma base para comparação entre tomada de decisões e
planejamento estratégico.
A tabela 5 reúne as principais iniciativas de desenvolvimento de indicadores de
sustentabilidade relacionados ao setor de construção.
O desempenho ambiental de edifícios é relativo, avaliado em relação a desempenho
―típico‖, seja explicita ou implicitamente. Ao longo do tempo, edifícios individuais, assim
como as práticas de vanguarda e práticas típicas melhoram; conseqüentemente, a
pontuação de desempenho é válida apenas no ponto particular no tempo em que foi
realizada a avaliação.
Um avanço bastante promissor nessa mesma direção é o trabalho do ISO/TC59/SC1733
na preparação de um conjunto de normas sobre sustentabilidade de edifícios e ativos
construídos, que inclui um texto específico sobre princípios para indicação de
sustentabilidade de um edifício ou grupo de edifícios (ISO AWI 15392) (ISO, 2005a). Com
o uso dessa norma, pretende-se que as avaliações de sustentabilidade de edifícios sejam
feitas segundo uma estrutura comum e uma coleção principal de indicadores, definidos
na ISO AWI 21932 (2002c) e na ISO TS 21929 (ISO, 2005b).
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Organização/ Iniciativa

Publicação

Foco/ Objetivo

No nível setorial
CIB W82 Construction Related

CIB W82 (1999); CRISP

Indicadores

Sustainability

NETWORK

relacionados ao setor de construção

Indicators

–

CRISP (junho 2000 a agosto

(2001);

Häkkinen et al. (2002)

de

sustentabilidade

(rede européia)

2003)
Indicadores de sustentabilidade para
Construction Industry Research

a indústria da construção do Reino

and

Unido

Information

Association

(CIRIA)
No nível de edifícios
University of Michigan

REPPE (1999a)

Indicadores de sustentabilidade de
edifícios

Green

Building

(GBC)

Challenge

COLE; LARSSON (2000)

Indicadores

TODD; JOHN (2001)

ambiental
comparar

de
são
edifícios

sustentabilidade
utilizados
em

para

diferentes

países
ISSO TS (21929)

ISSO/TC59/SC17/WG2

Estrutura

de

desenvolvimento

de

(ISSO. 2005b)

indicadores de sustentabilidade de
edifícios - Normalização

Tabela 5: Iniciativas para o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade relacionados
ao setor da construção (SILVA,2007)

A influência econômica do edifício é expressa com base em fluxos monetários gerados
durante o seu ciclo de vida, como investimentos (em terreno, projetos, manufatura de
produtos, construção); custos operacionais (consumo de energia e de água, gestão de
resíduos...); custos com manutenção e reparo; e desconstrução e destinação de resíduos
de demolição. Na ISO AWI 21932 (ISO TC59/SC3, 2002c), os indicadores econômicos
relacionam-se a fluxos monetários durante o ciclo de vida do edifício, basicamente custo
ou retorno para proprietários, ocupantes e usuários.
Uma abordagem sustentável enfatiza o custo no longo prazo (análise de custos ao longo
do ciclo de vida) em vez de lucratividade no curto prazo.
Nesse sentido, o projeto de norma sugere que o emprego corrente de técnicas de análise
de viabilidade econômica que priorizem a situação presente como os métodos de
descontos (como o cálculo de valor presente) e de período de retorno (payback) seja
reconsiderado.
Os indicadores ambientais referenciam-se basicamente às categorias de impactos
listadas na ISO 14.042 (ISO, 2000): uso de recursos (solo, água, energia e matérias58
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primas), potencial de aquecimento Global, acidificação, eutroficação, formação de foto
oxidantes, dano à camada de ozônio, ecotoxicidade, contaminação do solo, saúde e
biodiversidade. Esses indicadores foram, por sua vez, relacionados na versão de 2003 da
ISO CD 21931 (ISO, 2003b), que aponta uma lista mínima de itens a serem
contemplados no desenvolvimento de métodos de avaliação ambiental de edifícios
Finalmente, os indicadores sociais são tratados na ISO AWI 21932 (ISO, 2002c) em
termos de saúde e produtividade (riscos à saúde e clima interno); segurança do usuário,
igualdade (acessibilidade) e herança cultural (qualidade arquitetônica; flexibilidade; vida
útil do edifício e adequabilidade ao entorno). Muitos desses aspectos sociais são
usualmente tratados no nível da comunidade. A norma tentará relacioná-los ao nível dos
edifícios e grupos de edifícios.
Atualmente, praticamente cada país europeu - além de Estados Unidos, Canadá,
Austrália, Japão e Hong Kong - possui um sistema de avaliação de edifícios. Todos estes
esquemas concentram-se exclusivamente na dimensão ambiental ou econômica da
sustentabilidade e estão voltados para o mercado, seja, foram desenvolvidos para serem
facilmente absorvidos por projetistas ou para receber e divulgar o reconhecimento do
mercado pelos esforços dispensados para melhorar a qualidade ambiental de projetos,
execução e gerenciamento operacional.
Estes esquemas têm estrutura simples e estão vinculados a algum tipo de certificação de
desempenho. O resultado prático é o altíssimo nível de regulamentações e de
democratização da tomada de decisões orientadas à produção, manutenção e renovação
do ambiente construído urbano.
Um edifício com alto desempenho ambiental deve impactar pouco o meio ambiente,
propiciando boas condições de conforto e salubridade para os usuários.
Dessa forma, deve-se considerar, entre outros: baixo consumo de energia para arcondicionado e iluminação; racionalização do consumo de água potável, uso de sistemas
construtivos e execução da obra de modo a minorar a geração de resíduos; localização
do empreendimento de forma a facilitar o seu acesso pelos usuários; não-perturbação da
vizinhança, principalmente durante a obra, como cuidados no espalhamento de poeira e
outros.
A maior parte das métricas identificadas na revisão das iniciativas mundiais de
desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade concentra-se na dimensão
ambiental, sendo esta a mais apropriada para medir a saúde e a sustentabilidade de
ecossistemas, comunidades ou componentes ambientais específicos, como água ou ar.
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Muitas dessas métricas não podem ser aplicadas a edifícios ou aos seus efeitos, uma vez
que eles não permitem distinguir a parcela de contribuição relativa dos edifícios ou do
ambiente construído à saúde ou à sustentabilidade de um dado ecossistema,
comunidade ou componente ambiental de interesse.
Reconhece-se, neste trabalho, a dificuldade em relacionar informações obtidas na escala
do edifício com o progresso do setor ou do país em quaisquer das dimensões da
sustentabilidade.
Defende-se, porém, a validade de se extraírem indicadores relevantes para os edifícios
que, ainda que não possam ser imediatamente agregados para formar uma medida
Global da sociedade, indiquem o caminho para cooperação no cumprimento de metas
setoriais e nacionais e a produção de um ambiente construído pautada por atitudes mais
responsáveis, com base na reflexão sobre seus efeitos no longo prazo.
O Brasil já conta com alguns esforços para estabelecer indicadores de sustentabilidade,
que, no entanto, variam largamente e são definidos segundo critérios e metodologias não
necessariamente replicáveis.
Para que o país possa avançar no desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade
de seu ambiente construído é preciso: definir uma metodologia consensual para
estruturar indicadores; coletar dados; definir indicadores nacionais, alinhados às
tendências internacionais, assim como um bloco dos indicadores locais relevantes em
cada caso; medir ou atribuir valores; e interpretar e, eventualmente, agregar indicadores.
Uma das mais importantes contribuições ao uso de indicadores de sustentabilidade foi
dada por Rees (1992) com o desenvolvimento de um índice denominado Pegada
Ecológica ou EF (do inglês Ecological Footprint).
Este indicador procura medir o impacto do homem sobre a Terra, ou seja, a pressão
exercida sobre o ambiente, e permite calcular a área de terreno produtivo necessária
para sustentar o estilo de vida do ser humano. A metodologia original consistiu em
construir uma matriz de consumo/uso de terra, considerando cinco categorias principais
do consumo (alimento, moradia, transporte, bens de consumo e serviços) e seis
categorias principais do uso da terra (energia da terra, ambiente (degradado) construído,
jardins, terra fértil, pasto e floresta sob controle). O objetivo deste índice é calcular a área
de terra necessária para a produção e a manutenção de bens e serviços consumidos por
uma determinada comunidade (WACKERNAGEL; REES, 1996).

60

INSTITUTO PRESBITERIANO M ACKENZIE
A versão da Pegada Ecológica publicada em 2006 (GFN, 2006) traz melhorias na
metodologia original, tais como:
a) inclusão da superfície total do planeta no cálculo de sua biocapacidade;
b) reservar uma parte da biocapacidade para outras espécies;
c) mudança das taxas de seqüestro de carbono pela vegetação; e
d) uso da produtividade primária líquida (NPP) na determinação de fatores de
equivalência para o cálculo da biocapacidade e da pegada ecológica (VENETOULIS;
TALBERTH, 2006). Considerando essas alterações, a situação Global é ligeiramente pior
que a obtida através da metodologia original, pois passou de 1,2 para 1,37 ha/pessoa.
(SICHE ET AL, 2007)
Segundo o GLOBAL FOOTPRINT NETWORK (2006), acredita-se que hoje o impacto
ambiental negativo da civilização humana no planeta seja algo próximo de 23% além do
que ele é capaz de se regenerar, como mostra a figura 11.

Figura 11: Pegada Ecológica Mundial x Biocapacidade do Planeta Fonte: (GLOBAL FOOTPRINT
NETWORK, 2006).
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A Pegada Ecológica não é uma medida exata e sim uma estimativa que procura mostrar
até que ponto a nossa forma de vida do ser humano está de acordo com a capacidade do
planeta de oferecer, renovar seus recursos naturais e absorver os resíduos produzidos,
por muitos e muitos anos, como demonstra a figura 12.

Figura12: Pegada ecológica, em hectare por pessoa.
Fonte: www.wwf.org.br/WWF_brasil/pegada_ecologica

Nesse momento de novos questionamentos e transformações para a arquitetura, em que
o processo de projeto é afetado diretamente, os chamados indicadores de
sustentabilidade introduzem mudanças metodológicas e práticas, integrando as várias
disciplinas interdependentes que estão envolvidas na concepção e na operação dos
edifícios.
Torna-se evidente a inovação na concepção arquitetônica e na engenharia de sistemas,
considerando não apenas o edifício em si, mas principalmente o processo de projeto, que
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ganhou complexidade com a maior interação entre os profissionais envolvidos e a
inserção de ferramentas avançadas de modelagem e simulação.
O papel da engenharia mecânica é crescente dentro do tema, uma vez que, no caso de
edifícios nos quais é inerente a complexidade tecnológica, a arquitetura sozinha não
responde para os padrões de desempenho ambiental, não só por imposições climáticas,
mas principalmente devido ao aumento da complexidade dos usos e da operação dos
edifícios, exigidos atualmente
O objetivo maior de um edifício sustentável deve ser fazer desse uma solução ambiental,
social e economicamente viável no contexto Global da sustentabilidade. Nesse sentido,
as noções de impacto ambiental não devem ser resumidas às questões de consumo de
energia, e sim ser ampliadas para os contextos local e Global.
Gonçalves e Duarte (2006) colocam que o edifício sustentável representa uma parcela do
ambiente construído, devendo as suas qualidades urbanas e ambientais também seguir
em direção à sustentabilidade.
Assim, se o objetivo maior for reduzir o impacto ambiental das cidades e alcançar uma
melhor qualidade ambiental urbana, em um cenário ideal, a busca pela arquitetura
sustentável deve acontecer em três escalas: a do edifício, a do desenho urbano e a do
planejamento urbano e regional. Nessa visão, os edifícios devem ser planejados de uma
forma tal que contribuam para a diversidade de usos e classes sociais, a socialização do
espaço público, a eficiência da infra-estrutura urbana e a qualidade ambiental do
ambiente construído.
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.
Em conseqüência de todas essas dificuldades, os métodos existentes de avaliação de
edifícios adotam, na verdade, essa segunda linha e reportam-se a metas de
sustentabilidade (ambiental) definidas teórica ou empiricamente. Indicadores empíricos
têm sido adotados e posteriormente validados ou excluídos com base nas experiências
práticas de implementação nos casos avaliados com cada sistema.

63

INSTITUTO PRESBITERIANO M ACKENZIE
Em diversos países, a rotulagem ambiental tem sido uma estratégia bem sucedida, por
permitir que os consumidores tenham um papel mais ativo na responsabilidade de reduzir
o impacto ambiental da sociedade, como sugerido no Capítulo 4 da Agenda 21. A tabela
6 a seguir elenca os principais selos de sustentabilidade de edificações existentes:
BREEAM

Building Research Establishment Environmental Assessment Method,
Reino Unido. Sistema criado pelo BRE em 1990. Considerado o sistema
mais antigo e que influenciou grande parte dos sistemas posteriores,
inclusive o LEED.

BEPAC

Building Environmental Performance Assessment Criteria, Canada.
Sistema baseado no BREEAM, deu origem ao GBC.

LEED

Leadership in Energy and Environmental Design. Sistema criado pelo
UGGBC em 2000, fortemente difundido nos EUA e com influência na
criação de outros sistemas pelo mundo.
Comprehensive Assessment System for Building environmental
Efficiency. Japão, introduzido em 2002.

CASBEE
HKBEAM

Hong Kong Building Environmental Assessment Method. Criado em
1996, inspirado no BREEAM. Iniciativa privada da The Real Estate
Developers Association of Hong Kong.

Ecoprofile

Sistema oficial de avaliação da Noruega. Coordenado pela Byggforsk
(Instituto Norueguês de Pesquisa de edifícios)

Ecoeffect

Environmental Status. Sistema sueco de avaliação. Iniciado em 1995,
começou a atividade em 1997, sendo que, em 2002, já estava na versão
4 e contava com aproximadamente 2000 edifícios avaliados.

NABERS

National Australian Building Environmental Rating System. Sistema de
avaliação australiano, iniciado em 2001, e com versão piloto a ser
lançado em 2003. Avaliação de edifícios de escritório e residências.

HQE

Haute Qualité Environnementale. Sistema oficial francês de avaliação de
diversos tipos de edifícios. Em 2002, entrou em teste.

BEES

Building for Environmental and Economic sustainability. Software
produzido por Barbara Lippiatt no National Institute of Standards and
Technology nos EUA. Permite avaliar o desempenho econômico e
ambiental na escolha de materiais de construção.

Green Globes

Canadá. Sistema on-line de avaliação que faz parte do BREEAM/Green
Leaf. Uma versão para o Reino Unido foi lançada em 2002.

EcoQuantum

Países baixos

PromisE

Finlândia.

Tabela 6: Principais selos de sustentabilidade de edificações
Segue espacialização dos selos acima descritos, em mapa mundi, figura 13.
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Figura 13: Principais selos verde da construção civil e sua origem
Fonte: www.geoconstruction.com)
O LEED, conforme já dito, apesar de não ser a primeira certificação verde para
edificações a ser criada, é atualmente o mais difundido dos sistemas de certificação
existentes no mundo. Ele traduz o esforço para o desenvolvimento de um padrão que
proporcione melhor desempenho ambiental e econômico dos edifícios baseando-se em
princípios, práticas, materiais e padrões industriais (SILVA, 2003)
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9. A CERTIFICAÇÃO LEED
O LEED é o sistema de certificação ―verde‖ aplicado pelo USGBC (United States Green
Building Council), organização não-governamental que atua desde 1993 nos Estados
Unidos, onde foi fundada.
Com uma estrutura simples, o sistema é baseado em especificações de desempenho, em
vez de critérios prescritivos, e toma como referência princípios de normas e
recomendações de organismos terceiros com credibilidade reconhecida como ASHRAE,
ASTM, EPA e o DOE (SILVA, 2003).
A certificação LEED foi visivelmente influenciado pelo BREEAM (Building Research
Establishment Environmental Assessment Method), tendo estrutura e conceitos muito
semelhantes, mesclando aspectos prescritivos e de desempenho, onde também há
versões para usos específicos de edifícios.
Os aspectos avaliados pelo LEED referem-se ao impacto gerado ao meio ambiente em
conseqüência dos processos relacionados ao edifício (projeto, construção e operação);
contemplando aspectos relativos ao local do empreendimento, o consumo de água e de
energia, o aproveitamento de materiais locais, a gestão de resíduos e o conforto e
qualidade do ambiente interno da edificação.
O método de avaliação consiste na análise da eficiência ambiental potencial do edifício,
por meio de documentos que indiquem sua adequação aos itens obrigatórios e
classificatórios presentes na certificação.
Há possibilidade de se atingir os níveis de certificado prata, ouro ou platina, sendo este
último o nível máximo a ser alcançado. As faixas de pontuação e os intervalos
considerados para a classificação dos edifícios variam de acordo com o uso e fase do
ciclo de vida do edifício.
Os trabalhos para desenvolvimento do Leadership in Energy and Environmental Design
(LEED) foram iniciados nos Estados Unidos em 1996, para facilitar a transferência de
conceitos de construção sustentável para os profissionais e para a indústria de
construção americana, e proporcionar reconhecimento junto ao mercado pelos esforços
despendidos para essa finalidade (USGBC, 1999).
Apesar das pequenas alterações desde a implementação do LEED, o programa consiste
das seguintes categorias:
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 Novas Edificações Comerciais – para novas construções ou grandes reformas.
Elaborado para guiar projetos que se distinguem por sua alta performance (energia,
água, qualidade ambiental interna, produtividade, etc.) Pode ser usado para prédios
comerciais, residenciais, governamentais, instalações recreativas, laboratórios e plantas
industriais.
 Interiores Comerciais – desenvolvido para garantir a alta performance dos interiores
em termos de ambiente saudável, produtividade no local de trabalho, baixo custo de
manutenção e operação e redução do impacto ambiental.
 Edificações Existentes – Operação e Manutenção – específico para edifícios
existentes, é uma ferramenta que possibilita aos proprietários e operadores medirem
suas operações, fazerem melhorias na manutenção em uma escala consciente, com o
objetivo de maximizar a eficiência operacional e minimizar os impactos ambientais.
Aborda questões de limpeza e manutenção, programas de reciclagem, programas de
manutenção exterior e atualização de sistemas prediais.
 Core and Shell – modalidade em que se certifica toda a envoltória do
empreendimento, suas áreas comuns e internamente, o sistema de ar condicionado e
elevadores. É utilizado por construtores e incorporadores que estejam desenvolvendo o
projeto para posterior comercialização de suas salas, garantindo ao futuro usuário que
suas

instalações

ofereçam

todas

as

condições

para

alta

performance

do

empreendimento.
 Residências – um sistema que promove o projeto e a construção de residências
verdes de alta performance, pois as habitações verdes consomem menos energia, menos
água e recursos naturais, produzem menos resíduos, são mais duráveis e apresentam
maior conforto ambiental.
 Desenvolvimento de Vizinhança – o sistema de certificação para bairros e
desenvolvimento de comunidades, integra os princípios do crescimento inteligente,
urbanismo e construção sustentável para a concepção de bairros. A certificação LEED
ND exige que o desenvolvimento do local e concepção do empreendimento cumpram
elevados níveis de responsabilidade ambiental e social (em desenvolvimento)
 Programa de Portifólio
 LEED para Escolas – reconhece o caráter singular da concepção e construção de
escolas, baseia-se no sistema de certificação LEED NC, e aborda questões como salas
de aula, acústica, planejamento central, prevenção contra mofo e avaliação ambiental do
local. Aborda a singularidade dos espaços escolares e as questões de saúde infantil.
 LEED para o Varejo (em fase piloto nos EUA)
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 LEED para a Área da Saúde (em fase piloto nos EUA)
Independente de seu foco individual, todos os programas LEED levam à certificação,
quando os critérios são cumpridos, de acordo com a seguinte escala: Certificação, Prata,
Ouro e Platina.
A distribuição de pontos foi recentemente alterada, com o lançamento do LEED 2009,
que agora utiliza uma escala de 100 pontos.
Os sistemas de pontuação foram criados pelos comitês de desenvolvimento, dos quais
participam voluntários que são experts em suas respectivas disciplinas. Os comitês
continuamente incorporam mudanças às novas versões das diretrizes, e os sistemas de
pontuação são constantemente examinados pelos voluntários, pelo quadro de
funcionários, assim como por seus usuários. O dinamismo do sistema contribui para seu
valor, aplicabilidade e vigor como sistemas de pontuação úteis.
Como mencionado anteriormente, o sistema foi desenvolvido no ano 2000 pelos comitês
voluntários do USGBC. O objetivo maior do USGBC é impulsionar uma transformação no
mercado da indústria da construção civil, essencialmente para tornar o projeto
sustentável o sistema a que se recorre nas operações cotidianas de projeto e construção,
por meio da concessão de vários níveis de certificação LEED aos projetos de melhor
desempenho.
O LEED em si não foi criado para ser usado como padrão em todas as edificações, mas
para destacar os líderes do segmento, estimulando outros a adotarem a prática de
construção verde, e assim criar uma mudança de paradigma. Tal mudança se daria, por
exemplo, de forma que em vez de ter-se de procurar materiais com conteúdo reciclado
para a edificação, todos os materiais teriam conteúdo reciclado, e assim não haveria a
opção de materiais ―não-verdes
O desempenho ambiental do edifício é avaliado de forma Global, ao longo de todo o seu
ciclo de vida, numa tentativa de considerar os preceitos essenciais do que constituiria um
"green building". O critério mínimo de nivelamento exigido para avaliação de um edifício
pelo LEED é o cumprimento de uma série de pré-requisitos. Satisfeitos todos estes prérequisitos, passa-se à etapa de classificação do desempenho, em que a atribuição de
créditos indica o grau de conformidade do atendimento aos itens avaliados.
O sistema de pontuação LEED pretende dividir e detalhar a construção sustentável de
forma a criar critérios que arquitetos, projetistas, empreiteiros e quaisquer outros na
construção civil possam compreender e efetivamente implementar.
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O método de pontuação está dividido em categorias e créditos para a construção
sustentável. Os sistemas de pontuação LEED estabeleceram categorias primárias que se
alinham com várias áreas de concentração para uma equipe de projeto. Essas categorias
são:
(SS)
(WE)
(EA)
(MR)
(IEQ)
(ID)
(RP)

Espaço Sustentável
Uso Racional da Água
Energia e Atmosfera
Materiais e Recursos
Qualidade Ambiental Interna
Inovação e Processos de Design
Prioridades Regionais

Os sistemas de pontuação baseiam-se em pré-requisitos e créditos. Em cada uma das
seis categorias, costuma haver um ou dois itens obrigatórios, sem os quais o edifício não
se qualifica para receber a certificação. Todos os pré-requisitos devem ser cumpridos
para que possa haver certificação. Os outros itens, denominados Créditos, são, na sua
maioria, opcionais. São acumulados pontos para cada um desses créditos e a sua soma
perfaz a pontuação potencial de projeto – e a sua pontuação final.
O material de referência para auxiliar as equipes nas metas de pontuação lista uma série
de fatores para a determinação daquilo que o USGBC busca para a concessão de cada
crédito do sistema de pontuação. Cada um dos itens de pontuação é primeiramente
descrito, para explicar a sua ―intenção‖, ou o tipo de impacto envolvido. Então são
listados os requisitos que devem ser atendidos para a concessão do crédito e sua
respectiva pontuação. É costumeiro haver diferentes opções, que fornecem diferentes
graus de impacto benéfico, dependendo das limitações específicas do projeto, local,
estratégias, bem como as preferências, metas e objetivos do cliente. São citadas as
possíveis estratégias e tecnologias que podem ser usadas para cumprir com o requisito.
Também são fornecidas informações adicionais para cada crédito, a saber:
 Sumário de Normas, nos casos em que uma norma é utilizada como referência, como
por exemplo a ASHRAE 90.1-2204.
 Abordagem de Implementação (outras limitações e órgãos que podem ser levados em
consideração, tais como questões legais ou técnicas.
 Cálculos, para os créditos em que eles são necessários.
 Performance Exemplar (descrevendo a possibilidade de se exceder as diretrizes
padrão, caso aplicável.
 Documentação para Apresentação, para comprovação.
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 Considerações (questões adicionais que a equipe de projeto pode necessitar levar em
conta nas fases de projeto e planejamento, como por exemplo, questões ambientais,
sociais, comunitárias e econômicas, ou sinergias dentro do projeto.
 Recursos, tais como organizações, websites, revistas técnicas e bibliografia que
podem ser consultados para integrar o crédito de forma homogênea.
 Definições, ou explicações para esclarecimento de pontos vagos e dúvidas freqüentes.
Ainda assim, pode haver dúvidas na aplicação dos quesitos, e para abordar questões e
problemas não previstos, já que não é possível desenvolver um sistema que preveja
todas as questões que podem surgir durante um projeto, existem grupos de assessoria
técnica, para auxiliar na interpretação e aplicação das regras que regem os créditos.
Através das Determinações de Interpretação de Créditos, que são registradas juntamente
com os projetos que buscam a certificação LEED, cria-se uma base de precedentes, que
também podem ser consultados por qualquer equipe com um projeto registrado.
Historicamente, o sistema LEED cresceu de um sistema único a vários sistemas de
pontuação, baseados no tipo de projeto. O novo sistema, LEED 2009, implementado
nesse ano, retorna ao conceito de um conjunto único de critérios, formando uma
fundação, ou um ―denominador comum‖ (RIDER, 2009). Os créditos, e os pré-requisitos,
foram harmonizados, ou seja, foram unificados para fornecer uma base para todos os
projetos LEED.
Todos os créditos comuns foram extraídos dos diferentes sistemas e colocados no que
se está chamando de ―estante‖. Cada ―livro‖ representa um crédito e contém diferentes
versões desse, conforme ele se aplica aos diferentes sistemas de pontuação. A idéia é
criar uma compilação das experiências, dúvidas e esclarecimentos de projetos reais,
conforme eles forem concluídos. Serão criados sistemas de pontuação para cada tipo de
edifício e localização, as semelhanças serão postas na seção principal dos créditos.
O LEED 2009 também redefine os limiares de pontuação necessários para a certificação.
No novo LEED 2009, um total de 100 pontos pode ser atingido. Outro fato novo é
atribuição de pesos diferentes, o que permite um denominador comum nas áreas mais
importantes, mas também permite mudanças e ênfase em maior impacto positivo na
eficiência energética e redução de poluentes.
As categorias utilizam as categorias da ferramenta TRACI da EPA, o órgão de proteção
ambiental dos EUA. Também foi incluído, nesse novo sistema de pesos, elementos
extraídos do BEES, um software desenvolvido pelo Instituto Nacional de Normas e
Tecnologia do Departamento de Comércio norte-americano.
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A ferramenta segue a abordagem de ciclo de vida da norma ISO 14040 para avaliação de
materiais.
A premissa do LEED 2009 é que o processo de construção do passado não mais se
aplica, e estabelece o caso básico de um edifício como um edifício LEED médio. Em
outras palavras, o padrão anterior não considerava o ambiente de forma notável.
Entretanto, com o progresso da construção verde, o USGBC agora presume que todos os
edifícios começam a abordar a questão do meio-ambiente, ao menos um pouco.
O LEED 2009 também contempla variações regionais, tratando aspectos de forma
regional e mesmo municipais, de acordo com as condições locais.
O Brasil formalizou a sua integração ao projeto GBC durante a conferência Sustainable
Buildings 2000 com a apresentação das intenções e estratégias do time brasileiro e com
a primeira participação dos autores deste trabalho em reuniões do Comitê Internacional.
A versão-piloto (LEED 1.0) foi lançada em janeiro de 1999 (USGBC, 1999).
A singularidade do LEED resulta principalmente do fato de ser um documento
consensual, aprovado pelas 13 categorias da indústria de construção representadas no
conselho gestor do esquema. O apoio de associações e fabricantes de materiais e
produtos favoreceu a ampla disseminação deste esquema nos EUA.
De forma resumida, são sete os passos para obter a certificação:
1. Realizar um diagnóstico para identificar o potencial ambiental do projeto em relação
aos critérios da norma LEED. Nesta etapa, avalia-se também se o empreendimento
atende a sete requisitos obrigatórios: Impacto da obra no em torno; Comissionamento;
Eficiência energética; Não uso do gás CFC; Instalações para coleta seletiva do lixo;
Renovação do ar; Proibição de fumar no edifício;
2. Gerar propostas de intervenção no empreendimento, com a recomendação de planos
de ação para a melhoria do seu desempenho ambiental, visando atingir um dos níveis de
certificação: básico, prata, ouro e platina. Neste momento são 15 avaliados os custos
envolvidos na aplicação das ações e definida uma meta de certificação;
3. Desdobramento das diretrizes ambientais adotadas para a campanha de marketing e
lançamento. Nesta etapa, orienta-se a agência de publicidade e a imobiliária sobre o que
pode ser colocado nos folders e materiais de venda, ressaltando os diferenciais
ambientais e os benefícios do edifício verde;
4. Desdobramento das diretrizes ambientais para os projetistas, que devem gerar
soluções de projeto e especificações de materiais e equipamentos de forma a atender às
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diretrizes do empreendimento. Também nesta etapa, são qualificados e selecionados os
fornecedores com condições de agregar valor ao processo de certificação, pelas
características do produto e processo de fabricação;
5. Elaborar a documentação de pré-certificação do empreendimento, evidenciando como
este irá atender a cada um dos critérios da norma LEED. Esta documentação é elaborada
em português e inglês e enviada ao USGBC;
6. Acompanhamento da obra para verificar se as soluções de projeto, as especificações
de materiais e equipamentos e as diretrizes estão sendo aplicadas no canteiro. Também
nesta etapa, são realizadas palestras de conscientização ambiental aos profissionais
envolvidos na obra;
7. Gerenciamento da certificação junto ao USGBC ao longo do empreendimento,
sistematizando as informações técnicas e enviando-as ao Conselho Americano, de forma
a evidenciar que os critérios estão sendo plenamente atendidos.
O processo se encerra ao final da obra, com a obtenção da certificação e construção do
empreendimento e a sua devida divulgação ao público.
Este sistema é também constituído por um checklist que atribui créditos para o
atendimento de critérios pré-estabelecidos, basicamente ações de projeto, construção ou
gerenciamento que contribuam para reduzir os impactos ambientais de edifícios. Com
uma estrutura simples, o LEED é um meio termo entre critérios puramente prescritivos e
especificação de desempenho, e toma, por referência, princípios ambientais e de uso de
energia consolidados em normas e recomendações de organismos de terceira parte com
credibilidade reconhecida, como a American Society of Heating Refrigerating and Airconditionning Engineers (ASHRAE); American Society for Testing and Materials (ASTM);
U.S. Environmental Protection Agency (EPA); U.S. Department of Energy (DOE).
Estas práticas de efetividade já conhecida são então balanceadas com princípios
emergentes, de forma a estimular a adoção de tecnologias e conceitos inovadores.
Se por um lado, o LEED é provavelmente o esquema disponível mais amigável enquanto
ferramenta de projeto, o que facilita a sua incorporação à pratica profissional, por outro,
deve-se ter sempre em mente que, em determinadas condições, o resultado da avaliação
pode ser incompleto e não necessariamente reflete o desempenho Global do edifício.
Os criadores e os defensores do LEED argumentam que se trata de uma ferramenta de
certificação internacional que estimula posturas globais e sustentáveis em edificações.
Os críticos acusam o LEED de greenwash, por se fundamentar prioritariamente na
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utilização de novas tecnologias e produtos, pela orientação ao consumo e ao mercado,
pela pouca ênfase no projeto e pela ausência de uma contextualização local. Esse tipo de
certificação, segundo os criticos, aborda apenas um dos aspectos da sustentabilidade (o
ambiental), e ignora os outros pilares que deveriam fundamentar o conceito: cultural,
social e econômico.
Observa-se que o sistema de certificação LEED apresenta segundo Hernandes (2006)
grande potencial para disseminar conceitos e boas práticas, alto potencial de influenciar o
mercado internacional, valoriza o processo de projeto, já que para diminuir custos é
necessário considerar as exigências do sistema desde as etapas mais anteriores do
processo.; incentiva a disseminação de boas práticas, tais como as análises e simulações
de desempenho energético, conforto térmico e luminoso, por exemplo; tem efeito
educativo de disseminação de idéias e valores relacionados com o alto desempenho
ambiental sobre os agentes da cadeia da indústria da construção (incluindo os clientes e
usuários finais).
Ou seja, seu maior potencial diz respeito aos aspectos relacionados à sua influência
como sistema de avaliação, e não tanto com as qualidades intrínsecas de sua avaliação.
O pensamento dos críticos do LEED, para quem a organização e seu sistema de
certificação é a idéia de que a certificação LEED é vista como o objetivo primário.
Um grande número de acadêmicos e profissionais argumentam que o projeto de edifícios
verdadeiramente sustentáveis deve ir além do LEED. Eles criticam o fato de que o LEED
permite que os profissionais sigam até antes do limite de criar novas fronteiras, aonde
esses, os críticos, pensam que a construção verde deve realmente ir. Arquitetos e
construtores ―verdes‖, que vem fazendo esse tipo de projeto há anos, crêem que o
USGBC estabeleceu um limite muito baixo no esforço de capturar uma fatia maior do
mercado.
A resposta à crítica é que o sistema LEED foi desenvolvido para impulsionar uma
transformação no mercado na indústria da construção civil ao definir uma métrica
consensual para o destaque na construção sustentável, que forma uma base para o
desenvolvimento contínuo.
Muitos dos defensores do LEED vêem o sistema de pontuação como um veículo para
manter o tópico da construção sustentável no plano principal de nossas preocupações, e
não como a verdade final e absoluta em regras. O sistema LEED tem mantido continua a
manter a discussão da construção sustentável viva e a transformação de mercado
clamada pelos profissionais verdes vibrante. (TRACI, 2009).
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10. A APLICABILIDADE DO LEED NO BRASIL
O GBC Brasil, organização sem fins lucrativos, tem como missão fomentar o
desenvolvimento da indústria nacional da construção civil com foco na sustentabilidade
socioambiental.
A organização é membro do World Green Building Council, que tem como objetivo
incentivar a criação de Conselhos nacionais como forma de estimular e promover,
mundialmente, a adoção de tecnologias, práticas e operações sustentáveis na construção
civil.Os membros fundadores do GBC Brasil são empresas que se dispuseram a
patrocinar a criação de uma ONG como acima.
O LEED foi escolhido, em oposição a outros tipos de certificação, por uma questão de
força de mercado. Como o mercado apontava para o LEED, que vem crescendo muito
pelo mundo, optou-se por esse, pois sua adaptação ao modelo brasileiro seria mais fácil.
O Green Building não está atrelado ao LEED, este foi escolhido por ser considerado o
sistema a que o mercado reagiria da melhor forma, e por estar mais próximo do USGBC.
Em seus três anos de atividade, houve um aumento exponencial no número de
empreendimentos que buscam a certificação, além do número de profissionais atingindos
através do programa nacional de educação e o envolvimento cada vez maior dos órgãos
da administração pública.
Além da certificação e da educação, o terceiro pilar da entidade diz respeito a
publicações. Outro são eventos e networking, com o objetivo de estimular o debate, a
interação e o desenvolvimento. São promovidos seminários, congressos e reuniões de
análise crítica para identificar barreiras e propor soluções.
Também há ―Fomento e Coordenação‖. O GBC Brasil propõe a divulgação de materiais,
sistemas, equipamentos e tecnologias da construção civil, além de metas ambientais
para as empresas e demais envolvidos no processo, incentivando a inovação e a
competitividade.
Até dezembro de 2009, havia no Brasil 150 empreendimentos buscando a certificação
LEED, e 11 empreendimentos já têm o selo. Espera-se que ao final de 2010 sejam 300
prédios registrados para certificação – uma meta considerada plausível pelo Green
Building Council Brasil. O grande obstáculo para a disseminação das práticas é o
desconhecimento – não só de engenheiros, arquitetos e construtores, mas da própria
população. A educação tem papel primordial nesse esforço.
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Figura 14: Evolução dos Processos LEED no mundo e no Brasil.
Fonte: Revista Infra, dez 2009/jan 2010.

Figura 15: Empreendimentos registrados no GBC, por tipo de uso.
Fonte: Revista Infra, dez 2009/jan 2010.

O papel principal do GBC Brasil não é elevar a aplicação do LEED, sendo este apenas
um elemento. Seu papel é aumentar a adoção das técnicas e práticas de consumo
sustentável. Existem, para este fim, outros selos, tais como:
 AQUA – Alta Qualidade Ambiental, lançado pela Fundação Vanzolini e inspirado no selo
francês HQE, é o primeiro a levar em conta as especificidades do Brasil ao atestar
processos sustentáveis no planejamento, construção, e operação do edifício. A
certificação leva em conta 14 critérios que podem ser divididos em 4 grupos:
ecoconstrução, gestão de recursos, conforto e saúde.
 Em julho de 2009 foi lançada a Etiqueta de Eficiência Energética, que se aplica a edifícios
comerciais, de serviços e públicos, e integra o PBE – Programa Brasileiro de
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Etiquetagem. O selo foi desenvolvido pela Eletrobrás em parceria com o Imetro, e criado
para valorizar construções que utilizem o máximo de iluminação e ventilação natural.
 Criado pelo Procel – Programa de Conservação de Energia Elétrica, o Selo Procel de
Economia de Energia, concedido pelo Inmetro e pela Eletrobrás, indica os
eletrodomésticos de melhor desempenho, por categoria.
 O FSC – Forest Stewardship Council – certifica empreendimentos ou produtos florestais.
Verifica o cumprimento de questões ambientais, econômicas e sociais em torno do
produto.
 Para auxiliar as obras de prédios verdes, o Grupo Sustentax lançou o Selo Sustentax de
Sustentabilidade com Qualidade, que certifica produtos tais como pisos, adesivos, tintas
e metais sanitários. O selo abrange construtoras, incorporadoras, equipamentos,
arquitetura de interiores, paisagismo e outros.
Hernandes (2006) coloca alguns fatores que acredita serem relevantes para a aceitação
do sistema LEED no Brasil:
1. a existência de inúmeras empresas multinacionais, pois as mesmas funcionariam
como um canal de comunicação de conceitos no sentido SEDE-SUBSIDIÁRIAS. Grande
parte das multinacionais instaladas no Brasil tem sua sede nos EUA, o que faz com que a
política ambiental dessas mesmas empresas tenha grande alinhamento com instituições,
agentes e iniciativas americanas. Sendo o LEED o sistema de avaliação mais influente e
difundido nos EUA, é de se esperar que ele tenha mais probabilidade de ser inserido no
país do que outros sistemas estrangeiros ou mesmo americanos. Assim, uma empresa
multinacional que já use o LEED na sua sede dos EUA e poderia aplicar, mesmo que
precariamente, essa ferramenta no Brasil, para ter algum referencial de comparação do
desempenho de todos os seus edifícios em um contexto internacional ou apenas como
diferencial mercadológico;
2. afinidades com o Mercado:

com sua política de responder às necessidades do

mercado como ferramenta de marketing institucional, o LEED tem grande aceitação junto
à iniciativa privada países que possuem versões licenciadas. Em função de sua estrutura
simples, linear, sem pesos e com perfil de créditos fixo, ele parece ao mercado a
ferramenta adequada para comparações diretas entre empreendimentos os mais
distintos, servindo assim ao propósito de ser um diferencial de mercado estratégico que
gera competitividade (BD&C, 2003). O fato curioso é que, nesse processo, o aspecto da
competitividade retroalimenta a própria imagem institucional

do sistema perante o

mercado. Observa-se, no entanto, que, por mais força que tenha essa dinâmica, ela não
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prova, por si só, que o exercício dessas comparações seja de qualquer modo consistente
e fundamentado;
3. No Brasil, são observados os exemplos brasileiros de inserção do sistema LEED e
duas questões principais chamam a atenção: o uso de um corpo normativo totalmente
estrangeiro, um grande número de itens avaliados e o conceito de avaliação voltado para
as questões ambientais típicas do seu país de origem. E a falta de questionamento
relativo ao aspecto social e cultural da sustentabilidade. (Silva et al, 2003). Os mesmos
autores ainda observam que existem itens excessivamente detalhados para os padrões
brasileiros, assim como para qualquer país com histórico de ausência de normas ou
deficiência das normas existentes. O LEED tem quesito para controle do nível de
iluminação noturna externa aos edifícios, buscando evitar perturbação de habitats
naturais. Não se pode esperar que no Brasil seja possível partir para este nível de
sofisticação já no começo.
Quanto a questão normativa é legítimo discutir a respeito das minúcias dos efeitos da
aplicação das normas estrangeiras no Brasil, Silva et al (2003) colocam que isso não
representa o cerne da questão. Mesmo com resultados menos consistentes é de se
esperar que o próprio movimento de se valorizar a aplicação de uma norma de
desempenho (como energia e conforto, por exemplo) no país por si só tenha um efeito
positivo, qualquer que seja a norma.
Hernandes (2006) coloca ainda outras preocupações pertinentes:
1. Pelo fato de permitir a certificação de projetos com conceitos convencionais e apenas
algumas preocupações ambientais, o sistema definitivamente não garante boa
arquitetura;
2. Apesar do sistema apresentar, como uma das suas vantagens estratégicas, as
comparações diretas entre projetos proporcionadas pela classificação obtida com o
sistema, estas podem mascarar inconsistências;
3. O sistema pode mascarar o real impacto de um empreendimento, por questões
relacionadas ao seu tamanho, contexto urbano e especificidades do projeto36;
4. A aplicação de normas estrangeiras como referências em alguns créditos do sistema
pode mascarar inconsistências (sendo muito exigentes ou pouco exigentes em questões
pouco importantes ou muito importantes, respectivamente);
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5. Devido ao fato de focar somente a porção mais elevada do mercado da construção, o
sistema contribui pouco para diminuir a desigualdade entre os extremos desse mercado,
sendo que essa questão se torna mais aguda no Brasil onde essa desigualdade toma
dimensões desproporcionais (temos o mais alto nível de desempenho em projetos e
construção tentando conviver com padrões inaceitáveis de qualidade social, econômica e
ambiental)
6. Devido ao mesmo fato, tem um impacto direto pouco significativo na sustentabilidade
do espaço construído do país, considerando-se a fatia do mercado que ele pode atingir
comparada ao total do que é construído.
Silva et al (2003) também colocam que todos os métodos de certificação verde dão
importância significativa a emissão de CO2 durante a operação do edifício (o GBC
considera também o CO2 incorporado aos materiais), o que representa uma preocupação
de países de clima frio (com demanda intensa por aquecimento) e/ou com matrizes
energéticas baseadas no uso de combustíveis fósseis às metas de emissões de CO 2
estabelecidas no Protocolo de Kioto.
No caso brasileiro, o controle de CO2 durante a operação dos edifícios não é tão válida,
uma vez que a necessidade de refrigeração dos ambientes é muito mais freqüente que
de aquecimento (utilizado apenas em áreas específicas do país); que a eletricidade
utilizada é, em sua maior parte, proveniente de fontes hidráulicas (apesar da tendência
de alteração de cenário pela implementação de termoelétricas); e que apenas uma
parcela pequena (apesar da tendência de crescimento) do aquecimento de água provém
de combustível fóssil (gás) e o uso de chuveiros elétricos ineficiente é dominante.
No Brasil, a emissão de CO2 durante a produção dos materiais de construção pode ser
preponderante em muitos casos a seria provavelmente mais eficiente (a) implementar
medidas de controle durante a produção, como a certificação de materiais e processos
quanto à emissão de CO2, por exemplo, e controlando o CO2 incorporado total durante a
especificação (uma vez que estes dados sejam previamente coletados); e (b) controlar
separadamente o uso de eletricidade, e manter um indicador de eficiência energética
Global do edifício.
Os autores ainda observam que no setor construção civil brasileira ainda impera uma
cultura onde a responsabilidade termina com a entrega do projeto ou obra concluídos.
Assim, um plano de manutenção e um manual do usuário bem detalhado deveriam ser
incluídos no método de avaliação da certificação.
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Outros pontos relevantes são: não realiza o controle quantitativo e qualitativo dos
acidentes ambientais, controle de emissão de ruídos, não possui políticas de prevenção
de acidentes de trabalho, não contempla procedimentos para garantir a compra sócio e
ambientalmente responsável, não contempla programas de educação ambiental junto aos
colaboradores.
O que aparece como preocupação e crítica fundamental na certificação LEED para
diversos pesquisadores é a questão social e cultural, que não é absorvida pela
certificação.

Preocupações

como:

com

direitos

sociais,

educação

básica

de

trabalhadores, educação ambiental, respeito à cultura nacional, diminuição da
desigualdade dos padrões de qualidade do mercado nacional da construção;
A aplicação do sistema LEED pode ser benéfica, mas esse benefício pode não ser
suficientemente abrangente para atender as demandas locais. Como uma primeira
tentativa, o sistema pode resultar em um saldo potencial positivo no Brasil até que se
possa criar, divulgar, aplicar, revisar e disseminar a ferramenta adaptada e adequada à
realidade nacional. Atualmente os seguintes empreendimentos já receberam o selo verde
LEED no Brasil, ver tabela 7:

Tabela 7: Empreendimentos certificados LEED no Brasil (Fonte: GBC Brasil, 2010)
A análise do sistema permite constatar que, mesmo nos cenários mais otimistas de sua
disseminação no país, seu foco nas exceções do mercado tem pouco potencial de trazer
melhorias significativas na sustentabilidade da indústria da construção nacional. Isso fica
ainda mais patente quando considera-se que no Brasil, algo próximo de 70% das
construções nos grandes centros é irregular; aproximadamente 7 em cada 10 sacos de
cimento (SNIC, 2005) usados na construção são vendidos em lojas para pequenos
empreiteiros e autoconstrutores; e segundo o IBGE, em 2003, no setor da construção,
79

INSTITUTO PRESBITERIANO M ACKENZIE
havia 170.803 empresas informais contra 118.993 empresas formais no Brasil (FGV,
2005b).
Causas prováveis, apesar de ainda não exploradas profundamente, estão basicamente
na diferença entre a agenda ambiental do Brasil e as dos países responsáveis pelo
desenvolvimento inicial da ferramenta. Os quatro exemplos apresentados a seguir são
bastante ilustrativos:
1. Um item decisivamente pontuado nesta ferramenta refere-se ao uso de energia, em
termos de consumo e quantidade de emissões associadas. A preocupação com
consumo de energia é obviamente comum a todas as agendas, mas é irrelevante
pontuar tão intensamente o desempenho em relação a emissões de combustíveis
fósseis, quando a matriz energética brasileira é amplamente baseada em energia
hidrelétrica.

Naturalmente

a

pontuação

dos

nossos

edifícios

será

sempre

elevadíssima. E de pouco significado.
2. Peso razoável é atribuído ao item ―uso do solo‖, resultado da indisponibilidade de área
superficial em muitos países europeus, e que favorece enormemente a pontuação de
edifícios em centros urbanos densos e com pouca disponibilidade de terrenos para
desenvolvimento, ainda que isto não seja tão importante em muitas regiões do Brasil.
3. Não há um requisito de controle de desperdício, item fundamental na agenda brasileira
para a construção sustentável (JOHN; SILVA; AGOPYAN, 2001) mas que é pouco
importante para países que há muito tempo utilizam tecnologias construtivas com
baixíssimo índice de perdas e desperdício.
4. A exigência para atendimento do requisito de iluminação natural, parte da categoria
―qualidade do ambiente interno‖, reflete as latitudes pouco favoráveis dos países do
hemisfério norte, mas é facilmente atingida por qualquer edifício brasileiro que atenda
às exigências mínimas dos códigos de obras. Com um nível de exigência tão baixo, a
pontuação invariavelmente estoura o limite superior da escala de desempenho e o
emprego de estratégias de iluminação natural simplesmente não agregam diferença
ao resultado do item.
Com esta breve discussão, quisemos demonstrar que, apesar de não ser necessário
começar o desenvolvimento de um método brasileiro totalmente do ponto zero, e da
estrutura do GBC servir ao propósito de ser ponto de partida para a derivação de uma
avaliação adequada ao Brasil, isto requer a revisão criteriosa dos itens e benchmarks a
serem considerados nas avaliações, para obter resultados aderentes ao contexto
nacional.
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As críticas observadas podem ser agrupadas nos seguintes aspectos:
1. normas de referência do LEED — as normas às quais o LEED faz referência para
estipular parâmetros de desempenho têm seu papel e contribuição questionadas;
2. deficiência na Agenda Marrom — por ter sido pensado originalmente para responder
estritamente às questões da Agenda Verde, pertinentes ao seu ambiente de origem, o
LEED

se

mostra

inadequado

para

abordar

situações

típicas

de

países

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento;
3. dificuldade de medir a qualidade e quantidade de benefícios ao meio e para o
empreendimento — por concentrar seus benefícios em aspectos de difícil mensuração
como, por exemplo, a imagem corporativa de um empreendimento, o LEED fornece
poucos recursos para responder às demandas imediatistas de mercado;
4. o sistema pode encobrir a quantidade real de impacto ambiental de grandes
empreendimentos — por permitir que empreendimentos de tamanhos completamente;
5. díspares obtenham a mesma classificação e possam, em tese, ser comparados
diretamente;
6. permite algumas discrepâncias e desequilíbrios muito claros, dando ênfase em um
determinado assunto em detrimento de outro, o sistema pode permitir, por exemplo,
que um projeto possa ser certificado sem dar nenhum foco no uso da água.
O Comitê Técnico do GBC Brasil é composto por cerca de 160 profissionais da indústria,
governo, academia, engenheiros, arquitetos e outros, que trabalham nas adaptações da
certificação em função da realidade brasileira. Em 2008 foi concluída a análise da
certificação LEED NC – New Construction – que concluiu com a aprovação dos atuais
pré-requisitos e 69 créditos. Foram acrescentados seis novos créditos: Adequação de
acessibilidade interna e externa, Plano de impacto ambiental do empreendimento,
Redução do consumo de água e efluentes por meio de medição individualizada,
Aquecimento de água por painéis de captação da energia solar, Limitação da geração de
resíduos da construção civil, e Projeto para desmonte.
Além do Comitê Técnico para adaptação da certificação à realidade brasileira, o próprio
USGBC, por meio de seu novo sistema, o LEED 2009, vem tentando abordar as
especificidades locais em seus requisitos para obtenção da certificação.
Já existe segundo Romero, uma proposta para incluir no LEED Brasil um módulo social.
E o novo sistema, com pesos diferentes dados aos diferentes itens, já caminha nessa
direção.
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A ferramenta, que se propõe a incentivar a mudança no paradigma da construção civil
para fomentar as práticas sustentáveis nos edifícios e assim elevar a qualidade de vida e
a sustentabilidade das cidades, vem se modificando ao longo do tempo para, ao mesmo
tempo, sanar suas falhas e adaptar-se às realidades locais.
São inúmeras as divergências e incontáveis as críticas, mas ao menos num ponto existe
algo próximo de um consenso entre profissionais e instituições:
―os sistemas de avaliação ambiental assumem papel fundamental, pois
promovem a conscientização e o entendimento de todos os envolvidos na
cadeia produtiva da construção civil para incorporar soluções que
permitam uma economia de recursos e maior conforto e qualidade de vida
de

seus

usuários."

Siegbert

Zanettini

(Fonte:

http://jornalistanet.blog.terra.com.br/2008/08/13/certificacao-o-que-e-bompara-os-outros/ acessado em 15/11/2009)
Grande parte dos profissionais encara a certificação como instrumento de incentivo à
busca de procedimentos sustentáveis na construção, conscientização e engajamento das
empresas.
Ainda, segundo John (2000)
―a certificação é uma necessidade em alguns mercados, particularmente
no setor comercial e edifícios institucionais. Porém, no caso do Brasil, onde
70% da construção é autogerida (e parte importante autoconstruída) a
certificação – segundo ele - tem efeito limitado para a maioria dos
materiais, e pode ter impacto em produtos destinados exclusivamente para
estes mercados: então, certificação sozinha não resolve. Aliás, o mais
importante é o marco institucional que estabeleça metas progressivas para
os diferentes agentes da cadeia necessariamente combinada com um
combate feroz à não-conformidade".
Assim, portanto, é extremamente importante o caráter educativo e informativo das
instituições que concedem certificações e divulgam as práticas sustentáveis para além
dos envolvidos na construção dos edifícios, mas também para aqueles que neles vivem e
trabalham, bem como o papel informativo e educativo dos empreendimentos comerciais e
institucionais que se valem do reconhecimento das práticas sustentáveis, ainda que
imperfeito, para melhorar a qualidade de vida dos usuários e transeuntes, e mostrar-lhes,
através

do

exemplo,

que

o

futuro

deve,

e

pode,

ser

mais

sustentável.
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11. ANALISE COMPARATIVA DO ATENDIMENTO DO LEED NC v3 ÁS
ÀSDIRETRIZES
DIRETRIZESDA
daAGENDA 21 GLOBAL
Tendo por base a Agenda 21 Global, foram verificadas todas as categorias do LEED NC
v3, abaixo relacionadas, que contemplaram em algum momento a Agenda 21 Global.
(SS)
(WE)
(EA)
(MR)
(IEQ)
(ID)
(RP)

Espaço Sustentável
Uso Racional da Água
Energia e Atmosfera
Materiais e Recursos
Qualidade Ambiental Interna
Inovação e Processos de Design
Prioridades Regionais

11.1 Atendimento do LEED NC v3 ao Capítulo 04 da Agenda 21 Global: Mudanças
nos Padrões de Consumo
DESCRIÇÃO
Objetivos:
• promover padrões de consumo e produção que reduzam as pressões ambientais e
que atendam às necessidades básicas da humanidade;
• desenvolver uma melhor compreensão do papel do consumo e da forma de se
implementar padrões de consumo mais sustentáveis.
CONSIDERAÇÕES DA PESQUISA
O LEED NC V3 atende a este capítulo da Agenda 21, estimulando:
•
•
•

uso do transporte coletivo sobre o individual;
fim do desperdício de água;
ajuste dos sistemas prediais para redução dos gastos com iluminação determinando
padrões de consumo mais aceitáveis;
• redução do consumo de materiais e estimulo da redução do descarte,
• preservação do habitat e dos recursos naturais.
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11.2 Atendimento ao Capítulo 06: Proteção e Promoção da Saúde Humana
DESCRIÇÃO
Objetivos:
• satisfazer as necessidades sanitárias básicas das populações rurais, periferias
urbanas;
• proporcionar os serviços especializados necessários de saúde ambiental;
• coordenar a participação dos cidadãos, da área da saúde, das áreas relacionadas à
saúde e dos setores pertinentes externos à área da saúde (instituições empresariais,
sociais, educacionais e religiosas) , das soluções para os problemas da saúde.
• obter cobertura de serviços sanitários para os grupos populacionais mais
necessitados, particularmente os que vivem nas zonas rurais.
CONSIDERAÇÕES DA PESQUISA
O LEED NC V3 atende a este capítulo da Agenda 21, estimulando:
•
•

revitalização de áreas contaminadas;
redução de emissão de poluentes gerados pelo transporte, através do incentivo ao
uso de transporte público, veículos menos poluentes e bicicletas;
• redução das ilhas de calor;
• controle da poluição dentro dos edifícios.

11.3 Atendimento ao Capítulo 07: Promoção do Desenvolvimento Sustentável dos
Assentamentos Humanos
DESCRIÇÃO
Objetivos:
• ampliar o fornecimento aos assentamentos humanos de uma tecnologia mais eficiente
quanto ao uso da energia;
• estimular o uso de fontes alternativas/renováveis de energia;
• reduzir os efeitos negativos da produção e do uso da energia sobre a saúde humana e
sobre o meio ambiente.
CONSIDERAÇÕES DA PESQUISA
O LEED NC V3 atende a este capítulo da Agenda 21, estimulando:
• desenvolvimento de áreas urbanas com infraestrutura existente, protegendo áreas
verdes, e preservando o habitat e os recursos naturais;
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•
•
•
•
•
•
•

revitalização de terrenos ou áreas deterioradas;
incentivo à utilização de transportes alternativos como trens e ônibus públicos bem
como carros com baixa emissão de poluentes ou mesmo bicicletas;
limitar perturbações naturais hidrológicas, reduzindo a capa impermeável do sitio,
aumentando a infiltração no local;
reduzir ou eliminar a poluição proveniente da enxurrada de água da chuva, eliminando
contaminantes;
reduzir as ilhas de calor;
encorajar o desenvolvimento e o uso de tecnologias de energias renováveis;
reutilizar materiais e produtos.

11.4 Atendimento ao Capítulo 08: Integração entre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento na Tomada de Decisões
DESCRIÇÃO
Objetivos:
•






melhorar ou reestruturar o processo de tomada de decisões de modo a integrar
plenamente a esse processo a consideração de questões sócio-econômicas e
ambientais, com a participação do público, onde cada pais determine suas prioridades,
considerando:
efetivar uma integração gradual entre as questões de meio ambiente e
desenvolvimento, através de políticas públicas;
fortalecer as estruturas institucionais integrando as questões sobre meio ambiente e
desenvolvimento;
promover a participação dos indivíduos, grupos e organizações interessados;
integração das questões sobre meio ambiente e desenvolvimento no processo de
tomada de decisões.

CONSIDERAÇÕES DA PESQUISA
O LEED NC V3 atende a este capítulo da Agenda 21, estimulando:
• redução na geração de águas residuais e a demanda de água potável, enquanto se
aumenta a recarga local aqüífera, respeitando assim os limites e necessidades do
meio ambiente.
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11.5 Atendimento ao Capítulo 09: Proteção da Atmosfera
DESCRIÇÃO
Objetivos:
• melhorar a compreensão dos processos que afetam a atmosfera da Terra em escala
mundial, regional e local e são afetados por ela, incluindo-se, inter alia, os processos
físicos, químicos, geológicos, biológicos, oceânicos, hidrológicos, econômicos e
sociais;
• aumentar a capacidade e intensificar a cooperação internacional;
• melhorara compreensão das conseqüências econômicas e sociais das mudanças
atmosféricas e das medidas de mitigação e resposta adotadas com relação a essas
mudanças.
CONSIDERAÇÕES DA PESQUISA
O LEED NC V3 atende a este capítulo da Agenda 21, estimulando:
•
•

•
•
•

redução da poluição das atividades da construção, controlando a erosão do solo, a
sedimentação dos canais d‘água e a poeira gerada pelos aerotransportes;
incentivo à utilização de transportes alternativos como trens e ônibus públicos bem
como carros com baixa emissão de poluentes ou mesmo bicicletas com o objetivo da
redução do impacto da poluição gerada pelo transporte particular na atmosfera;
redução do impacto econômico e ambiental causado pelo uso excessivo de energia;
diminuição na destruição da camada de ozônio, exigindo a eliminação de
equipamentos que utilizem CFC;
desenvolvimento e o uso de tecnologias de energia renovável .
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11.6 Atendimento ao Capítulo 10: Abordagem Integrada do Planejamento e do
Gerenciamento dos Recursos Terrestres
DESCRIÇÃO
Objetivos:
• facilitar a alocação de terra aos usos que proporcionem os maiores benefícios
sustentáveis promovendo o gerenciamento sustentável, integrado dos recursos
terrestres;
• respeitando áreas protegidas, o direito à propriedade privada, os direitos das
populações indígenas e de suas comunidades e os direitos de outras comunidades
locais, bem como o papel econômico da mulher na agricultura e no desenvolvimento
rural;
• analisar e desenvolver políticas de apoio ao melhor uso possível da terra e do
gerenciamento sustentável dos recursos terrestres;
• melhorar e fortalecer os sistemas de planejamento, gerenciamento e avaliação da
terra e dos recursos terrestres;
• fortalecer instituições e coordenar mecanismos para a terra e os recursos terrestres;
• criar mecanismos para facilitar a intervenção e a participação ativa de todos os
interessados,especialmente comunidades e populações locais, na tomada de decisões
sobre o uso e gerenciamento da terra.
CONSIDERAÇÕES DA PESQUISA
O LEED NC V3 atende a este capítulo da Agenda 21, estimulando:
•

•
•
•

a prevenção e o desenvolvimento de edifícios, estradas ou áreas de
estacionamento, em partes do terreno que se encontrem em áreas de paisagem
natural, em afastamento inferior à 15 metros de qualquer corpo d‘água;
indução do desenvolvimento de áreas urbanas com infraestrutura existente,
protegendo áreas verdes, e preservando habitats e recursos naturais;
a revitalização de terrenos ou áreas deterioradas em solos contaminados,
reduzindo a expansão urbana;
melhorar o manejo dos recursos terrestres.
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11.7 Atendimento ao Capítulo 11: Combate ao Desflorestamento
DESCRIÇÃO
Objetivos:
 reforçar as instituições nacionais ligadas a florestas, ampliando o âmbito e a eficácia
das atividades relacionadas ao manejo, conservação e desenvolvimento sustentável
das florestas;
• garantir a utilização e produção sustentáveis dos bens e serviços florestais, tanto nos
países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento;
• fortalecer a capacidade e o potencial das instituições nacionais, oferecendo condições
de aquisição de conhecimentos para a proteção e conservação das florestas;
• expandir seu alcance e aumentar a eficácia dos programas e atividades relacionados
ao manejo e desenvolvimento das florestas;
• fortalecer e aumentar a aptidão humana, técnica e profissional, bem como os
conhecimentos especializados para o fortalecimento institucional
• formular e implementar políticas, planos, programas, pesquisas e projetos sobre
manejo, conservação e desenvolvimento sustentável de todos os tipos de florestas e
de recursos derivados das florestas, inclusive das áreas florestais.
CONSIDERAÇÕES DA PESQUISA
O LEED NC V3 atende a este capítulo da Agenda 21, estimulando:
•
•
•
•
•
•
•
•

proibição do desenvolvimento de construções em áreas de habitat de animais
ameaçados de extinção, listados em âmbito federal e estadual;
promover o desenvolvimento em áreas com infra-estrutura existente;
conservação de áreas naturais existentes e recuperação das deterioradas;
redução das ilhas de calor;
reutilização de materiais e produtos;
incentivo do uso de produtos feitos com materiais reciclados;
redução do uso de materiais feitos com matérias primas finitas;
uso de madeira certificada.
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11.8 Atendimento ao Capítulo 12: Manejo de Ecossistemas Frágeis - a luta contra a
desertificação e a seca
DESCRIÇÃO
Objetivos:
• promover o estabelecimento e/ou fortalecimento de centros nacionais de coordenação
das informações sobre o meio-ambiente, nos Governos e ministérios setoriais,
oferecendo serviços necessários de padronização e apoio;
• vincular os sistemas nacionais de informação sobre o meio ambiente no que diz
respeito a desertificação e seca;
• formar rede de informações com alcance sub-regional, regional e interregional;
• fortalecer as redes de observação sistemática de caráter regional e mundial, para a
observação da degradação e desertificação da terra provocada tanto por flutuações
climáticas como pela ação humana;
• monitoramento da desertificação e da degradação da terra, em âmbito nacional e
internacional, para melhoria das condições de vida nas áreas afetadas, identificando
áreas prioritárias para a ação.
CONSIDERAÇÕES DA PESQUISA
O LEED NC V3 atende a este capítulo da Agenda 21, estimulando:
•

a não apropriação e desenvolvimento de projetos em áreas naturais, encorajando a
recuperação de áreas deterioradas;
• o não desenvolvimento de quaisquer tipos de construções em áreas agricultáveis.
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11.9 Atendimento ao Capítulo 13: Gerenciamento de Ecossistemas Frágeis:
desenvolvimento sustentável das montanhas
DESCRIÇÃO
Objetivos:
• empreender estudos dos diferentes tipos de solos, florestas, usos da água, plantio e
recursos animais e vegetais dos ecossistemas das montanhas, considerando o
trabalho das organizações internacionais e regionais existentes;
• manter e gerar bases de dados e sistemas de informações facilitando o
gerenciamento integrado e a avaliação ambiental dos ecossistemas de montanhas, em
níveis internacionais e regionais existentes;
• melhorar e implementar a base de conhecimentos ecológicos sobre terra/água
relacionada a tecnologias e práticas agrícolas e de conservação nas regiões
montanhosas, com a participação das comunidades locais;
• criar e fortalecer redes de comunicações e centros de difusão de informações
atendendo organizações que se ocupem de questões relativas a montanhas;
• melhorar a coordenação dos esforços regionais para proteção dos ecossistemas
frágeis das montanhas considerando mecanismos adequados e outros instrumentos
jurídicos regionais;
• gerar informações para o estabelecimento de bases de dados e sistemas de
informação que facilitem a avaliação dos riscos ambientais e dos efeitos dos desastres
naturais nos ecossistemas das montanhas.
CONSIDERAÇÕES DA PESQUISA
O LEED NC V3 atende a este capítulo da Agenda 21, estimulando:
•

proibição do desenvolvimento de construções em áreas de habitat de animais
ameaçados de extinção, listados em âmbito federal e estadual;
• conservação de áreas naturais existentes e recuperação das deterioradas.
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11.10 Atendimento ao Capítulo 14: Promoção do Desenvolvimento Rural e Agrícola
Sustentável
Objetivos:
• examinar e estabelecer um programa voltado para a integração do desenvolvimento
ambiental e sustentável ;
• análise política do setor alimentar e agrícola e, à análise, formulação e implementação
das políticas macroeconômicas pertinentes;
• manter e desenvolver, planos, programas e medidas políticas operacionais
multisetoriais destinados a melhorar a produção sustentável de alimentos e a
segurança alimentar no quadro do desenvolvimento sustentável;
• manter e melhorar a capacidade dos países em desenvolvimento no manejo de suas
atividades de orientação política, programação e planejamento.
CONSIDERAÇÕES DA PESQUISA
O LEED NC V3 atende a este capítulo da Agenda 21, estimulando:
•

o não desenvolvimento de quaisquer tipo de construções em áreas agricultáveis.
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11.11 Atendimento ao Capítulo 15: Conservação da Diversidade Biológica
DESCRIÇÃO
Objetivos
Os Governos, com a cooperação dos órgãos ONU e organizações regionais,
intergovernamentais e não-governamentais competentes, o setor privado e as instituições
financeiras, e levando em consideração as populações indígenas e suas comunidades,
bem como fatores sociais e econômicos, devem:
• pressionar para a pronta entrada da Convenção sobre Diversidade Biológica,
desenvolver estratégias nacionais para a conservação da diversidade biológica e o
uso sustentável dos recursos biológicos;
• Integrar estratégias para a conservação da diversidade biológica e o uso sustentável
dos recursos biológicos às estratégias e/ou planos nacionais de desenvolvimento;
• adotar as medidas apropriadas para a repartição justa e eqüitativa dos benefícios
advindos da pesquisa e desenvolvimento;
• conservação da diversidade biológica e o uso sustentável dos recursos biológicos;
• produzir regularmente relatórios mundiais atualizados sobre a diversidade biológica;
• fomentar os métodos tradicionais e os conhecimentos das populações indígenas e
suas comunidades;
• implementar mecanismos para a melhoria, geração e uso sustentável da
biotecnologia;
• aprofundar a compreensão científica e econômica da diversidade biológica e dos
ecossistemas;
• implementar os direitos dos países de origem dos recursos genéticos ou dos países
provedores dos recursos genéticos, tal como definidos na Convenção sobre
Diversidade Biológica.
CONSIDERAÇÕES DA PESQUISA
O LEED NC V3 atende a este capítulo da Agenda 21, estimulando:
•

proibição do desenvolvimento de construções em áreas de habitat de animais
ameaçados de extinção, listados em âmbito federal e estadual;
• conservação de áreas naturais existentes e recuperação das deterioradas,
contribuindo assim para a preservação da biodiversidade.
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11.12 Atendimento ao Capítulo 17: Proteção dos oceanos, de todos os tipos de
mares - inclusive mares fechados e semifechados e das zonas costeiras, e
proteção, uso racional e desenvolvimento de seus recursos vivos
DESCRIÇÃO
Objetivos:
Os Estados costeiros comprometem-se a praticar um gerenciamento integrado e
sustentáveldas zonas costeiras e do meio ambiente marinho sob suas jurisdições
nacionais, sendo então necessário:
• estabelecer um processo integrado de definição de políticas e tomada de decisões,
com a inclusão de todos os setores envolvidos;
• identificar as utilizações de zonas costeiras praticadas atualmente, as projetadas, e as
interações entre elas;
• concentrar-se em questões bem definidas referentes ao gerenciamento costeiro;
• adotar medidas preventivas e de precaução na elaboração e implementação dos
projetos,inclusive com avaliação prévia e observação sistemática dos impactos
decorrentes dos grandes projetos;
• promover o desenvolvimento e a aplicação de métodos, tais como a contabilidade dos
recursos naturais e do meio ambiente nacionais, que reflitam quaisquer alterações de
valor decorrentes de utilizações de zonas costeiras e marinhas, inclusive poluição,
erosão marinha, perda de recursos naturais e destruição de hábitats.
• dar acesso, na medida do possível, a indivíduos, grupos e organizações interessados,
às informações pertinentes, bem como oportunidades de consulta e participação no
planejamento e na tomada de decisões nos níveis apropriados.
CONSIDERAÇÕES DA PESQUISA
O LEED NC V3 atende a este capítulo da Agenda 21, estimulando:
• a prevenção do desenvolvimento de edifícios, estradas ou áreas de estacionamento,
em partes do terreno que se encontrem em áreas de paisagem natural, em
afastamento inferior à 15 metros de qualquer corpo d‘água.
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11.13 Atendimento ao Capítulo 18: Proteção da Qualidade e do Abastecimento dos
Recursos Hídricos (gerenciamento de águas doces)
DESCRIÇÃO
Objetivos:
• manejo integrado dos recursos hídricos baseado na percepção da água como parte
integrante do ecossistema, um recurso natural e bem econômico e social cujas
quantidade e qualidade determinam a natureza de sua utilização;
• os recursos hídricos devem ser protegidos a nível de bacia ou sub-bacia de captação;
• promover uma abordagem dinâmica, interativa, iterativa e multissetorial do manejo dos
recursos hídricos, incluindo a identificação e proteção de fontes potenciais de
abastecimento de água doce que abarquem considerações tecnológicas,
socioeconômicas, ambientais e sanitárias;
• fazer planos para a utilização, proteção, conservação e manejo sustentável e racional
de recursos hídricos baseados nas necessidades e prioridades da comunidade;
• traçar, implementar e avaliar projetos e programas que sejam economicamente
eficientes e socialmente adequados;
• identificar e fortalecer ou desenvolver, os mecanismos institucionais, legais e
financeiros adequados para assegurar que a política hídrica e sua implementação;
• no caso de recursos hídricos transfronteiriços, é necessário que os Estados ribeirinhos
formulem estratégias relativas a esses recursos.
CONSIDERAÇÕES DA PESQUISA
O LEED NC V3 atende a este capítulo da Agenda 21, estimulando:
• a prevenção e o desenvolvimento de edifícios, estradas ou áreas de estacionamento,
em partes do terreno que se encontrem em áreas de paisagem natural, em
afastamento inferior à 15 metros de qualquer corpo d‘água;
• limitar perturbações naturais hidrológicas, reduzindo a capa impermeável do sitio,
aumentando a infiltração no local;
• reduzir ou eliminar a poluição proveniente da enxurrada de água da chuva, eliminando
contaminantes;
• reduzir a geração de águas residuais e a demanda de água potável, enquanto se
aumenta a recarga local aqüífera.
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11.14 Atendimento ao Capítulo 20: Proteção e Promoção da Saúde Humana
DESCRIÇÃO
Objetivos:
• implementar manejo integrado do ciclo de vida;
• impedir e reduzir ao mínimo a produção de resíduos perigosos;
• submeter resíduos perigosos a um manejo que impeça danos ao meio ambiente e à
saúde humana.
CONSIDERAÇÕES DA PESQUISA
O LEED NC V3 atende a este capítulo da Agenda 21, estimulando:
• redução da quantidade de contaminantes do ar no ambiente interno que são irritantes
e/ou nocivos para o conforto e bem-estar dos instaladores e ocupantes, contribuindo
assim para a promoção da saúde humana.

11.15 . Considerações sobre as análises dos comparativos efetuados entre a
Agenda 21 Global e o LEED NC v3

Conforme

verificamos

o

indicador

de

sustentabilidade de edificações LEED NC v3 atende
parcialmente aos objetivos de 14 dos 40 capítulos
da Agenda 21 Global.

O gráfico, ao lado, indica a somatória dos resultados
do capítulo anterior e indica que o LEED NC V3
atende 65% das diretrizes apontadas pela Agenda
21 Global.
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Sendo que os capítulos 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 20 são atendidos em
pequenas porcentagens pelas categorias do LEED NC v3, como anteriormente exposto
em detalhes.

Agenda 21 Global

Capitulo 4

Capitulo 6

Capitulo 7

Capitulo 8

Capitulo 9

Capitulo 10

Capitulo 11

Capitulo 12

Capitulo 13

Capitulo 14

Capitulo 15

Capitulo 17

Capitulo 18

Capitulo 20

No entanto devemos salientar que, esta pequena porcentagem de atendimento não se
refletem em um mau desempenho ambiental da certificação, posto que seu objetivo
concentra-se apenas nas edificações, e não incorpora temas tão amplos quanto os
elencados na Agenda 21 Global, que é o instrumento internacional de maior abrangência.
Observa-se também que esta porcentagem poderia ser maior se o LEED incorpora-se
questões de âmbito sócio-culturais.
Sugere-se aqui algumas recomendações para o aprimoramento desta versão da
certificação:


a colocação de pré-requisitos para Uso Racional da Água (WE), de forma a
estimular um maior atendimento dos critérios de WE, pela sua importância,
exigindo o atendimento por parte da legislação federal mais restritiva, referente à
proteção dos corpos d‘água, dada importância e a conscientização atual da
finitude dos recursos hídricos.



O atendimento das leis em sua escala mais restritiva, comparando-se a escala
municipal, estadual e federal, uma vez que embora a legislação brasileira não
tenha a função de mensurar as ações ―sustentáveis‖ na construção de cidades
sustentáveis,

os

indicadores

de

sustentabilidade

das

edificações

são

significativos, desde que comprometidos com a legislação de proteção ambiental
96

INSTITUTO PRESBITERIANO M ACKENZIE
nas três esferas, Federal, Estadual e Municipal, evitando a exaustão dos bens
comuns e desequilíbrios ambientais.
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Considerações Finais
A sociedade atual tem vivenciado uma série de problemas que envolvem o seu modo de
relacionar-se com a natureza no processo de consumo e produção e ainda na
reprodução do espaço geográfico, em especial após a Revolução Industrial (séculos XVIII
e XIX).
O crescimento urbano acelerado, gerado neste contexto histórico, se deu em países de
diferentes orientações políticas e ideológicas, onde, em geral os órgão públicos não se
mostraram sensíveis em relação à questão do meio ambiente.
A partir deste momento, o consumo acelerado começou a explorar, de forma crítica, os
recursos naturais, levando os mesmos à exaustão, verificando-se a poluição e o
desequilíbrio dos ecossistemas e a extinção de espécies.
Desde a década de 1960, diversos fóruns e congressos, de âmbito mundial ou local,
foram criados, tendo por objetivo debater e criar diretrizes ambientais para a
sustentabilidade do planeta, visando modificar a forma como o ser humano se relaciona
com a natureza.
Dentre os inúmeros documentos produzidos nestes eventos, a Agenda 21 Global,
elaborado durante a Rio-92, pode ser considerado o mais representativo das orientações
referentes ás questões de sustentabilidade mundiais, tendo sido acatado por 92% dos
países do mundo.

De larga escala de abrangência, aborda os aspectos ambientais

sócio-culturais e econômicos e sugere uma mudança nos padrões atuais de vida da
população e da do sistema produtivo, garantindo um ambiente saudável e mais
equilibrado para a humanidade.
A construção civil, por sua vez, é uma das indústrias consideradas mais impactantes para
o meio ambiente, alterando significativamente o meio-ambiente, seja na etapa de
produção, manutenção ou uso. O volume de recursos naturais utilizados pela construção
civil, grande parte não-renováveis, corresponde a, pelo menos, um terço do total
consumido anualmente por toda a sociedade.
Na década de 1980 e início da década de 1990, as questões de sustentabilidade,
resultantes dos grandes encontros mundiais comentados, chegaram à agenda da
arquitetura e do urbanismo internacional de forma incisiva, trazendo novos paradigmas
para o setor que passou a promover seus fóruns internacionais, tais como o projeto ONUHabitat, onde são discutidos os destinos das cidades, com intenção de reduzir a pobreza
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e desenvolver propostas para a sustentabilidade nos assentamentos humanos, bem
como a elaboração da Agenda 21 para a construção sustentável.
O projeto de uma edificação, para ter um comprometimento com o tripé da
sustentabilidade, precisa integrar as dimensões ambientais, sociais e econômicas ao
conjunto de processos que transformam requisitos de concepção em características
específicas ou na especificação do edifício. Neste sentido observa-se que esforços
crescentes estão sendo despendidos para desenvolver metodologias de avaliação do
desempenho ambiental de edifícios já na etapa de projeto.
A maior parte dos sistemas de avaliação ambiental de edifícios baseia-se em indicadores
de desempenho que atribuem uma pontuação técnica em função do grau de atendimento
a requisitos relativos aos aspectos construtivos, climáticos e ambientais, enfocando o
interior da edificação, o seu entorno próximo e a sua relação com a cidade e o meio
ambiente Global.
O LEED, apesar de não ser a primeira certificação verde para edificações a ser criada, é
uma dos mais difundido dos sistemas de certificação existentes no mundo. Ele traduz o
esforço para o desenvolvimento de um padrão que proporcione melhor desempenho
ambiental e econômico dos edifícios baseando-se em princípios, práticas, materiais e
padrões industriais.
Com uma estrutura simples, o sistema é baseado em especificações de desempenho, e
toma como referência princípios de normas e recomendações de organismos terceiros
com credibilidade reconhecida.
Como todas as certificações, o sistema LEED tem prós e contras. A seu favor, tem uma
estrutura simples com itens bem definidos, baseado em pontuações, que apresenta
inovações tecnológicas e de design, possuindo capacidade de atualização constante,
podendo ser facilmente incorporado como ferramenta de projeto, em sua etapa inicial. Na
sustentabilidade, deve-se inserir conceitos verticalmente ao processo de modo a garantir
que a mesma esteja presente em todo o processo. A sustentabilidade deve estar
presente desde a fase de idealização da edificação e a certificação LEED permite essa
inserção. A checagem periódica dos créditos de certificação do edifício assegura a
manutenção da qualidade ambiental originalmente requerida.
Também a certificação traz a indústria da construção civil novos parâmetros que podem
ser diferenciais de mercado e que também podem trazer melhor qualidade de vida ao
usuário da edificação, mas também as questões e sustentabilidade do entorno, em
diversas escalas, ampliando a visão para além do lote de construção.
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As principais críticas ao sistema dizem respeito ao uso de normas americanas para
parâmetros de desempenho, que, muitas vezes, não correspondem às realidades locais.
para ser tecnicamente consistente, um método de avaliação deve ser adaptado a dados
nacionais relevantes, refletindo prioridades e interesses nacionais
Por exemplo, um aprimoramento necessário refere-se ao pré-requisito relacionado com
água (WE), que deveria exigir o atendimento por parte da legislação federal mais
restritiva referente à proteção dos corpos d‘água, dada importância e a conscientização
da finitude dos recursos hídricos.
Outra crítica muito relevante se relaciona a inexistência de créditos referentes às
questões sócio-culturais. Por ter sido pensado originalmente para responder estritamente
às questões da Agenda Verde, ou seja, aspectos ambientais, o LEED mostra-se
inadequado para abordar situações sócio-culturais típicas de países subdesenvolvidos ou
em desenvolvimento;
Ambos os aspectos são contemplados na Agenda 21 Global.
Conforme verificou-se nesta pesquisa, o LEED NC v3 atende parcialmente aos objetivos
da Agenda 21 Global, alcançado 65% das diretrizes apontadas na Agenda, sendo que
estes capítulos são: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 20. Os demais capítulos
não têm referencias com o LEED, pois se tratam de assuntos muito abrangentes e
maiores do que se propõe a certificação estudada, como os capítulos 1 a 3, na Seção I,
que se relacionam com questões sociais e os capítulos finais da Seção IV se referem à
implementação da Agenda 21.
A certificação LEED estudada é séria e rígorosa, mas incompleta porque se esgota em si,
pois é uma avaliação que obrigatoriamente tem critérios genéricos e não consegue levar
em consideração todos os fatores locais, temporais e circunstanciais, que são
fundamentais nas decisões que são tomadas nas diversas fases da vida da edificação.
A importância desta pesquisa foi registrar dados analisados, que sem duvida poderão
contribuir para o estabelecimento de critérios de aprimoramento para as próximas
versões, considerando que o LEED NC v3 (ou qualquer outra versão) é um instrumento
que em sua estrutura interna, apresenta inovações tecnológicas e de design, possuindo
capacidade de atualização e aprimoramento para que futuramente possa atender as
diretrizes da Agenda 21 Global em maior amplitude, e a cada capitulo em maior
porcentagem.
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RESUMO
Muito se fala sobre sustentabilidade atualmente, desde processos
sustentáveis amplos e ecossistêmicos até as certificações verdes LEED Leadership in Energy and Environmental Design para edificações e, também
para o território.
É importante que as instituições de ensino estejam sincronizadas em
relação à teoria e a prática, sob a ótica da preservação do território e da
qualidade de vida nas cidades, visando colaborar na construção de uma
“cidade sustentável”.
Diante deste cenário a UPM - Universidade Presbiteriana Mackenzie,
referência nacional e internacional de ensino, estabeleceu um termo de
Cooperação técnica e científica com o GBC BRASIL - Green Building Council
Brasil, visando à pesquisa tecnológica e a capacitação de seres humanos.
A certificação verde LEED, atualmente emitida pelo US GBC – United
States Green Building Council e em breve pela GBC BRASIL - Green Building
Council Brasil, está popularizando-se em nosso país como sinônimo de
sustentabilidade na construção civil, de forma que muitas empresas tem
buscado este "selo verde" da construção civil, de forma a valorizar seus
processos e produtos.
A colaboração da UPM com a análise da eficácia dos critérios utilizados
nas diversas certificações verdes LEED, no que tange o comprometimento com
diretrizes ambientais dispostas na Agenda 21 GLOBAL, possibilitará avaliar o
"grau" de compromisso e de responsabilidade sócio-ambiental, embutida nesta
certificação verde, que orienta empresas a investirem no aprimoramento de
seus processos de produção e produtos, na busca da sustentabilidade das
cidades e, dos processos e produtos destinados a construção civil.
Neste processo de contribuição para o aprimoramento técnico do LEED,
com análises e sugestões nesta fase de tropicalização do instrumento, a UPM
também proporcionará espaço acadêmico para a capacitação técnica e
humana, de grande interesse para o corpo docente e discente, pautada em
questões ambientais e contemporâneas e polêmicas.
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1. INTRODUÇÃO E RELEVÂNCIA DA PESQUISA
Em 1992, na ECO 92, surgiu o documento internacional Agenda 21, com a
finalidade de desenvolver comunidades sustentáveis, desde então os termos
sustentabilidade

e

planejamento

ambiental

tem

sido

amplamente

pesquisados.
Em 2007, com a divulgação do relatório de mudanças climáticas pelo IPCC,
diversos setores da sociedade passaram a dedicar-se, com grande ênfase, a
busca do desenvolvimento sustentável e da gestão dos recursos naturais.
Muito se fala sobre sustentabilidade atualmente, desde processos sustentáveis
amplos e ecossistêmicos até as certificações verdes LEED - Leadership in
Energy and Environmental Design para edifícios e de território.
É importante a verificar como a teoria esta sendo adaptada a prática, na
construção da cidade sustentável, de forma que verificar como as diversas
modalidades de certificações verdes LEED colaboram na dinâmica e nos
processos de construção da cidade sustentável, no que tange o atendimento
das diretrizes ambientais é imprescindível.
A preocupação com a preservação do território e da qualidade de vida nas
cidades, visando colaborar na construção da cidade sustentável é um tema de
pesquisa urgente, sendo muito importante analisar os meios práticos de
orientação e certificação verde, que se estabelecem no mercado da construção
civil, como ferramentas para construir e edificar uma cidade sustentável.

2. OBJETIVOS E FINALIDADES
O objetivo maior é estabelecer a colaboração acadêmica, no convênio
estabelecido entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o GBC
BRASIL – Green Building Council BRASIL, no intuito de verificar como o selo
verde LEED - Leadership in Energy and Environmental Design, em suas
diversas modalidades, efetivamente contribui para a consolidação das
premissas ambientais dispostas na Agenda 21 GLOBAL.
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A finalidade é colaborar na tropicalização dos critérios adotados para a
certificação LEED, de forma a contribuir com a consolidação de um
instrumento prático, direcionado e comprometido com a construção da
cidade sustentável, analisando os critérios existentes e sugerindo ajustes
e/ou novos critérios de análise ao sistema de certificação verde LEED, em
sua edição brasileira.
A colaboração da UPM na construção da cidade sustentável consolida sua
imagem de instituição de ensino pioneira, pois:
- investe em pesquisa direcionada a aplicação das diretrizes ambientais da
agenda 21; aproximando a teoria da prática;
- colabora na formação de cidadãos conscientes de suas responsabilidades
ambientais.
O permanente aprimoramento do conhecimento acadêmico, voltado ao
desenvolvimento da cidade sustentável e da preservação da qualidade de
vida das populações e do meio ambiente, faz da Universidade Presbiteriana
Mackenzie uma referência de ensino, nacional e internacional.
3. METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa utilizada apóia-se em:
- revisões bibliográficas, pautadas pela análise e pelo tabelamento de dados
dos diversos documentos relacionados a Agenda 21 GLOBAL;
- na análise dos critérios, da metodologia e dos processos de certificação
verde LEED - Leadership in Energy and Environmental Design, informações
disponíveis através do convênio UPM / GBC BRASIL 2008.
O produto pretendido é um relatório de análise demonstrando a eficácia e a
amplitude das diferentes modalidades de certificação LEED, frente à
necessidade de atender as premissas ambientais dispostas na Agenda 21
GLOBAL.
4. BIBLIOGRAFIA
Sobre a bibliografia é importante salientar que a relação bibliográfica abaixo
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não inclui as aquisições específicas necessárias.
Informa-se que das necessidades específicas do projeto:
- A Agenda 21 Global, será impressa e encadernada a partir de download, pois
são documentos de domínio publico;
- Os manuais e guias das diversas modalidades de LEED, serão impressos e
encadernados a partir de download do site oficial, pois são documentos de
domínio publico;
Entretanto alguns Manuais e Guias das diversas modalidades de LEED, não
estão disponíveis para download e deverão adquiridos pelo site do USGBC ou
através do convênio GBC BRASIL.
A bibliografia de consulta básica, abaixo listada, já consta de nossas
bibliotecas, portanto será adquirida bibliografia nacional para ampliar o estado
da arte.
BEDENDO, Ivana Aparecida. A influência dos planos urbanísticos no bairro
do Itaim Bibi: 1937 - 1997. Universidade Mackenzie, Dissertação de
Mestrado, São Paulo,1998.
BROCANELI, Pérola Felipette. A incorporação da água no ambiente urbano
da cidade de São Paulo. Universidade Mackenzie, Dissertação de
Mestrado, São Paulo,1998.
BROCANELI, Pérola Felipette. O ressurgimento das águas na paisagem
paulistana: fator fundamental para a cidade sustentável Universidade
São Paulo, Tese de Doutorado FAU/USP, São Paulo, 2007.
FRANCO, Maria de Assunção Ribeiro. Planejamento ambiental para a
cidade sustentável. São Paulo, Anna Blume: Fapesp, 2000.
HOUNG, Michael. Natureza y cidade - planificación urbana y processos
ecológicos. Barcelona: Gustavo Gili, 1998.
JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes,
2001.
LEITE, Maria Angela Faggin Pereira. Destruição ou deconstrução? São
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Paulo: Hucitec, 1994.
MARTINAZZO, Celso José. A utopia de Edgar Morim: da complexidade à
concidadania planetária. Ijuí: Ed. Unijuí, 2004.
McHARG, Ian L. Proyectar con la naturaleza. Espanha: Gustavo Gili, 2000.
ODUM, Eugene Pleasants. Ecologia. São Paulo: Pioneira,1977.
ROMERO, Marta Adriana Bustos. Princípios bioclimáticos para o desenho
urbano. São Paulo: Edusp, 1991.
RUANO, Miguel. Ecourbanismo - entornos humanos sustenibles: 60
proyectos. Barcelona: Gustavo Gili, 1999.
SARAIVA, Maria da Graça Amaral Neto L. O rio como Paisagem. Portugal,
Fundação Calouste Gulbenkian, 1999.
SOBRAL, Helena Ribeiro. O meio ambiente e a cidade de São Paulo. São
Paulo, Ed. Makron, 1996.
SPIRN, Anne Whiston. O jardim de granito. São Paulo: Edusp, 1995.
YEANG,Ken. The skyscraper bioclimatically considered a desing primes.
Willey-Academy, 1996.

5. EQUIPE DE PESQUISA
A equipe de pesquisa é composta pelos professores e alunos abaixo listados.
5.1. PROFESSORES
Os professores envolvidos nesta pesquisa são:
1. Prof.a Dra Pérola Felipette Brocaneli ( LÍDER – PPI )
Arquiteta professora da Graduação em Arquitetura e Urbanismo
2. Prof.a Dra. Monica Machado Stuermer (PPI)
Engenheira professora da Graduação em Arquitetura e Urbanismo
3. Prof.a Ms Ivana Aparecida Bedendo (PPI)
Arquiteta professora da Graduação em Arquitetura e Urbanismo
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4. Prof.a Dra Maria Elena Merege Vieira (PPP)
Arquiteta professora da Graduação em Arquitetura e Urbanismo
5. Prof.o Ms Ricardo Laurentino Vasconcelos (PPA)
Arquiteto professor da Graduação em Arquitetura e Urbanismo
5.2 AUXILIARES DE PESQUISA
Alunos da Graduação da Arquitetura e Urbanismo, sendo que estão
interessados em participar da pesquisa de forma remunerada ou voluntária:
1. Adriana Sayuri Fujii
2. Aline S. Vrech
3. Ana Laura Bottega Michel
4. Bruno Conde Basso
5. Carolina Gomes de Souza
6. Felipe Hsu Guimarães
7. Gustavo Ribeiro de Oliveira
8. Julia S. Almeida
9. Lilian Casagrande
10. Monique Anielewicz
11. Rafael Pistoia
12. Samantha Coutinho
13. Victor M. Minghini
14. Wanesca Mendonça Rodrigues

Os alunos selecionados como bolsistas estão selecionados em amarelo.
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6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
1ª Etapa: revisão da bibliografia Agenda 21 GLOBAL e LEED’s (em
desenvolvimento).
2ª Etapa: organizar um espaço virtual, que poderá ser um site, a fim de
divulgação dos resultados da pesquisa e informar sobre o andamento da
pesquisa, com espaço para download de resultados da pesquisa;
3ª Etapa: tabelamento dos diferentes critérios dos diferentes tipos de LEED, no
que tange o atendimento das diretrizes ambientais da Agenda 21 GLOBAL.
4ª Etapa: análise e verificação das informações sistematizadas;
5ª Etapa: elaborar material para exposição dos resultados (painéis) e
divulgação da pesquisa no site;
6ª Etapa: Organizar evento para a exposição dos painéis da pesquisa, com
espaço para palestras e debates relacionados à temática, de maneira a
incentivar a cooperação técnica, a pesquisa tecnológica e a capacitação de
seres humanos;
7ª Etapa: elaborar artigos pertinentes a divulgação da pesquisa em revistas,
seminários e congressos nacionais e/ou internacionais.
8ª Etapa: elaborar o relatório final da pesquisa.
As etapas da pesquisa descritas terão a duração total de um ano, prazo que
poderá ser ampliado.
O cronograma abaixo contém o tempo destinado a cada etapa durante o
primeiro ano de pesquisa.
1o trimestre 2o trimestre 3o trimestre 4o trimestre
1 ª Etapa
2 ª Etapa
3 ª Etapa
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4 ª Etapa
5 ª Etapa
6 ª Etapa
7 ª Etapa
8 ª Etapa

7. CUSTO DO PROJETO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
O custo total do projeto será de R$ 19.420,00( dezenove mil e quatrocentos e
vinte reais ) + US$ 3000,00 (três mil dólares americanos), divididos da seguinte
forma:
1o
trimestre

2o
trimestre

3o
trimestre

4o
trimestre

600,00

600,00

R($)

Serviços externos
Web designer para desenvolver e
acompanhar o site da pesquisa durante 12
meses

600,00

600,00

Impressão colorida (até 1000 impressões
cotadas a R$ 1,00 por folha)

1000,00

Plotagem e Laminação de material para
exposição em formato de banner e/ou painel

2000,00

Impressão e encadernação dos relatórios
finais da pesquisa

2000,00

Material para divulgação da exposição e
organização do evento (cartazes, folders,
taxas de registro do evento, confecção dos
certificados de participação, material de
organização e coffe break)

2500,00

Material de consumo
Papel sulfite A4 (75 gramas), 20 pacotes de
500 folhas;

150,00

60,00

90,00
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Cartucho de toner preto para impressora hp
laserjet 1320n, a disposição do uso no
terceiro andar do edifício João Calvino, 08
unidades.

500,00

250,00

500,00

Inscrição de professores para apresentação
de artigos em seminários, congressos e
eventos acadêmicos.

1500,00

1500,00

1500,00

DVD R 10 unidades, DVD RW 20 unidades e
CD RW 20 unidades

200,00

2410,00

7190,00

Aquisição de bibliografia especifica nacional,
a ser adquirida e posteriormente
encaminhada a biblioteca.
DESEMBOLSO TRIMESTRAL
(valores em reais)
Aquisição de bibliografia especifica
internacional (Guias LEED, Norma ASHRAE,
dentre outros), a ser adquirida e
posteriormente encaminhada a biblioteca.
MOEDA INTERNACIONAL / DOLARES
AMERICANOS
DESEMBOLSO TRIMESTRAL
(valores em dólares americanos)

750,00

2400,00

5350,00

4470,00

3000,00
DOLARES
EUA

3000,00

8. PARCERIA E SUBVENÇÃO EXTERNA:
Parcerias com o GBC BRASIL – Green Building Council Brasil, convênio
consolidado com a UPM, conforme segue anexo o Termo de Cooperação
Técnica entre o Mackenzie e GBC BRASIL.
Acreditamos ser possível utilizar este convênio nesta pesquisa, pois seu
conteúdo é a base para futuros projetos de pesquisa e outros projetos de
financiamento por parte das empresas fundadoras.
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9. ESPECIFICAÇÃO

DE

EQUIPAMENTOS

E

MATERIAIS

NECESSÁRIOS
A especificação de equipamentos, materiais e serviços abaixo listados, estão
inclusos no cronograma de desembolso para a pesquisa, exposto no item 7 Custo do Projeto e Cronograma de Desembolso
Serviços externos
• Web designer para desenvolver e acompanhar o site da pesquisa
durante 12 meses
• Impressão colorida (até 1000 impressões cotadas a R$ 1,00 por folha)
• Plotagem e Laminação de material para exposição em formato de
banner e/ou painel
• Impressão e encadernação dos relatórios finais da pesquisa
• Material para divulgação da exposição e organização do evento
• (cartazes, folders, taxas de registro do evento, confecção dos
certificados de participação, material de organização e coffe break)
Material de consumo
• papel sulfite A4 (75 gramas), 20 pacotes de 500 folhas;
• cartucho de toner preto para impressora hp laserjet 1320n, a
disposição do uso no terceiro andar do edifício João Calvino,
• 08 unidades.
• Inscrição de professores para apresentação de artigos em seminários,
congressos e eventos acadêmicos.
• DVD R 10 unidades, DVD RW 20 unidades e CD RW 20 unidades
• Aquisição de bibliografia especifica nacional e internacional a ser
adquirida e, posteriormente encaminhada a biblioteca
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10. PRODUTOS PREVISTOS E FORMA DE DIVULGAÇÃO
Os produtos previstos são:
• Análise da contribuição dos créditos das certificações verdes LEED,
restritas ao atendimento das diretrizes ambientais presentes na Agenda
21 GLOBAL;
• Artigos para congressos nacionais e/ou internacionais;
• Evento acadêmico com exposição dos resultados, debate e divulgação
da pesquisa;
• Site na WEB para registro, acompanhamento e divulgação da pesquisa.

a

a

a

Arq . _ Prof . Dr . Pérola Felipette Brocaneli

Universidade Presbiteriana Mackenzie
Edificio João Calvino - sala 305
perola@mackenzie.br

telefone: 2114 - 8298
celular: 9392 - 8993
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ANEXO 1 - Termo

de Cooperação Técnica entre o Mackenzie e GBC BRASIL
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Anexo 03

quinta-feira, 12 de novembro de 2009
DTC 1683
DTA 0510
DTB 3651
DTB 3467
DTD 1571
FCJ 1376
ECT 5148
DTB 1316
ECT 6764
CYR 9620
DTD 9169
DTA 8906
DJE 6186
EVP 0220
DJF 6583
DJF 3805
DTB 3961
DTC 3651
DJF 9816
ECT 2014
DJC 1357
DTA 9342
DTD 2344
ECT 2373
DTB 4184
DTB 3578
ETS 0063
DTA 2059
DTB 0905
DJF 6609
DTA 0076
DTD 7317
DJE 6290
DJC 9513
DTD 8323
DTC 7388
HBN 2625
CZX 3288
DJF 3191
ECT 9977
DTD 8112
FOK 9010
DTD 9680
DJF 9428
CZZ 1835
DTC 1397
DJB 7199
DJF 5730
DJF 0150
DTD 9544
DJE 8955
DTE 5004
DTD 4820
DTB 7864
DTA 5545
DTC 8361
DOT 1141
EZF 0130
DJE 9756
ECT 5924
EFW 1577
DJB 1778
DTB 4434
CZX 3460
DTA 6501
DJF 8663
DJE 6186
DTD 2905
DTE 4961
DTC 7521
DJF 7317
DTC 9914
DTC 1373
DTD 9255
ELE 1061
DTA 6699
DTC 9882
DTC 7628
DTD 1858
DJC 7192
DTA 4840
DTD 4832
DTE 0606
ECT 2005
DTA 6784
DTA 1821
CYR 6753
DTC 8545
DJC 6362
DTB 4267
CYR 3626
CZZ 1469
ECT 4150
DTC 4538
DTE 5556
CZX 1939
DJE 8802
DTB 1240
DTD 7011
DTA 4811
DTD 4653
ECT 6408
EFW 0455
HEI 5488
DJC 7729

091097-62
091098-72
091101-02
091102-02
091103-12
091104-22
091105-32
091106-42
091108-62
091109-72
091110-82
091111-92
091112-02
091113-02
091114-12
091115-22
091727-92
091728-02
091729-02
091730-12
091731-22
091732-32
091733-42
091734-52
091735-62
091736-72
091737-82
091739-02
091740-02
091741-12
091742-22
091743-32
091744-42
091745-52
091746-62
091747-72
091748-82
091749-92
091750-02
091808-22
091809-32
091810-42
098161-82
098420-32
098421-42
098422-52
098423-62
098424-72
098425-82
098476-42
098479-72
098480-82
098482-02
098483-02
098490-72
098491-82
098492-92
098493-02
098494-02
098495-12
098496-22
098497-32
098498-42
098499-52
098500-62
098676-62
098677-72
098678-82
098679-92
098680-02
098681-02
098682-12
098751-42
098752-52
098753-62
098754-72
098755-82
098756-92
098757-02
098758-02
098759-12
098760-22
098761-32
098762-42
098763-52
098764-62
098765-72
098766-82
098767-92
098768-02
098769-02
098770-12
098776-72
098777-82
098779-02
098780-02
098781-12
098782-22
098802-02
098803-12
098804-22
098805-32
098806-42
098807-52
098980-22
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PARELHEIROS-RIO BONITO-ST. AMARO
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13/10/09
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10/09/09
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16/09/09
16/09/09
16/09/09
14/09/09
14/09/09
14/09/09
14/09/09
14/09/09
14/09/09
22/09/09

VERDE E MEIO AMBIENTE
EDITAL
O Secretário do Verde e do Meio Ambiente do Município de
São Paulo, Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CADES convida para
a Audiência Pública, com o objetivo de discutir questões
relacionadas ao licenciamento ambiental do Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho – túnel
e implantação do Parque Linear, bem como obter novos
subsídios para a análise do Estudo de Impacto Ambiental - EIA,
oportunidade em que ele será apresentado e debatido, e que
serão prestados esclarecimentos e colhidas sugestões.
Data: 23 de novembro de 2009
Horário: 18 horas
Local: Centro de Exposições Imigrantes
Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – São Paulo - SP.
O RIMA está disponível para consulta, no horário das 10:00 às
16:00 horas, nos dias úteis, no CADES, à Rua do Paraíso, 387, 7º
andar, telefones 3396-3309 / 3396-3315.
Resolução nº 100 /CONFEMA/2009, de 10 de novembro
de 2009.
Dispõe sobre a aprovação de projetos candidatos a recursos do FEMA
O Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CONFEMA, usando das atribuições e
competências que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º - APROVAR POR UNANIMIDADE, considerando a viabilidade técnica e financeira, o projeto: EDUCAÇÃO DE OLHO
NO TIETÊ do INSTITUTO NAVEGA SÃO PAULO, candidato
a recursos do FEMA, Edital nº07, durante a Reunião Plenária
Ordinária, realizada em 10 de novembro de 2009. O Projeto
enquadra-se nas leis do SISNAMA (Lei 14.887/2009, art.57, I),
na Política Municipal do Meio Ambiente e Educação Ambiental
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07:17
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07:29
07:32
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NEIVALDO ROJA
LAUDOMIRO NEVES
MAURO NORONHA
JOAO NETO
TIAGO TAMBORINO
CELSO FILHO
DONIZETE GARCIA
CHARLES MENDES
HONORATO FREITAS
AGUINALDO TEIXEIRA
MARCIO MARQUES
DEBORA PEREIRA
JOZIVAL SOUZA
ELIO PADUA
LEOMAR SILVA
ELVIS CARVALHO
WILSON SOUZA
ANTONIO CORREA
JOSE ARAUJO
RAUL CERASO
EDVAN PINHEIRO
MANOEL SANTOS
VALMIR CRUZ
CICERO RAMALHO
AMAURI FERNANDES
EXPEDITO SILVA
EMPRESA DE TAXIS SAFIRA LTDA
VALMECI SANTOS
AGAGENAL FERNANDES
MANOEL FILHO
CARLOS QUERIDO
GIOVANI BARROS
AGNALDO TONETTO
PEROLA NEVES
RAIMUNDO FREITAS
HELIA GAIA
LADISLAU PETELEWSKI
JOAO SILVA
ALVINO SILVA
FABIO OLIVEIRA
SUSI FERREIRA
VICENTE CARVALHO
VAIME PICOLI
JOSE AQUINO
LEONEL BRITO
ADRIANO ROSSI
AURICELIO SOUZA
ANSELMO NASCIMENTO
ANTONIO SANTOS
IDELFONSO COSTA
MARIA ORASMO
AMARILDO GOMES
VICENTE SILVA
PEDRO FREITAS
SILVIO CESTARI
LAIS FARIAS
CARLOS TENOLINDO
HARU ONO
MARCO RABELLO
MARTA MEDINA
BRUNO PASSERINO
MARCELO SARDINHA
EDILSON PEREIRA
MARCELO VEIGA
MANOEL SOBRINHO
OSIRIS FAVORATO
JOZIVAL SOUZA
CELIO SOUSA
RENATO LACERDA
GERSON MAGALHAES
ROGERIO MARTINS
PAULO CAMARGO
FELIPE SANCHES
ANTONIO SOUSA
ADAUTO PESO
ERIOSVALDO BORGES
FERNANDO MELO
RUBENS CALDEIRA
A M COMERCIAL LTDA
LUIZ MENDES
GILBERTO SANTOS
DOMINGOS ALMEIDA
JOSE PERETO
JOSE SILVA
EMPRESA DE TAXI SILCAR LTDA
FABRICIO FREITAS
JOSE NOGUEIRA
SEBASTIAO RODRIGUES
ANTONIO ALVES
JURANDIR OLIVEIRA
MARIA SOUSA
JOAO CUNHA
ARTUR SILVA
IVANI BARONI
NELITO FERREIRA
CLAUDINEY CLEMENTINO
JOSE APPARECIDO
JOSE ANJOS
PEDRO MELO
JOSE BARROS
JOSE FEDERSON
PAULO RIBEIRO
EDISON SILVA
NASILTON LEMOS
WAGNER SILVA

036.403-29
002.757-27
009.768-22
016.953-20
033.649-25
026.446-22
021.456-26
019.939-25
031.661-20
010.079-20
024.431-20
017.212-24
031.530-29
003.348-20
019.355-26
024.769-24
011.010-21
024.531-26
018.735-20
012.616-22
038.196-20
014.692-23
017.726-27
037.334-24
039.110-20
032.388-22
038.401-23
038.442-26
021.645-23
024.897-24
004.371-23
017.742-20
000.074-20
024.381-27
007.743-24
034.411-21
014.527-20
031.717-28
016.808-20
021.610-28
005.752-24
012.810-20
030.253-22
001.282-28
015.352-26
017.199-20
011.458-27
030.66-22
012.476-20
003.341-20
002.037-26
011.556-28
003.680-24
024.241-26
034.557-26
007.828-23
016.030-27
026.460-21
017.618-20
030.903-29
013.299-28
027.992-27
033.315-20
031.374-22
024.162-20
017.359-26
031.530-29
038.544-26
036.983-27
012.526-23
012.545-29
017.403-26
009.901-29
037.963-29
020.110-26
034.787-26
030.506-29
005.237-20
001.578-21
022.431-21
030.723-20
021.767-26
024.892-28
035.125-25
034.933-26
003.095-24
017.281-21
033.614-20
009.125-22
015.022-20
000,153-26
035.601-20
011.586-27
000.326-20
008.741-24
010.413-20
023.908-25
021.802-27
030.222-26
015.890-24
031.557-22
023.238-26
028.253-25
024.679-25
032.672-29

e na Diretriz Anual do CADES: temática-ÁGUA (Resolução nº
126/CADES/2009).
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Presidente do Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável – CONFEMA
Resolução nº 101 /CONFEMA/2009, de 10 de novembro de
2009.
Dispõe sobre a aprovação de projetos candidatos a recursos do FEMA
O Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CONFEMA, usando das atribuições e
competências que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º - APROVAR POR UNANIMIDADE, considerando a viabilidade técnica e financeira, o projeto: PEDAGOGIA DA ÁGUA:
EDUCANDO E APRENDENDO NA EMEF do INSTITUTO
SAMUEL MURGEL BRANCO, candidato a recursos do FEMA,
Edital nº07, durante a Reunião Plenária Ordinária, realizada em
10 de novembro de 2009. O Projeto enquadra-se nas leis do
SISNAMA (Lei 14.887/2009, art.57, I), na Política Municipal do
Meio Ambiente e Educação Ambiental e na Diretriz Anual do
CADES: temática-ÁGUA (Resolução nº 126/CADES/2009).
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Presidente do Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável – CONFEMA
Resolução nº 102 /CONFEMA/2009, de 10 de novembro
de 2009.
Dispõe sobre a aprovação de projetos candidatos a recursos do FEMA

O Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CONFEMA, usando das atribuições e
competências que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º - APROVAR POR UNANIMIDADE, considerando a
viabilidade técnica e financeira, o projeto INCLUSÃO DE CATADORES E ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DE COOPERATIVA
DE COLETA SELETIVA do INSTITUTO ECOAR PARA A CIDADANIA, candidato a recursos do FEMA, Edital nº06, durante
a Reunião Plenária Ordinária, realizada em 10 de novembro
de 2009. O Projeto enquadra-se nas leis do SISNAMA (Lei
14.887/2009, art.57, I), na Política Municipal do Meio Ambiente
e Educação Ambiental e na Diretriz Anual do CADES: temáticaCONSEVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (Resolução nº 126/CADES/2009).
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Presidente do Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável – CONFEMA
Resolução nº 103/CONFEMA/2009, de 10 de novembro
de 2009.
Dispõe sobre a aprovação de projetos candidatos a recursos do FEMA
O Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CONFEMA, usando das atribuições e
competências que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º - Colocado em votação o projeto candidato a recursos
do FEMA, Edital nº07, durante a Reunião Plenária Ordinária realizada em 10 de novembro de 2009, ficou deliberado o seguinte:
Instituição, “Título do Projeto”, (Deliberação):
I. Asociação Comunitária Centro de Convivência Itatinga, Projeto “IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SOCIODIVERSIDADE
CULTURAL”, (NÃO APROVADO POR UNANIMIDADE);
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Presidente do Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável – CONFEMA
Resolução nº 104/CONFEMA/2009, de 10 de novembro
de 2009.
Dispõe sobre a aprovação de projetos candidatos a recursos do FEMA
O Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CONFEMA, usando das atribuições e
competências que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º - Colocados em votação os projetos candidatos a recursos do FEMA, Edital nº06, durante a Reunião Plenária Ordinária realizada em 13 de outubro de 2009, ficou deliberado o
seguinte:
Instituição, “Título do Projeto”, (Deliberação):
I. Grupo de Aplicação Interdisciplinar à Aprendizagem - GAIA,
Projeto: “DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL MUNICIPAL DO BORORÉ COLÔNIA”, (NÃO
APROVADO POR UNANIMIDADE);
II. Grupo de Aplicação Interdisciplinar à Aprendizagem, Projeto:
“DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO E DO
MANUAL DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DA APA CAPIVARI-MONOS“, (NÃO
APROVADO POR UNANIMIDADE);
III. Grupo de Aplicação Interdisciplinar à Aprendizagem, Projeto: “DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL MUNICIPAL DO CAPIVARI MONOS”, (NÃO
APROVADO POR UNANIMIDADE);
IV. Instituto Ecoar para a Cidadania, Projeto: “ FORMAÇÃO,
ASISTÊNCIA TÉCNICA E JURÍDICA AOS EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS”, (NÃO APROVADO POR UNANIMIDADE);
V. Passatempo Educativo, Projeto: “RECREA TUR & RESGATA
TUR – ROTEIROS CULTURAIS, HISTÓRICOS E TURÍSTICOS”,
(NÃO APROVADO POR UNANIMIDADE);
VI. Instituto Capivari Filhos da Terra, Projeto: “REDUÇÃO, REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS EM ÁREAS DO ENTORNO DA APA CAPIVARIMONOS: UMA REDE DE ATORES SOCIAIS EM DEFESA DO
MEIO AMBIENTE”, (NÃO APROVADO POR UNANIMIDADE);
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO
Presidente do Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável – CONFEMA
CERTIFICADO AMBIENTAL-RECEBIMENTO PROVISÓRIO
DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA
116/2006-Processo nº 2006-0.283.230-2
Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro do ano de dois mil
e nove, na sede da Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente – SVMA, da Prefeitura do Município de São Paulo, na
presença do Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente,
foi apresentado o laudo de comprovação do atendimento das
obrigações contidas no TCA assinado pelo Sr. Pierre Antoine
Prelorentzou, representante da Empresa “Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário Ltda”, para declarar que nos termos
do despacho de fls. 054, proferido nos autos em epígrafe e nas
Cláusulas do TCA nº. 116/06, publicado em 31/01/07, o contribuinte interessado executou as obrigações e serviços pactuados
em compensação pelos cortes e transplantes autorizados /
realizados na Rua Agnaldo Manuel dos Santos, 68,78,88 e 94,
e Rua Ibaragui Nissui, 143,161,181 e 191 – Vila Mariana - SP;
conforme vistoria do Engº Agrº Jefferson Steinberg. O prazo
de conservação e manutenção dos transplantios e plantios
se estenderão até 04/11/2010 e 04/06/2010 respectivamente,
conforme prazo de manutenção estabelecido no TCA. Quando
da solicitação do Recebimento Definitivo, o interessado deverá
apresentar, ao fim do prazo de manutenção, relatório de conclusão dos plantios e transplantes e respectivas conservações
efetuadas e previstas no TCA, devidamente documentado
com fotos. Este trabalho deve ser realizado por profissional
competente, com recolhimento de ART. A emissão do presente
recebimento provisório é efetuada tendo em vista a expedição
do “Habite-se” ou Auto de Conclusão, nos termos do parágrafo
único do artigo 10º da Lei Municipal nº. 10.365/87, atendendo,
também, o Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova
nº 2007/22700-00 de 13/06/2007. O cumprimento do projeto
de compensação ambiental, dentro das especificações técnicas
exigidas, não isenta o interessado das obrigações e responsabilidades previstas na Lei 10.365/87, bem como as previstas
no TCA.
CERTIFICADO AMBIENTAL-RECEBIMENTO PARCIAL DO
TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL–TCA 118/07-Processo
nº 2005-0.189.706-9
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro do ano de dois
mil e nove, na sede da Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente – SVMA, da Prefeitura do Município de São Paulo, na
presença do Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente,
foi apresentado o laudo de comprovação do atendimento parcial das obrigações contidas no TCA, assinado pelo Sr. George
Gabanyi, representante da empresa “Jardim Prudência Incorporadora SPE LTDA”, para declarar que nos termos do despacho
de fls. 77/78, proferido nos autos em epígrafe e nas Cláusulas
do TCA nº. 118/07, publicado em 28/09/07, o contribuinte
interessado executou parcialmente as obrigações pactuadas
em compensação pelos cortes e transplantes autorizados /
realizados na Rua Luís de França Júnior, nº 305 - SP, restando o
cumprimento das obrigações quanto aos plantios internos remanescentes; conforme vistoria do Engº Florestal Allan Correia
Gomes. O prazo de conservação e manutenção transplantes,
incluindo os exemplares que foram plantados em substituição
aos mortos e também dos a serem preservados se estenderão
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até 27/10/2010, conforme prazo de manutenção estabelecido
no TCA. Quando da solicitação do Recebimento Definitivo, o
interessado deverá apresentar, ao fim do prazo de manutenção,
relatório de conclusão dos plantios e transplantes e respectivas conservações efetuadas e previstas no TCA, devidamente
documentado com fotos. Este trabalho deve ser realizado por
profissional competente, com recolhimento de ART. A emissão
do presente recebimento parcial é efetuada tendo em vista a
expedição do “Habite-se” ou Auto de Conclusão, nos termos do
parágrafo único do artigo 10º da Lei Municipal nº. 10.365/87,
atendendo, também, a ressalva nº 06 do Apostilamento do
Alvará de Execução de Edificação Nova nº 2007/51583-00 de
29/112007. O cumprimento parcial do projeto de compensação
ambiental, dentro das especificações técnicas exigidas, não
isenta o interessado das obrigações e responsabilidades previstas na Lei 10.365/87, bem como as previstas no TCA.
CERTIFICADO AMBIENTAL-RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO
TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA 126/04-Processo nº 2004-0.018.327-3
Aos 06 (seis) dias do mês de novembro do ano de dois mil
e nove, na sede da Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente – SVMA, da Prefeitura do Município de São Paulo, na
presença do Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente,
foi apresentado o laudo de comprovação do atendimento das
obrigações contidas no TCA assinado pelos Srs. Fábio Xerfan
Nahas e Roberta Salum Nahas, para declararem que nos termos
do despacho de fls. 73/74, proferido nos autos em epígrafe e
nas Cláusulas do TCA nº. 126/2004, e seu respectivo Aditivo 1,
publicados em 07/10/04 e 20/06/09, o contribuinte interessado
executou as obrigações e serviços pactuados em compensação
pelos cortes e transplantes autorizados / realizados na Rua Feliciano Maia nº 97 – Jd. Paulista - SP; conforme vistoria dos Engº
Ftal Fernando H. V. de Andrade, Engº Fltal Elisa Dias Alves da
Silva e Engº Agrº Ricardo Sanches Leal. O prazo de conservação
e manutenção dos transplantios / plantios se estenderão até
06/11/2011 e da grama se estenderá até 06/05/2010, conforme
prazo de manutenção estabelecido no TCA. Quando da solicitação do Recebimento Definitivo, o interessado deverá apresentar, ao fim do prazo de manutenção, relatório de conclusão
dos plantios / transplantes e grama, respectivas conservações
efetuadas e previstas no TCA, devidamente documentado
com fotos. Este trabalho deve ser realizado por profissional
competente, com recolhimento de ART. A emissão do presente
recebimento provisório é efetuada tendo em vista a expedição
do “Habite-se” ou Auto de Conclusão, nos termos do parágrafo
único do artigo 10º da Lei Municipal nº. 10.365/87, atendendo,
também, a ressalva nº 2 do Alvará de Aprovação e Execução de
Edificação Nova nº 2005/01829-00 de 15/01/05. O cumprimento
do projeto de compensação ambiental, dentro das especificações técnicas exigidas, não isenta o interessado das obrigações
e responsabilidades previstas na Lei 10.365/87, bem como as
previstas no TCA.

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC
COMUNIQUE-SE: EDITAL 2009-1-202
SVMA/DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE
AMBIENTAL
ENDERECO: RUA DO PARAISO, 387
2008-0.253.619-7 MAXCASA XIII EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
PRORROGACAO DE PRAZO - A DIRETORA DA DIVISAO TECNICA
DE LICENCIAM ENTO AMBIENTAL - DECONT-2 NO USO DE
SUAS ATRIBUICOES LEGAIS: RESOLVE I - DEFERIR O PEDIDO DE
PRORROGACAO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO AO COMUNIQUE-SE 108/DECONT-2/08 POR MAIS 120 DIAS CORRIDOS
CONTADOS A PARTIR DA DATA DE PUBLICACAO NO DOC
EXCLUINDO-SE O DIA DE INICI O E INCLUINDO-SE O DIA DE
VENCIMENTO. 2008-0.253.619-7 - SOLICITA

Depto. de Controle da Qualidade Ambiental
Proc.Nº (...) – Interessado: (...) - Isenção - I - COMUNIQUESE: Nº 163 / DECONT-G / 09 - Ficam convocados a
comparecerem no prazo de 10 dias ao Departamento de
Controle da Qualidade Ambiental – DECONT, da Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, situada na Rua do
Paraíso, 387, 2º and., Paraíso, nesta Capital, para apresentação
de documentação necessária para análise do pedido de
dispensa da Inspeção Veicular, de acordo com o estabelecido
na Portaria nº 55/SVMA-G / 09, sob pena de indeferimento, os
interessados nos Processos Administrativos listados abaixo:
Processo nº Interessados:
2009-0.228.412-2 Cavemac Ind. e Coml. De Máquinas Imp. e
Exp. Ltda
2009-0.230.263-5 Tony Cesar Oliveira Machado
2009-0.231.364-5 Allianz Seguros S.A.
2009-0.231.467-6 Manoel Ricardo Rebello Pinho
2009-0.231.661-0 Daniela Midori Satake
2009-0.231.819-1 Oswaldo Alves
2009-0.231.475-7 Pedro Luiz Candreva
2009-0.232.126-5 Marco Antonio Ferraz Maia
2009-0.232.234-2 José dos Santos da Silva
Proc.Nº (...) – Interessado: (...) - Isenção - I - COMUNIQUESE: Nº 164 / DECONT-G / 09 - Ficam convocados a comparecerem no prazo de 10 dias ao Departamento de Controle da
Qualidade Ambiental – DECONT, da Secretaria Municipal do
Verde e do Meio Ambiente, situada na Rua do Paraíso, 387, 2º
and., Paraíso, nesta Capital, para apresentação de documentação necessária para análise do pedido de dispensa da Inspeção Veicular, de acordo com o estabelecido na Portaria nº 55/
SVMA-G / 09, sob pena de indeferimento, os interessados nos
Processos Administrativos listados abaixo:
Processo nº
Interessados:
2009-0.231.972-4 Karla Patrícia da Silva Couto
2009-0.231.637-7 Vera Lucia Vada
2009-0.231.180-4 João Oliveira Aguiar
2009-0.231.041-7 Leni Fane de Faria Borburema
2009-0.230.660-6 Valdete Alves da Rocha
2009-0.227.483-6 Antonio Nunes da Silva
2009-0.284.673-2 Nestlé Brasil Ltda
2009-0.232.285-7 Jeanne Cunha Silva
2009-0.232.215-6 Valdir de Oliveira Silva

Depto. de Parques e Áreas Verdes
COMUNICADO /SVMA - DEPAVE – GABINETE
OFÍCIO nº 92 /DEPAVE-G/2009 - Execução de serviços e
obras de revitalização do canteiro da Av.Abel Ferreira 2008-0.344.670-1.
Prezado Senhor,
Por meio do presente fica a empresa TETRA C CONSTRUTORA
E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 07.312.056/0001-20,INTIMADA
a recolher, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir
do recebimento deste, a quantia de R$ 11.556,19(onze mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais e dezenove centavos), estando
facultada a apresentação de recurso no mesmo prazo.
Tal quantia é referente à penalidade de multa aplicada à empresa, folhas 42/43, do processo acima citado.
O valor a ser recolhido a PMSP será mediante Guia de Recolhimento, a ser emitida pelo Departamento de Finanças – D.A.F.,
localizado a Rua do Paraíso, 387 – 8º andar.
Ressaltamos que o não atendimento da presente intimação no
prazo conferido ensejará adoção de medidas judiciais cabíveis.
COMUNIQUE-SE 1353/DEPAVE/DPAA/2009 P.A 20090.287.560-0 MARINA FOZ DAVILA R. Haddock Lobo, 633 x
Al. Santos. O interessado deverá apresentar no Protocolo Geral
da SVMA – R. do Paraíso, 387 – Térreo, endereçado ao DEPAVE/
DPAA, no prazo máximo de 30 dias contados a partir da data
desta publicação, Plantas do PCA de acordo com a Portaria 26/
SVMA-G/2008, conforme manejo da Planta de Situação Pretendida. Dúvidas, entrar em contato com o Engº Ftal Edgar através
do telefone 3396.3160/3164

Anexo 04

AGENDA
21
Organizada pelo Grupo de Pesquisa
“A paisagem da cidade sustentável”
FAU Mackenzie 2009



CAPÍTULO 1 - PREÂMBULO

A agenda 21 defende o desenvolvimento
sustentável para amenizar os problemas que
vêem se agravando nesse momento: pobreza,
fome, doenças e analfabetismo, e a
deterioração contínua dos ecossistemas de
que depende nosso bem-estar.
 O êxito de sua execução é responsabilidade,
em primeiro lugar, dos Governos. A
participação da esfera pública e de
organizações não-governamentais também
deve ser estimulada.

 Para o cumprimento dos objetivos da Agenda 21 será necessário um fluxo substancial
de recursos financeiros, dando atenção especial aos países em desenvolvimento.

“Esse processo assinala o início de uma nova associação mundial em prol do
desenvolvimento sustentável.”

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS
INTERNAS CORRELATAS

CAPÍTULO 2 – COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA ACELERAR O

Os governos pretendem que haja interação entre o comércio e as áreas
ambientais, tanto internacional como internamente.
Foram desenvolvidas as seguintes áreas de programa:
•Promoção do desenvolvimento sustentável pelo comércio
•Estabelecimento de um apoio recíproco entre comércio e meio ambiente
•Oferta de recursos financeiros suficientes aos países em desenvolvimento
•Estimulo a políticas econômicas favoráveis ao desenvolvimento sustentável
Promoção do desenvolvimento sustentável pelo comércio
 Comércio cresce mais rápido do que a produção mundial;
 Países em desenvolvimento adotam reformas unilaterais de comércio;
 Europa central e do leste, desenvolvem reformas para aumentar sua integração a
economia mundial.
 Objetivos desse programa:
- Sistema comercial aberto
- Melhora no mercado de exportação dos países em desenvolvimento
- Consideração das questões ambientais
 Meios de ação
- Diminuição do protecionismo nos países desenvolvidos
- Sistema de comércio seguro, não-discriminatório e previsível
-Infra-estrutura para exportação por parte dos países em desenvolvimento

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS
INTERNAS CORRELATAS

CAPÍTULO 2 – COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA ACELERAR O

Estabelecimento de um apoio recíproco entre comércio e meio ambiente
 Políticas ambientais e de comércio devem ser compatíveis, e reforçar o
desenvolvimento sustentável;
 Parâmetros ambientais válidos para países desenvolvidos podem significar custos
sociais e econômicos inviáveis para países em desenvolvimento;
 Objetivos desse programa:
- Estimular o papel da indústria em questões relativas a meio ambiente
- Evitar medidas ambientais que possam resultar em restrições injustificadas
para o comércio

Oferta de recursos financeiros suficientes aos países em desenvolvimento
 O desenvolvimento sustentável exige um reforço nos investimentos, o isso exige
recursos financeiros externos e internos;
 Muitos países em desenvolvimento tem verbas que poderiam ser aplicadas
internamente, desviadas para o exterior por conta da dívida;
 É essencial contar com recursos financeiros adicionais para os países em
desenvolvimento, e sua utilização de forma eficiente;
 Os países devem estimular:
-Outros países com dívidas a negociar com seus credores medidas de
redução das mesmas
- Reforçar políticas para atrair investimento direto
- Promover capitalismo de giro

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELDOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS
INTERNAS CORRELATAS

CAPÍTULO 2 – COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA ACELERAR O

Estimulo a políticas econômicas favoráveis ao desenvolvimento sustentável
 Os países devem erradicar o gerenciamento inapropriado, tanto público como
privado, inclusive a corrupção;
 Cuidado para que medidas de reescalonamento da dívida não interfiram em outros
setores, como educação, saúde e proteção ambiental;
 A comunidade internacional deve apoiar e reforçar os esforços dos países em
desenvolvimento afim de promover uma cooperação econômica;
 Algumas atividades possíveis são:
- Estimular o setor privado e fomentar a atividade empresarial eliminando os
obstáculos institucionais à criação de empresas e à entrada delas no
mercado
- Promover o funcionamento de sistemas fiscais e setores financeiros
eficazes
- Criar oportunidades para as empresas de pequeno porte, tanto
agrícolas como de outros tipos

CAPÍTULO 3 – COMBATE À POBREZA

Problema global

Grande diversidade de povos
diferentes abordagens em cada caso
Apoio mútuo entre os países, pois alcançar o bem estar de todos os seres humanos
é um dever de todos.

Políticas de conservações do meio ambiente devem levar em consideração
Aqueles que tiram dos recursos naturais o seu sustento
Sustentabilidade da produção, ao incentivar o desenvolvimento.
“Uma estratégia voltada especificamente para o combate à pobreza é requisito
básico para a existência de desenvolvimento sustentável.”
É preciso dominar o fator natural, físico e social.

A longo prazo:

Uma sociedade auto sustentável, saudável e respeitada
Respeito às mulheres e etnias indígenas; alcançar troca de conhecimento entre
comunidades e acesso da população à informação a respeito de proteção ao
ambiente.

CAPÍTULO 3 – COMBATE À POBREZA

Preocupações:
População, programas de manejo do meio ambiente, mobilização de recursos,
erradicação e mitigação da pobreza, emprego e geração de rendimentos, para uma
vida saudável e sustentável
Núcleo de investimento no capital humano que inclua políticas e programas
especiais dirigidos para as zonas rurais, ou pobres das áreas urbanas, visando
principalmente mulheres e crianças.

Intervenções setoriais, locais e globais, delegação de poder às comunidades (em
respeito às diferenças regionais)

CAPÍTULO 3 – COMBATE À POBREZA

OS GOVERNOS:
 Medidas que gerem oportunidade de emprego, infra-estrutura e sistemas que
ofereçam mais opções às pessoas com menos recursos.
 Alta prioridade ao ensino básico e ao treinamento profissional.
 Além disso, merecem grande atenção:
 Acesso à água potável, saneamento, educação primaria, Saúde,
 Estruturas jurídicas que facilitem o acesso e manutenção da terra, acesso a
dinheiro para manutenção desta
 Criação e manutenção de sistemas para a garantia da sustentabilidade e
participação popular para a sua divulgação.
 Medidas que garantam à mulheres e homens o mesmo direito de exercer suas
liberdades.
 Devem ser reconhecidos e integrados na economia, as atividades do setor
informal, com a remoção de regulamentações e obstáculos que discriminem as
atividades desse setor.

CAPÍTULO 3 – COMBATE À POBREZA

O SISTEMA DAS NAÇÕES UNIDAS:
 Atribuir prioridade máxima à mitigação da pobreza
 Assistir os Governos, quando solicitado.
 Promover cooperação técnica entre os países em desenvolvimento nas
atividades destinadas a erradicar a pobreza
 Fortalecer as estruturas existentes no sistema das Nações Unidas
 Avaliação
examinar a estrutura econômica internacional, inclusive os
fluxos de recursos e os programas de ajuste estrutural, e fazer uma avaliação da
política das organizações, órgãos e agências internacionais, inclusive das
instituições financeiras.
 Promover a cooperação internacional; o processo de desenvolvimento não
adquirirá impulso enquanto os países em desenvolvimento se mantiverem
oprimidos pela dívida externa, o financiamento para o desenvolvimento for
insuficiente, houver barreiras restringindo o acesso aos mercados, e os preços dos
produtos básicos e as condições do comércio nos países em desenvolvimento
permanecerem em depressão.

CAPÍTULO 3 – COMBATE À POBREZA

US$30 bilhões de dólares
estimativa de custo total anual médio (1993-2000)
para implementação das atividades deste programa (Secretariado da Conferência)
US$ 15 bilhões de dólares, já inclusos, a serem providos pela comunidade
internacional em termos concessionais ou de doações.
Estimativas não revisadas pelos Governos, coincidem em parte com as estimativas
de outros trechos da Agenda
Os custos reais e os termos financeiros, inclusive os não concessionais,
dependerão, inter alia, das estratégias e programas específicos que os Governos
decidam adotar para a implementação.

Fortalecimento institucional e técnico de caráter nacional para a implementação
das atividades acima relacionadas
Centrar o fortalecimento institucional e técnico no plano das comunidades locais, a
fim de criar as bases para uma abordagem da sustentabilidade empreendida pela
comunidade, e estabelecer e fortalecer mecanismos que permitam a troca de
experiência e conhecimentos entre os grupos comunitários, tanto a nível nacional
como internacional.
Essas atividades implicam exigências consideráveis, relacionadas às várias áreas
pertinentes da Agenda 21; em decorrência, é preciso contar com o apoio financeiro e
tecnológico internacional.

CAPÍTULO 3 – COMBATE À POBREZA

 A pobreza é um forte e complexo problema encontrado nos países. O combate à
pobreza envolve aspectos tanto nacionais quanto internacionais. Os países
necessitam de ações locais, porém, que venham a interferir e colaborar no âmbito do
combate internacional.
 Os países devem colaborar entre si para erradicar nas nações o analfabetismo,
promover a distribuição de renda igualitária a todos, perdoar a dívida externa
existente entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento.
 De um modo geral o objetivo é garantir a todos um meio sustentável de subsistência.
Base para a ação:
 3.2 Uma política de meio ambiente voltada sobretudo para a conservação e proteção
dos recursos deve considerar devidamente aqueles que dependem dos recursos
para sua sobrevivência, ademais de gerenciar os recursos de forma sustentável. Não
sendo assim, tal política poderia ter um impacto adverso tanto sobre o combate à
pobreza como sobre as possibilidades de êxito a longo prazo da conservacão dos
recursos e do meio ambiente;
Categoria LEED SS

Atividades
 3.7 (d) Dar às comunidades ampla medida de participação no manejo sustentável e
na proteção dos recursos naturais locais, para com isso fortalecer sua capacidade
produtiva;
Categoria LEED SS / WE

 3.8 (g) Reabilitem , na medida do possível, os recursos degradados , introduzindo
medidas polícas que promovam o uso sustentável dos recursos necessários à
satisfação das necessidades humanas básicas;
Categoria LEED SS

CAPÍTULO 4 – MUDANÇAS NOS PAFRÕES DE CONSUMO

Padrões de consumo insustentáveis geram
padrões de vida insustentável.
O consumo irresponsável é responsável por
degradação do meio ambiente e
consequentemente está ligado a diferenças
de classes.

CONSUMO

ATIVIDADES
Re-educação sobre os hábitos e padrões de consumo

CLASSES DE
RENDA

MEIO
AMBIENTE

Política interna que estimule a mudança nos padrões
de consumo
Promover a gestão de resíduos e eficiência
energética (transferência de tecnologias)
Buscar a cooperação e coordenação internacional
países desenvolvidos > países sub-desenvolvidos
“É consumir diferente: tendo no consumo um instrumento de bem estar e não
fim em si mesmo”
“É consumir solidariamente: buscando os impactos positivos do consumo
para o bem estar da sociedade e do meio ambiente”
“É consumir sustentavelmente: deixando um mundo melhor para as próximas
gerações”

CAPÍTULO 4 – MUDANÇAS NOS PAFRÕES DE CONSUMO

“PADRÃO DE CONSUMO,DISTRIBUIÇÃO DE RENDA E O MEIO AMBIENTE NO
BRASIL”
Ronaldo Seroa da Motta

CAPÍTULO 5 – DINÂMICA DEMOGRÁFICA E SUSTENTABILIDADE

5.1 – Tendências e fatores demográficos e desenvolvimento sustentável tem uma relação
sinérgica.


Desenvolvimento e difusão de conhecimentos sobre os vínculos entre tendências
e fatores demográficos e desenvolvimento sustentável;
5.4. Há a necessidade de desenvolver estratégias para mitigar tanto o impacto
adverso das atividades humanas sobre o meio ambiente como o impacto adverso
das mudanças ambientais sobre as populações humanas.



Formulação de políticas nacionais integradas para meio ambiente e
desenvolvimento, levando em conta tendências e fatores demográficos;
-Avaliação das implicações de tendências e fatores demográficos nacionais
- Criação e fortalecimento de uma base nacional de informações
- Inclusão, nas políticas e nos planos, das características demográficas



Implementação de programas integrados de meio ambiente e desenvolvimento,
levando em conta tendências e fatores demográficos. -Desenvolvimento de uma
estrutura para a ação
- Apoio aos programas que promovam mudanças nas tendências e fatores
demográficos e que busquem a sustentabilidade.
- Criação de condições institucionais adequadas.

CAPÍTULO 6 – PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANA

Introdução:
 Capitulo voltado para atender as necessidades primarias da saúde mundial.
 Saúde e desenvolvimento
 Saúde implica também em melhorias sócio-econômicas e ambientais.
 Inclusão de governos, ONGs, e comunidades locais trabalhando juntas.
 Áreas de programa para proteção e promoção da saúde humana:
(a) Satisfação das necessidades de atendimento primário da saúde, especialmente nas
zonas rurais;
(b) Controle das moléstias contagiosas;
(c) Proteção dos grupos vulneráveis;
(d) O desafio da saúde urbana;
(e) Redução dos riscos para a saúde decorrentes da poluição e dos perigos ambientais.

A. Satisfação das necessidades de atendimento primário da saúde,
especialmente nas zonas rurais.
 Foco principal nas zonas rurais e periféricas.
 Saúde = equilíbrio entre meios físico, espiritual,
biológico e econômico/social da população.
 Abastecimento seguro de alimentos,
medicamentos e água para evitar contaminação.
 Saneamento básico.
 Planejamento familiar.
 Autogerenciamento de todos os serviços dentro
das próprias comunidades.
 Capacitação da população local

http://www.caxambu.mg.gov.br/omunicipio/Image/foto-saude.jpg
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B - Controle das moléstias contagiosas
Para que um desenvolvimento saudável ocorra é necessário que as autoridades
competentes proporcionem educação e difundam informações sobre os riscos das
moléstias endêmicas contagiosas e conscientizem a população sobre os métodos
ambientais de controle das moléstias contagiosas para dar condições às comunidades
de desempenhar um papel no controle das moléstias contagiosas.

http://www.es.gov.br/site/files/arquivos/imagem/urrlacen01.JPG

http://www.rnnoticias.com.br/SPN/bancoimagem/Politica/saneamento.jpg

http://formatohibrido.zip.net/images/indios1.jpg

C. Proteção dos grupos vulneráveis
Crianças, jovens, mulheres, populações indígenas, os muito pobres, idosos e
deficientes constituem este grupo.
O objetivo geral é garantir que todos os indivíduos que constituem este grupo tenham a
oportunidade de desenvolver plenamente seus potenciais .
Como meio de implementação, as instituições educacionais, sanitárias e de pesquisa
devem oferecer apoio à melhoria da saúde do referido grupo. E os governos devem
organizar eventos para o intercâmbio de informações.

CAPÍTULO 6 – PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANA

D. O desafio da saúde urbana
Algumas atividades devem ser estimuladas para atingir as metas, tais como:
promover e fortalecer atividades de reabilitação baseadas na comunidade para os
deficientes e para os idosos urbanos e de periferias urbanas; adotar procedimentos de
avaliação de impacto sanitário e ambiental; entre outras.
Através de meios científicos e tecnológicos, devem ser melhor desenvolvidos
modelos de tomadas de decisão que permitam avaliar os custos e os impactos sobra a
saúde e o meio ambiente de tecnologias e estratégias alternativas.
E - Redução dos riscos para a saúde decorrentes da poluição e dos perigos
ambientais
 O objetivo geral consiste em minimizar os riscos e manter o meio ambiente em um
nível que não prejudique ou ameace a saúde e a segurança humanas e ao mesmo
tempo estimular a continuidade do desenvolvimento.
 Focos de atuação (sempre com a finalidade de melhoria da saúde, nesse capítulo):
- Poluição do ar
- Poluição do ar em ambientes fechados
- Poluição da água
-Pesticidas
- Estabelecimento Humano
- Ruído
- Radiação ionizante e não ionizante
- Efeitos de radiação ultravioleta
http://www.conder.ba.gov.br/imagens/aprendendo5.jpg
- Industria e produção de energia
- Controle e avaliação
http://www.rn.gov.br/news/Upload/idoso2.jpg
- Controle e redução de lesões
- Pesquisa e desenvolvimento de meteodologia

CAPÍTULO 7 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DOS ASSENTAMENTOS HUMANOS

“Nos países de baixa renda sobre os quais há dados recentes, apenas 5,6 por cento
do orçamento do governo central, em média, foram dedicados a habitação, lazer,
seguridade social e bem-estar social.”
 Abordagem Capacitadora – “O apoio externo contribuirá para a geração dos recursos
internos necessários para melhorar as condições de vida e de trabalho de todas as
pessoas até o ano 2000.”
Os países devem:
 - “Adotar medidas imediatas para oferecer habitação a seus pobres sem teto, ao
passo que a comunidade internacional e as instituições financeiras devem empreender
ações voltadas para apoiar os esforços dos países em desenvolvimento para oferecer
habitação aos pobres.”
 - “apoiar e desenvolver estratégias de habitação ambientalmente compatíveis nos
planos nacional, estadual/provincial e municipal por meio de associações entre os
setores privado, publico e comunitário e com o apoio de organizações com base na
comunidade.”
 -“Melhorando o nível da infra-estrutura e da prestação de serviços nas áreas urbanas
mais pobres.”
 -“Desenvolver incentivos fiscais e medidas de controle do uso da terra, inclusive
soluções de planejamento para uso da terra, com vistas a um uso mais racional e
ambientalmente saudável de recursos terrestres limitados.”

DESENHO DE ASSENTAMENTOS URBANOS SUSTENTÁVEIS:
PROPOSTA METODOLÓGICA

CAPÍTULO 7 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DOS ASSENTAMENTOS HUMANOS

Liza Maria Souza de Andrade (1); Marta Adriana Bustos Romero (2)
(1) Mestranda do Programa de Pós-graduação da FAU da Universidade de Brasília, lizaandrade@uol.com.br
(2)Prof. Doutora do Programa de Pós-graduação da FAU da Universidade de Brasília,,
bustosromero@terra.com.br
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CAPÍTULO 7 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DOS ASSENTAMENTOS HUMANOS

Princípios de Sustentabilidade utilizados na aplicação do parcelamento urbano
Fonte: Liza Andrade e Rejane Jung Viana , 2002 - Disciplina Ateliê de Desenho Urbano PPG
– FAU/UnB, 2002

CAPÍTULO 8 – INTEGRAÇÃO ENTRE O MEIO AMBIENTE E O
DESENVOLVIMENTO NA TOMADA DE DECISÕES

Planos economicamente
eficientes e justos
Meio
Ambiente

Desenvolvimen
to

Valorização dos
Recursos Naturais

Os fatores sociais, econômicos e ambientais tendem a ser separados na tomada de
decisões em muitos países.
Existe a necessidade da reformulação desta forma de planejamento. Há a necessidade
de integrar plenamente o Meio Ambiente e o Desenvolvimento.
Esta integração deve ocorrer em diversas situações de diferentes focos:
- Econômicos;
- Sociais;
- Energéticos;
- Agrícolas;
- Área dos transportes / comércio
O objetivo principal é promover um desenvolvimento econômico e tecnológico
respeitando o meio ambiente e suas limitações e necessidades. Ao mesmo tempo que
ocorre esta integração, deve-se garantir a participação da população e disponibilizá-la o
acesso a todo tipo de informação relevante ao assunto.

CAPÍTULO 8 – INTEGRAÇÃO ENTRE O MEIO AMBIENTE E O
DESENVOLVIMENTO NA TOMADA DE DECISÕES

As comunidades locais devem interagir e serem bem informadas no caso de situação
de risco, caso aconteça um acidente ambiental.
Os países em cooperação devem:
- promover a capacitação de recursos humanos essenciais (melhorar ensino e
treinamento técnico).
-estabelecer leis e regulamentações que assegurem a preservação do Meio Ambiente.
Os Governos devem realizar EXAMES NACIONAIS para constatar as prioridades de
cada país e propor um desenvolvimento economicamente eficiente, socialmente
equitativo e responsável e ambientalmente saudável. Assim, os fatores sociais e
ambientais devem ser levados em conta em todos os níveis de tomada de decisões.
A partir disso os Governos devem propor EXAMES ANUAIS, que mostrem o
progresso do desenvolvimento x depredação do Meio Ambiente.
O equilíbrio desses dois fatores devem assegurar um DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.
(b) Melhoria dos sistemas de planejamento e manejo.
-Avaliar consequências na tomada de decisões.

EIA (Estudo de Impacto Ambiental)
Objetivos:
8.31 (b) Avançar mais para a integração dos custos sociais e ambientais às atividades
econômicas, de modo que os preços reflitam adequadamente a relativa escassez e o
valor total dos recursos e contribuam para evitar a degradação ambiental.
– PRODUTOS ECOLÓGICAMENTE CORRETOS – LEED MR

Bases para ação:





Convenção de Viena para a Proteção da camada de Ozônio, 1985;
Protocolo de Montreal sobre Substâncias que destroem a camada de Ozônio, 1987;
Convenção-Quadro sobre mudanças do clima, 1992;
Medidas adicionas compatíveis com estes instrumentos.

CAPÍTULO 9 – PROTEÇÃO DA ATMOSFERA

Atividades:
 Promover o desenvolvimento e pesquisa para novas tecnologias e captação e
armazenamento de dados relacionados;
 Transferências de tecnologias;
 Formação e capacitação;
 Conscientização e promoção de novos paradigmas
 Normas e políticas que incentive fiscalize;
 Valorizar países em desenvolvimento;
 Integrar valores sociais econômico e ambientais com a saúde humana.

Promover o desenvolvimento sustentável através de:



CAPÍTULO 9 – PROTEÇÃO DA ATMOSFERA







Desenvolvimento, eficiência e consumo de energia;
- Energias novas e renováveis > Solar, Eólica, Hídrica, Biomassa, etc..
Transporte;
- Relacionar Custo/Benefício, para limitar, reduzir e controlar emissões.
Desenvolvimento Industrial;
- Substituição de CFCs e redução de resíduos e subprodutos.
Desenvolvimento dos recursos terrestres e marinhos e uso da terra
- Conservar e preservar recursos naturais. Manutenção da biodiversidade.
Prevenção da destruição do ozônio estratosférico
- Substituição dos CFCs, mitigar efeitos adversos do radiação UV.
Poluição atmosférica transfronteiriça
- Colaborar para informações e banco de dados e estabelecer acordos
regionais transfronteiriços

Reportagem do New York Times:

CAPÍTULO 9 – PROTEÇÃO DA ATMOSFERA

“O novo estudo tratou apenas dos efeitos do CO², que é responsável por cerca de
metade do aquecimento do efeito estufa. Gases como o clorofluorcarboneto (CFC) e o
metano, junto com fuligem e outros poluentes, contribuem com o restante. Essas
substâncias persistem bem menos na atmosfera; se essas emissões forem reduzidas,
seus efeitos declinarão relativamente rápido.”
“Em 1850, com o início da industrialização, o nível de CO² na atmosfera era de 280 ppm,
um nível que cientistas dizem que não foi excedido ao menos nos últimos 800 mil anos.
No estudo, Solomon e seus colegas dizem que delimitaram suas estimativas com dados
e efeitos. (...) A maioria dos pesquisadores climáticos consideram 450 ppm, na prática,
inevitável e 600 ppm difíceis de evitar até o meio do século se o uso dos combustíveis
fósseis continuar a ser parecido com as taxas atuais. “
“Aos 450 ppm, de acordo com os pesquisadores, o aumento dos mares ameaçarão
muitas áreas costeiras. E o sul da Europa, a África do Norte, o sul dos Estados Unidos e
o oeste da Austrália poderiam esperar uma diminuição de 10% de chuvas. (...) Aos 600
ppm, deve haver uma redução de 15% nas chuvas, disse.”
“Planejadores de políticas e ações precisam entender”, disse Michael Oppenheimer,
geocientista de Princeton , “que algumas vezes, quando estamos caindo do penhasco,
não há nada que possa parar a queda”.

FONTE: http://ultimosegundo.ig.com.br/new_york_times POR: CORNELIA DEAN

CAPÍTULO 10 – ABORDAGEM INTEGRADA DO PLANEJAMENTO E
DO GERENCIAMENTO DE RECURSOS TERRESTRES

Introdução:

 10.1. A terra costuma ser definida como uma entidade física, em termos de sua
topografia e sua natureza espacial; uma visão integradora mais ampla também inclui
no conceito os recursos naturais; os solos, os minérios, a água e a biota que
compõem a terra.
 A terra é um recurso finito, enquanto os recursos naturais que ela sustenta podem
variar com o tempo e de acordo com as condições de gerenciamento e os usos a eles
atribuídos. As crescentes necessidades humanas e a expansão das atividades
econômicas estão exercendo uma pressão cada vez maior sobre os recursos
terrestres, criando competição e conflitos e tendo como resultado um uso impróprio
tanto da terra como dos recursos terrestres. Caso queiramos, no futuro, atender às
necessidades humanas de maneira sustentável, é essencial resolver hoje esses
conflitos e avançar para um uso mais eficaz e eficiente da terra e de seus recursos
naturais.
 A solução poposta pela Agenda 21 é a abordagem integrada do planejamento e do
gerenciamento físico e do uso da terra a fim de reduzir os conflitos ao mínimo, fazer
as alternâncias mais eficientes e vincular o desenvolvimento social e econômico à
proteção e melhoria do meio ambiente. A essência dessa abordagem se expressa na
coordenação de planejamento setorial e atividades de gerenciamento relacionadas
aos diversos aspectos do uso da terra e dos recursos terrestres.
Base para a ação:
10.3. [...] é desejável planejar e gerenciar todos os usos (dos recursos terrestres) de
forma integrada. A integração deve considerar, por um lado, todos os fatores ambientais,
sociais e econômicos (como por exemplo o impacto dos diversos setores econômicos e
sociais sobre o meio ambiente e os recursos naturais) e, por outro, todos os
componentes ambientais e de recursos reunidos (ou seja, ar, água, biota, terra e recursos
geológicos e naturais).

CAPÍTULO 10 – ABORDAGEM INTEGRADA DO PLANEJAMENTO E
DO GERENCIAMENTO DE RECURSOS TERRESTRES

Objetivos:
10.5. O objetivo global é facilitar a alocação de terra aos usos que proporcionem os
maiores benefícios sustentáveis e promover a transição para um gerenciamento
sustentável e integrado dos recursos terrestres. As áreas protegidas, o direito à
propriedade privadas, os direitos das populações indígenas e de suas comunidades e os
direitos de outras comunidades locais, bem como o papel econômico da mulher na
agricultura e no desenvolvimento rural, inter alia, devem ser levados em conta. Em
termos mais específicos, os objetivos são os seguintes:
(a) Analisar e desenvolver políticas de apoio ao melhor uso possível da terra e do
gerenciamento sustentável dos recursos terrestres, no mais tardar até 1996;
(b) Melhorar e fortalecer os sistemas de planejamento, gerenciamento e avaliação da
terra e dos recursos terrestres, no mais tardar até o ano 2000;
(c) Fortalecer instituições e coordenar mecanismos para a terra e os recursos terrestres,
no mais tardar até 1998;
(d) Criar mecanismos para facilitar a intervenção e a participação ativa de todos os
interessados, especialmente comunidades e populações locais, na tomada de decisões
sobre o uso e gerenciamento da terra, no mais tardar até 1996.
Atividades:
(a) Atividades de gerenciamento
Desenvolvimento de políticas de apoio e de instrumentos para essas políticas
10.6. Os Governos, no nível apropriado, com o apoio das organizações regionais e
internacionais, devem certificar-se de que as políticas e seus instrumentos servem ao
melhor uso possível da terra e ao gerenciamento sustentável dos recursos terrestres.
Especial atenção deve ser dedicada ao papel das terras agrícolas.

CAPÍTULO 10 – ABORDAGEM INTEGRADA DO PLANEJAMENTO E
DO GERENCIAMENTO DE RECURSOS TERRESTRES

Reforço dos sistemas de planejamento e gerenciamento
10.7. Os Governos [...] devem analisar e, caso apropriado, revisar os sistemas de
planejamento e gerenciamento para facilitar uma abordagem integrada.
Promoção da aplicação de instrumentos adequados de planejamento e
gerenciamento
10.8. Os Governos [...] devem promover a melhora, um desenvolvimento mais
aprofundado e uma aplicação ampla dos instrumentos de gerenciamento e planejamento
que facilitam uma abordagem integrada e sustentável da terra e dos recursos.
Tomada de consciência
10.9. Os Governos [...] devem desencadear campanhas de conscientização para alertar e
educar as pessoas sobre a importância do gerenciamento integrado da terra e dos
recursos terrestres e o papel que indivíduos e grupos sociais podem desempenhar nisso.
Paralelamente, pode-se proporcionar às pessoas meios que lhes permitam adotar
práticas aperfeiçoadas de uso da terra e seu gerenciamento sustentável.

Promoção da participação do público
10.10. Os Governos [...] devem estabelecer procedimentos, programas, projetos e
serviços inovadores, que facilitem e estimulem a participação ativa, nos processos de
tomada de decisões e de implementação, de todas as pessoas afetadas, especialmente
de grupos que até hoje têm sido freqüentemente excluídos, como as mulheres, os jovens,
os populações indígenas e suas comunidades e outras comunidades locais.
(b) Dados e informação

CAPÍTULO 10 – ABORDAGEM INTEGRADA DO PLANEJAMENTO E
DO GERENCIAMENTO DE RECURSOS TERRESTRES

Reforço dos sistemas de informação
10.11. Os Governos [...] devem fortalecer os sistemas de informação necessários para a
tomada de decisões e a avaliação de alterações futuras no que diz respeito a uso e
gerenciamento da terra. As necessidades tanto de homens como de mulheres devem ser
levadas em conta.
Estabelecimento de um mecanismo regional
10.12. Os Governos [...] devem reforçar a cooperação e o intercâmbio de informações
sobre recursos terrestres no plano regional.
Meios de implementação
(a) Financiamento e estimativa de custos
(b) Meios científicos e tecnológicos
Melhoria da compreensão científica do sistema de recursos terrestres
10.14. Os Governos [...] devem promover e apoiar atividades de pesquisa especialmente
adaptadas aos meios locais, sobre o sistema de recursos terrestres e suas implicações
para o desenvolvimento sustentável e as práticas de gerenciamento.
Verificação dos resultados da pesquisa por meio de projetos experimentais
10.15. Os Governos [...] devem pesquisar e pôr à prova, por meio de projetos
experimentais, a viabilidade de se realizarem melhores abordagens de um planejamento
e gerenciamento integrado dos recursos terrestres, com a inclusão de fatores técnicos,
sociais e institucionais.
(c) Desenvolvimento dos recursos humanos

CAPÍTULO 10 – ABORDAGEM INTEGRADA DO PLANEJAMENTO E
DO GERENCIAMENTO DE RECURSOS TERRESTRES

Melhora do ensino e do treinamento
10.16. Os Governos [...] devem promover o desenvolvimento dos recursos humanos
necessários ao planejamento e gerenciamento sustentáveis da terra e dos recursos
terrestres. Isso deve ser realizado com o oferecimento de incentivos para as iniciativas
locais e o reforço da capacidade local de gerenciamento, particularmente das mulheres.
Reforço da capacidade tecnológica
10.17. Os Governos [...] devem promover esforços concentrados e concertados em prol
da educação e do treinamento, bem como da transferência de técnicas e tecnologias que
favoreçam os diversos aspectos do processo de planejamento e gerenciamento
sustentável, nos planos nacional, estadual/provincial e local.

CAPÍTULO 11 – COMBATE AO DESFLORESTAMENTO

Objetivos:
A. Busca reforçar as instituições nacionais ligadas a florestas, ampliar o âmbito,
conservação e desenvolvimento sustentável das florestas e garantir a utilização e
produção sustentáveis dos bens e serviços florestais, tanto nos países desenvolvidos
como nos países em desenvolvimento.
B. Manter as florestas existentes por meio da conservação e do manejo e manter
expandir as áreas florestais e arborizadas.
 Assegurar um manejo sustentável e, quando apropriado, a conservação dos
recursos florestais atuais e futuros.
 Manter e aumentar as contribuições ecológicas, biológicas, climáticas, sócio-culturais
e econômicas dos recursos florestais; inclusive das conseqüências dos prejuízos
causados pela ausência de florestas.

C. Promover a utilização eficiente, racional e sustentável de todos os tipos de florestas e
vegetações
 Promover o uso mais eficiente e sustentável de florestas e árvores usadas como
combustível e fonte de energia;
 Promover maior abrangência no uso e nas contribuições econômicas das áreas
florestais, incluindo o turismo ecológico no manejo e planejamento florestais.
D. Importância de disponibilizar informações corretas.
 Fortalecer sistemas de avaliação para determinar efeitos sobre a área florestal.
 Facilitar a tomada de decisão baseada em dados corretos.

CAPÍTULO 12 - MANEJO DE ECOSSISTEMAS FRÁGEIS: A LUTA
CONTRA A DESERTIFICAÇÃO E A SECA

C. Desenvolvimento e fortalecimento de programas de desenvolvimento integrado
para a erradicação da pobreza e promoção de sistemas alternativos de
subsistência áreas propensas à desertificação
Educar as comunidades quanto ao manejo dos recursos terrestres, e ensinar novas
técnicas para aumentar a produtividade, como de irrigação em pequena escala, coleta de
águas pluviais, entre outros.
Organizar um inventário dos recursos naturais e seu estado de conservação, usando o
conhecimento da população
Promover o intercâmbio de técnicas e informações entre as comunidades.
D.Desenvolvimento de programas abrangentes da antidesertificação e sua
integração aos planos nacionais de desenvolvimento e ao planejamento ambiental
nacional
Dar inicio a um processo a longo prazo de manejo dos recursos naturais, a nível
nacional e internacional.
Promover integração entre todos os afetados pelas desertificações, desde os
agricultores até os governadores,
12.40 “Deve-se solicitar à Assembleia Geral das Naçoes Unidas,...,que estabeleça, sob
a égide da Assembleia Geral, um comitê intergovernamental de negociações para a
elaboração de uma convenção internacional para combater a desertificação, nos países
com sérios problemas de seca e/ou desertificação, particularmente na África, com vistas
a finalizar tal convenção até junho de 1994.”

CAPÍTULO 12 - MANEJO DE ECOSSISTEMAS FRÁGEIS: A LUTA
CONTRA A DESERTIFICAÇÃO E A SECA

E. Desenvolvimento de planos abrangentes de preparação para a seca e de esquemas para a
mitigação dos resultados da seca, que incluam dispositivos de auto-ajuda para as áreas
propensas à seca e preparem programas voltados para enfrentar o problema dos refugiados
ambientais

Base para ação:
A agenda 21 aponta a questão da seca, que atinge muitos países, principalmente os
que estão em desenvolvimento como os países africanos. A seca apresenta-se em
diferentes graus de freqüência e gravidade, sendo que muitas pessoas já morreram por
conta desse fato, muitos animais também não sobreviveram a ela, e muitas
conseqüências negativas ocorrem em decorrência dela, como a perda da produção,
causando prejuízo financeiro, mau aproveitamento de insumos e com isso, parte do
recurso que era para ser utilizado no desenvolvimento é utilizado para diminuir o impacto
negativo da seca.
A proposta feita pela agenda baseia-se em uso de pontos alertas, que terão a função
de prever as secas e a partir dessa previsão programar planos de emergência. Além
disso, os pontos deverão ter atendimentos durante os períodos de escassez excessiva,
apresentar pacotes integrados ao nível de exploração agrícola ou de bacia hidrográfica
afim de diminuir os impactos causados pela seca.
Objetivos:
desenvolvimentos de estratégias nacionais que estejam à disposição para a seca
melhorar os impactos causados por ela, a curto e em longo prazo, para diminuir
vulnerabilidade dos sistemas produtivos em relação à seca,
intensificar o fluxo de informações entre as pessoas que possam tomar decisões e os
produtores com o pronto de alerta, para que as nações preparem medidas para
intervenção nas épocas de seca,
integrar os dispositivos aos planos nacionais e regionais de desenvolvimento, sendo
que esses dispositivos devem atender em tempos de seca e planos para ação diante
dela.

CAPÍTULO 12 - MANEJO DE ECOSSISTEMAS FRÁGEIS: A LUTA
CONTRA A DESERTIFICAÇÃO E A SECA

Atividades:

o governo deve planejar medidas para lidar com o problema de baixa produção durante
a seca, ou seja, com a deficiência de alimentos. Essas medidas devem considerar as
questões de importação, estoque e armazenamento, instalações portuárias, distribuição e
transporte de alimentos,
promover o crescimento da agrometeorologia e planejamento de emergência para a
lavoura aumentando a capacidade nacional e regional. Assim, será mais fácil fazer
previsões e planejar medidas para atenuar o efeito da seca,
projetos que visem à criação de empregos temporários para as famílias afetadas pela
seca,
os dispositivos de emergência devem ter alimentos e distribuição de água, e de
atendimento imediato, para isso também serão necessários mecanismos orçamentários,
apoiar a pesquisa que busca reduzir a perda de água do solo, ao mesmo tempo
procura aumentar a absorção e formas de captação de água em regiões propícias a
ocorrência da seca,
os governos com o apoio de instituições internacionais devem apoiar os programas da
Organização Meteorológica Mundial (OMM), os programas da FAO e para outros
programas que pretendem desenvolver o pronto alerta,
buscar fortalecer e expandir o alcance dos programas regionais já existentes e mesmo
os programas de organizações não governamentais,
para implementar os objetivos da agenda foi feita uma estimativa de quanto seria
necessário para que isso fosse colocado em prática. Sendo que a agenda prevê a
doação ou concessão de verbas que deve ser arrecada pela comunidade internacional.
Além disso, o custo em si, dependerá das medidas adotadas pelo governo e da decisão
de como elas serão implementadas.

CAPÍTULO 12 - MANEJO DE ECOSSISTEMAS FRÁGEIS: A LUTA
CONTRA A DESERTIFICAÇÃO E A SECA

F. Estímulo e promoção da participação popular e da educação sobre a questão do
meio ambiente centradas no controle da desertificação e no manejo dos efeitos da
seca
Base para ação:

É necessário, no entanto, ir além do ideal teórico da participação popular para
concentrar esforços na obtenção de um envolvimento popular concreto e ativo, calcado
no conceito de parceria. Isso implica a partilha de responsabilidades e o envolvimento de
todas as partes
Objetivos:
aumentar o conhecimento público em torno da questão da seca e da desertificação,
incluindo a educação ambiental nas escolas primárias e secundárias,
promover uma parceria efetiva entre o governo e agências executivas, organizações
não governamentais e usuários da terra para ocorrer um desenvolvimento benéfico,
apoiar as comunidades locais no seu esforço contra a desertificação e conhecer
medidas usadas por comunidades antigas.

CAPÍTULO 12 - MANEJO DE ECOSSISTEMAS FRÁGEIS: A LUTA
CONTRA A DESERTIFICAÇÃO E A SECA

Atividades:
os governos devem juntamente com organizações internacionais e regionais,
estabelecer estratégias administrativas menos centralizadas, e políticas que distribuam
igualmente,
estabelecer mecanismos para participação e consulta do usuário da terra, para que ele
possa ajudar na identificação e contribuição do planejamento,
planos locais devem ser elaborados para verificar a ação das medidas, definir o foco
principal da atividade dos programas,
a participação do usuário da terra deve ser garantida através de medidas legislativas,
acelerar o desenvolvimento de conhecimentos técnico-científicos em tecnologia,
sobretudo tecnologia apropriada e intermediária,
garantir a difusão do conhecimento decorrente da pesquisa aplicada na área de solos e
recursos hídricos, espécies adequadas, técnicas agrícolas e conhecimento técnicocientífico,
promover a colaboração entre os diferentes atores dos programas voltados para meio
ambiente e desenvolvimento,
Meios de implementação:
financiar e estimar custos,
apoiar e fortalecer as instituições que estão envolvidas com a instrução pública,
aumentar o nível de instrução pública.

CAPÍTULO 13 - GERENCIAMENTO DE ECOSSISTEMAS FRÁGEIS:
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS MONTANHAS

As montanhas são umas reservatórias de diversidades biológicas e espécies ameaçadas
de extinção. Elas apresentam um importante papel. São fonte de água, energia, fornecem
recursos como minérios, produtos florestais e agrícolas.
São áreas sensíveis a mudanças do clima, da atmosfera e vulneráveis ao desequilíbrio
biológico. Em uma encosta pode haver grande variedade de sistemas ecológicos, devido
suas dimensões verticais, criam gradientes de temperatura, precipitação e insolação.

Objetivos:
Estudo dos diferentes tipos de solo, floresta, recursos animais e vegetais do ecossistema
das montanhas, melhorarem a base de conhecimento ecológico, criar e fortalecer redes
de comunicações e centros de difusão de informações pata atenderem organizações que
se ocupam de questões relativas a montanhas, proteger os ecossistemas frágeis das
montanhas.

CAPÍTULO 13 - GERENCIAMENTO DE ECOSSISTEMAS FRÁGEIS:
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS MONTANHAS

Atividades:
Os governos devem fortalecer instituições e criar novas, com o objetivo de aprofundar
estudos ecológicos sobre as terras e as águas dos ecossistemas de montanhas, ampliar
a base de conhecimentos e criar intercambio de informações entre instituições nacionais
e regionais, políticas de incentivo aos agricultores, diversificar a economia das montanhas
exemplo: turismo, estabelecer reserva naturais.
O governo deve monitorar áreas meteorológicas, hidrológicas e físicas, preparar
inventario das diferentes formas de solo, floresta , uso de água, etc. Identificar áreas
vulneráveis a erosão, inundação terremoto, proteger os ecossistemas montanhosos
frágeis.
Ainda poderiam garantir bolsas de estudo (em especial para moradores das regiões)
para estudos ambientais sobre áreas montanhosas, instruções aos agricultores,
mulheres, criar bases institucionais nacionais e regionais capazes d empreender
pesquisas, oferecer treinamento e trazer informações.
Desenvolvimento integrado das bacias hidrográficas e de meios de subsistência.

10% da população vive em áreas montanhosas de altas encostas, 40% em áreas
adjacentes as baixas bacias e medias.
As áreas próximas às bacias apresentam problemas de deterioração ecológica, e ainda
podem ser agravados pelo excesso de ruminantes nas pastagens, pelo desflorestamento
e pela perda da cobertura de biomassa.
A promoção de programas integrados em prol do desenvolvimento das bacias
hidrográficas com a participação da comunidade local é uma maneira de impedir o
aumento do desequilíbrio ecológico.

CAPÍTULO 14 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E
AGRÍCOLA SUSTENTÁVEL

Introdução:

 No ano 2025, 83 por cento da população mundial prevista, de 8,5 bilhões de
habitantes, estarão vivendo nos países em desenvolvimento. Não obstante, a
capacidade de que os recursos e tecnologias disponíveis satisfaçam às exigências de
alimentos e outros produtos agrícolas dessa população em crescimento permanece
incerta. A agricultura vê-se diante da necessidade de fazer frente a esse desafio,
principalmente aumentando a produção das terras atualmente exploradas e evitando
a exaustão ainda maior de terras que só marginalmente são apropriadas para o
cultivo.
 Efetuar importantes ajustes nas políticas para a agricultura, o meio ambiente e a
macroeconomia, tanto no nível nacional como internacional, nos países
desenvolvidos e nos países em desenvolvimento.
 O principal objetivo do desenvolvimento rural e agrícola sustentável é aumentar a
produção de alimentos de forma sustentável e incrementar a segurança alimentar.
 Isso envolverá iniciativas na área da educação, o uso de incentivos econômicos e o
desenvolvimento de tecnologias novas e apropriadas, dessa forma assegurando uma
oferta estável de alimentos nutricionalmente adequados, o acesso a essas ofertas por
parte dos grupos vulneráveis, paralelamente à produção para os mercados; emprego
e geração de renda para reduzir a pobreza; e o manejo dos recursos naturais
juntamente com a proteção do meio ambiente.
 O êxito do desenvolvimento rural e agrícola sustentável dependerá em ampla medida
do apoio e da participação das populações rurais, dos Governos nacionais, do setor
privado e da cooperação internacional, inclusive da cooperação técnica e científica.

CAPÍTULO 14 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E
AGRÍCOLA SUSTENTÁVEL

Áreas de Programas:

A. Revisão, planejamento e programação integrada da política agrícola, à luz do aspecto
multifuncional da agricultura, em especial no que diz respeito à segurança alimentar e ao
desenvolvimento sustentável
B. Obtenção da participação popular e promoção do desenvolvimento de recursos
humanos para a agricultura sustentável
C. Melhora da produção agrícola e dos sistemas de cultivo por meio da diversificação do
emprego agrícola e não agrícola e do desenvolvimento da infra-estrutura
D. Utilização dos recursos terrestres: planejamento, informação e educação
E. Conservação e reabilitação da terra
F. Água para a produção sustentável de alimentos e o desenvolvimento rural sustentável
G. Conservação e utilização sustentável dos recursos genéticos vegetais para a produção
de alimentos e a agricultura sustentável

H. Conservação e utilização sustentável dos recursos genéticos animais para a
agricultura sustentável
I. Manejo e controle integrado das pragas na agricultura
J. Nutrição sustentável das plantas para aumento da produção alimentar
K. Diversificação da energia rural para melhora da produtividade
L. Avaliação dos efeitos da radiação ultravioleta decorrente da degradação da camada de
ozônio estratosférico sobre as plantas e animais

CAPÍTULO 16 – MANEJO AMBIENTALMENTE SAUDAVEL DA
BIOTECNOLOGIA

Biotecnologia:

É um conjunto de técnicas que possibilitam a realização, pelo homem, de mudanças
específicas no ácido desoxiribonucléico (DNA), ou material genético, em plantas,
animais e sistemas microbianos, conducentes a produtos e tecnologias úteis.

Pode contribuir para:
 Melhor atendimento da saúde
 Maior segurança alimentar por meio de práticas agrícolas sustentáveis.
 Maior eficiência nos processos de desenvolvimento industrial para transformação de
matérias-primas
 Apoio para métodos sustentáveis de florestamento e reflorestamento
 Desintoxicação dos resíduos perigosos.
Objetivos:
 Aumentar e melhorar o valor nutritivo dos alimentos, culturas, animais e
microorganismos utilizados.
 Reduzir as perdas pós-colheita dos produtos agropecuários
 Combate as pestes e diminuição da utilização de agroquímicos.
 Analisar o potencial agrícola de terras não utilizadas
 Reduzir a necessidade de aumentar o volume da produção de alimentos, e reduzir as
perdas pós-colheita dos produtos agropecuários.
 Deter e reverter o processo de degradação ambiental por meio do uso adequado da
biotecnologia.

CAPÍTULO 16 – MANEJO AMBIENTALMENTE SAUDAVEL DA
BIOTECNOLOGIA

Notícia:
A decisão do governo federal de definir regras mais severas para os autores de crimes
ambientais vai reduzir em pelo menos 15% a produção agrícola em áreas onde a
atividade já está consolidada. A estimativa é do presidente da Comissão Nacional do
Meio Ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Assuero
Doca Veronez. As regras estão previstas no Decreto 6.514, assinado no mês passado
pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A queda na produção acontece num momento
em que o governo tenta elevar a produção agrícola para combater a alta dos índices de
inflação, argumentou. "A medida afeta a potencialidade do Brasil para atender à demanda
mundial por alimentos", afirmou. A avaliação do representante da CNA leva em
consideração o cumprimento de uma lei anterior que estabelece a manutenção de 20%
da área da propriedade como reserva legal. Além disso, ele lembrou que haverá
restrições à produção agrícola em áreas com certa declividade, o que inviabilizará a
produção de maçãs em Santa Catarina e de café em Minas Gerais.
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CAPÍTULO 17 – PROTEÇÃO DOS OCEANOS, DE TODOS OS TIPOS DE MARES-INCLUSIVE
MARES FECHADOS E SEMIFECHADOS-E DAS ZONAS COSTEIRAS,E PROTEÇÃO, USO
RACIONAL E DESENVOLVIEMTO DE SEUS RECURSOS VIVOS

Introdução:
O ambiente marinho, que inclui também os mares, oceanos e as zonas costeiras
adjacentes, é um importante componente, que não só abriga mais de 50% da população,
mas é essencial para a vida na Terra. Por isso, a Agenda 21 aponta medidas que devem
ser tomadas em relação a ele para que haja um desenvolvimento sustentável. Propondo,
assim a conservação e proteção, gerenciamento, como manejar o ambiente marinho.
A. Gerenciamento integrado e desenvolvimento sustentável das zonas costeiras e
marinhas, inclusive zonas econômicas exclusivas

 A preparação de perfis costeiros que identifiquem as
áreas críticas, inclusive as regiões erodidas, os processos
físicos,os padrões de desenvolvimento, os conflitos entre os
usuários e as prioridades específicas em matéria de
gerenciamento; seguido da observação e o
acompanhamento dos principais projetos, inclusive a
incorporação dos resultados para tomar decisões;
Estabelecimento de planos para situações de emergência em
caso de desastres naturais ou provocados pelo homem;
A promoção de tecnologias saudáveis no que diz respeito ao
meio ambiente, bem como de práticas sustentáveis;
Elaboração de programas de educação, conscientização e
informação do público;
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RACIONAL E DESENVOLVIEMTO DE SEUS RECURSOS VIVOS

B. Proteção do meio ambiente marinho
70% da poluição do ambiente marinho vem de origem terrestre, sendo que 10% é
causada pelas atividades de transporte marítimo e 10%da descarga feita no mar.
Os poluentes que apresentam maior ameaça para o meio ambiente marinho são:
esgotos, nutrientes, compostos orgânicos sintéticos, sedimentos, lixo e plásticos, metais,
radionuclídeos, petróleo/hidrocarbonetos e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.
Atualmente não existe plano algum de caráter mundial voltado para os problemas
da poluição marinha de origem terrestre.
As atividades de extração de petróleo e gás ao alto mar, já possui normas
internacionais e há a fiscalização das descargas das plataformas, com isso a
porcentagem de poluição proveniente dessas atividades é menor.
Construir e manter centrais de tratamento de esgotos que estejam de acordo com as
políticas e a capacidade nacionais e com a cooperação internacional disponível;
Os Estados devem facilitar o estabelecimento de instalações portuárias que realizem a
coleta de resíduos químicos e petrolíferos, bem como do lixo dos navios e promover o
estabelecimento de instalações em menor escala nas marinas e portos de pesca;
C. Uso sustentável e conservação dos recursos marinhos vivos de alto mar
Orientar as comunidades pesqueiras a fim de se desenvolver atividades sustentáveis
nos ecossistemas marinhos;
Restaurar o ecossistema e fauna ameaçados, e desenvolvê-los para atender às
necessidades humanas;
Estabelecer um banco de dados e informações atualizados entre as comunidades;
Promover a cooperação e coordenação internacional e regional, com o intuito de se
obter uma fiscalização mais efetiva.
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D.Uso sustentável e conservação dos recursos marinhos vivos sob jurisdição
nacional
 Em muitos países os recursos marinhos vivos oferecem uma fonte importante de
proteína e freqüentemente seu uso tem importância fundamental para as comunidades
locais e as populações indígenas.Por isso, seu uso sustentável oferece possibilidades
cada vez maiores de responder às necessidades nutricionais e sociais, especialmente
nos países em desenvolvimento;
Para isso ser possível é preciso aumentar os conhecimentos e identificar os estoques
de recursos marinhos vivos, usar tecnologias novas, aperfeiçoar as instalações de
manejo e processamento para evitar desperdício e aumentar a qualidade;
O treinamento do pessoal capacitado, com vistas a obter eficácia no gerenciamento e
na conservação dos recursos marinhos vivos da zona econômica exclusiva e de outras
áreas sob jurisdição nacional.
E. Análise das incertezas criticas para o gerenciamento do meio ambiente marinho
e a mudança do clima
As pesquisas com relação ao meio ambiente marinho precisam ser reestruturadas e
aprofundadas, falta muita informação, e existem muitas incertezas;
É preciso avaliar os impactos do aquecimento global, da degradação da camada de
ozônio, e outros fenômenos causados pelo homem, no meio ambiente marinho;
Adoção de medidas que possam fazer frente as mudanças de clima e suas ações.

CAPÍTULO 17 – PROTEÇÃO DOS OCEANOS, DE TODOS OS TIPOS DE MARES-INCLUSIVE
MARES FECHADOS E SEMIFECHADOS-E DAS ZONAS COSTEIRAS,E PROTEÇÃO, USO
RACIONAL E DESENVOLVIEMTO DE SEUS RECURSOS VIVOS

F. Fortalecimento da cooperação e da coordenação no plano internacional,
inclusive regional
Proposta de integrar as atividades relacionadas a meio ambiente com as relacionadas
as áreas marinhas e costeiras.
G. Desenvolvimento sustentável das pequenas ilhas
As pequenas ilhas tendem a ter um ecossistema diversificado e frágil, o meio ambiente
é muito vulnerável, devido ao isolamento e limitação de espaço;
Os pequenos estados insulares precisam da cooperação e do apoio da comunidade
internacional na busca pela sustentabilidade;
Para isso é preciso estudar as características ambientais e de desenvolvimento
especificas de cada ilha, para produzir um perfil ambiental;
Preparar planos a médio e longo prazo para o desenvolvimento sustentável;
Os usuários dos recursos naturais devem ser treinados para lidar com eles da forma
correta, e, assim, manter a integridade das ilhas.

CAPÍTULO 18 - PROTEÇÃO DA QUALIDADE E DO
ABASTECIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS (GERENCIAMENTO
DE ÁGUAS DOCES)

A disponibilidade de água
está sendo comprometida.

ÁGUA

Problemas:

Parte indispensável
de todos os
ecossistemas.

-Agravamento da poluição
- implantação de atividades
incompatíveis
- desperdício

 A mudança climática global e poluição atmosférica estão impactando os recursos de
água doce.
 As demandas por água crescem, à medida que a temperature no mundo aumenta.
- 70 a 80% destina-se para irrigação;
- Menos de 20% para indústria ;
- 6% para o consumo doméstico.
 Para isso deve-se estabelecer um manejo sustentável dos recursos hídricos, ou
seja, a demanda deve ser suprida de forma a disponibilizar água em quantidade e
qualidade à todos.
 Porém, as demandas a que se destinam as águas devem ser estabelecidas de
acordo com a disponibilidade de cada recurso hídrico, ou seja, deve-se dar o
“tempo”necessário para que o recurso possa se estabelecer novamente, MANEJO
SUSTENTÁVEL DA ÁGUA.

CAPÍTULO 18 - PROTEÇÃO DA QUALIDADE E DO
ABASTECIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS (GERENCIAMENTO
DE ÁGUAS DOCES)

Para isso o Governo deve controlar:

 Irrigação- uso correto da água sem desperdícios;
-LEED WE

 Água contaminada- sanemaento básico, visto que a água é um grande foco e
propagador de doenças.
- LEED WE

Deve-se estabelecer tecnologias inovadoras ou fazer uso das nativas, que
protegam as águas da poluição e também promovam o reuso (captação das
águas pluviais, ETEs).
 As águas de superfície não são as únicas afetadas, na maioria dos casos todo o
lençol freático também está comprometido, rebaixado ou poluído. Assim, deve-se
proteger áreas que possam vir a danificar o sistema hídrico doce, aumentando a %ÁREA
de permeabilidade do solo exigida.
- LEED SS

 Isso poderia colaborar para o problema das enchentes e secas, vividas em muitos
países.
O uso da água potável então deve ser destinado para atividades que necessitem de água
potável, as demais devem ser direcionadas ao uso de águas pluviais ou de reuso.
 A água representa um bem social, econômico e sustentador da vida.

CAPÍTULO 19 - MANEJO ECOLOGICAMENTE SAUDÁVEL DAS
SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS, INCLUINDO A PREVENÇÃO DO
TRÁFICO INTERNACIONAL ILEGAL DOS PRODUTOS TÓXICOS E
PERIGOSOS.

Introdução:
 Dois dos principais problemas, em particular nos países em desenvolvimento, são:
a) a falta de dados científicos para avaliar os riscos inerentes à utilização de numerosos
produtos químicos;
b) a falta de recursos para avaliar os produtos químicos para os quais já dispomos de
dados.
 A contaminação em grande escala por substâncias químicas, com seus graves danos
à saúde humana, às estruturas genéticas, à reprodução e ao meio ambiente,
prosseguiu nesses últimos anos em algumas das principais zonas industriais do
mundo.
 Um número considerável de organismos internacionais participa dos trabalhos sobre
segurança dos produtos químicos.
 Esses trabalhos têm repercussões internacionais, pois os riscos ligados às
substâncias químicas ignoram as fronteiras nacionais. No entanto, é preciso redobrar
os esforços nacionais e internacionais para conseguir um manejo ambientalmente
saudável desses produtos.
 A comunidade internacional nota com preocupação que uma parte do movimento
internacional de produtos tóxicos e perigosos se efetua violando as legislações
nacionais e os instrumentos internacionais existentes, atentando contra a saúde
pública e o meio ambiente em todos os países, em particular nos países em
desenvolvimento.

CAPÍTULO 19 - MANEJO ECOLOGICAMENTE SAUDÁVEL DAS
SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS TÓXICAS, INCLUINDO A PREVENÇÃO DO
TRÁFICO INTERNACIONAL ILEGAL DOS PRODUTOS TÓXICOS E
PERIGOSOS.

Áreas de Programas:

A. Expansão e aceleração da avaliação internacional dos riscos químicos
B. Harmonização da classificação e da rotulagem dos produtos químicos
C. Intercâmbio de informações sobre os produtos químicos tóxicos e os riscos químicos
D. Estabelecimento de programas de redução de riscos
E. Fortalecimento da capacidade e da potencialidade nacionais para o manejo dos
produtos químicos
F. Prevenção do tráfico internacional ilegal de produtos tóxicos e perigosos
G. Intensificação da cooperação internacional relativa a várias áreas de programa

CAPÍTULO 21 - MANEJO AMBIENTALMENTE SAUDÁVEL DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS E QUESTÕES RELACIONADAS COM OS
ESGOTOS

A.Redução ao mínimo dos resíduos:
Objetivos baseados em peso, volume e composição.
Reutilização.
Separação e Reciclagem.
Políticas de minimização de resíduos.
B.Maximização do aproveitamento e reciclagem:
Fortalecer e ampliar sistemas nacionais de reaproveitamento e reciclagem.
Criar de programa modelo de reutilização e reciclagem.
Difundir técnicas, informações e instrumentos a respeito.
C.Depósito e tratamento de resíduos:
Respeitar a capacidade de assimilação de resíduos do meio ambiente
Normas, pesquisas, diretrizes e relatórios sobre o tratamento e deposito de resíduos.
Reabilitação, funcionamento e manutenção de estações já existentes.
Criação de órgãos independentes.

CAPÍTULO 21 - MANEJO AMBIENTALMENTE SAUDÁVEL DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS E QUESTÕES RELACIONADAS COM OS
ESGOTOS

Rotulagem ambiental e consciência ecológica
Por Patricia Blauth
extraído de Debates Sócio-Ambientais Ano II nº 5 out 96/jan 97

(…) Com base na Agenda 21, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São
Paulo está elaborando seu Programa Estadual de Resíduos Sólidos que,
novamente, indica a necessidade de "diminuir a geração de toda espécie de
resíduos".
Devido à série de implicações político-econômicas e culturais que a mudança no
padrão de consumo impõe no atual modelo urbano-industrial, poucas iniciativas de
redução ¦ evitar a geração de lixo ¦ tem sido efetivamente postas em prática. E é
por isso que o equacionamento da problemática dos resíduos tem se centrado no
último R ¦ a reciclagem. Se a reciclagem de materiais, por um lado, polui menos o
ambiente e envolve menor uso de matérias-primas virgens, água, e energia, por
outro, ela é perfeitamente compatíível e beneficiária dos atuais níveis de
desperdício que provocamos.
Os símbolos sobre reciclabilidade talves pudessem funcionar quando se
implementasse a ISO 14000, uma série de normas de gestão ambiental que vêm
sendo discutidas desde 1993, algumas das quais sobre rotulagem ambiental. O
primeiro evento internacional no Brasil sobre o tema, a ser realizado em março,
prevê a discussão em torno de como uma empresa comprovará que seu produto é
reciclável, reciclado etc. Ainda que a série ISO 14000 seja aprovada, com base em
critérios internacionalmente aceitos, ela será "regulamentada" e fiscalizada pelo
mercado, não funcionando como legislação específica nos diversos países.
http://www.lixo.com.br/site_antigo/www.lixo.com.br/rotulagem.htm

CAPÍTULO 22 – MANEJO AMBIENTALMENTE SAUDÁVEL DOS
RESÍDUOS RADIOATIVOS

A Agenda 21 propõe que o manejo dos resíduos radioativos seja de maneira segura e
ambientalmente saudável.
As aplicações nucleares existentes são feitas pelo uso de radionuclídeos na medicina,
na pesquisa e indústrias, que geram resíduos. Os riscos radiológicos e a segurança que
deve ser aplicada variam conforme a meia vida do material, que é diferente dependendo
do elemento que compõe o material radioativo. Assim, há elementos de meia vida mais
longa, que demoram mais para serem absorvidos.
Objetivos:
Deve-se manter sob exame cuidadoso o crescimento dos volumes de resíduos.
Os resíduos de alto nível de radioatividade contêm cerca de 99% dos radionuclídeos e
representam, portanto, o maior risco radiológico.
Nos países, que ainda estão na fase preparatória para um programa nuclear nacional,
ou que possuem apenas aplicações nucleares, subsiste a necessidade de sistemas de
manejo de resíduos, através de medidas técnicas e administrativas, já que na maioria dos
países, que possuem o programa de energia nuclear, possuem sistemas como esses.
O objetivo da Agenda 21 é garantir e assegurar que o transporte, manejo,
gerenciamento, armazenamento e depósito dos resíduos radioativos sejam feitos de
maneira segura, afim de proteger a saúde humana e o proteger o meio ambiente.

CAPÍTULO 22 – MANEJO AMBIENTALMENTE SAUDÁVEL DOS
RESÍDUOS RADIOATIVOS

Atividades:
Promover medidas políticas e práticas para minimizar e limitar, quando apropriado, a
geração de resíduos radioativos.
Promover o planejamento adequado, incluída, quando for o caso, a avaliação do
impacto ambiental, do manejo seguro e ambientalmente saudável dos resíduos
radioativos, inclusive dos procedimentos de emergência, do armazenamento, do
transporte e do depósito, antes e depois das atividades que gerem esses resíduos.
O armazenamento ou depósito de resíduos radioativos de baixo, médio ou alto nível
próximo do ambiente marinho só deverá ser permitido caso tenha dados científicos
disponíveis que demonstrem que esse depósito não represente risco inaceitável para as
pessoas e para o ambiente marinho e nem interfira em outros usos legítimos do mar.
Promover pesquisa e desenvolvimento de métodos para o tratamento, o
processamento e o depósito seguros e ambientalmente saudáveis, inclusive para o
depósito geológica profunda, dos resíduos de alto nível de radioatividade.
Realizar programas de pesquisa e avaliação relativos à determinação do impacto sobre
a saúde o meio ambiente do depósito dos resíduos radioativos.
“ cerca de 200.000m³ de resíduos de nível baixo e intermediário e 10.000m³ de
resíduos de alto nível radioativo bem como de combustíveis nucleares consumidos
destinados a deposito definitivo são gerados em todo o mundo pela produção de energia
nuclear.
O objetivo dessa área de programas é assegurar que os resíduos radioativos sejam
gerenciados, transportados, armazenados e depositados de forma segura, tendo em vista
proteger a saúde humana e o meio ambiente,

CAPÍTULO 22 – MANEJO AMBIENTALMENTE SAUDÁVEL DOS
RESÍDUOS RADIOATIVOS

Os estados devem:
Promover medidas para minimizar ou limitar a geração de resíduos.
Facilitar transferências de tecnologia com países em desenvolvimento
Promover uma avaliação de impacto ambiental, e desenvolver procedimentos de
emergência para antes e depois das atividades que geram resíduos.
Implementar o Código de Pratica sobre Movimentos Transfronteiriços de Resíduos
Radioativos.
Não autorizar o manejo de resíduos em áreas próximas ao meio marinho, ao menos
que se comprove cientificamente que não há riscos.
Não exportar resíduos para países que participam, por exemplo, do Convênio de
Bamaco ( que proíbe a importação de resíduos perigosos para os países da África)
Promover pesquisas de métodos para o tratamento desses resíduos.

CAPÍTULO 23 FORTALECIMENTO DO PAPEL DOS GRUPOS
PRINCIPAIS

A inclusão de todos os grupos sociais, na tomada de decisões no país, tem uma
importância decisiva na implementação eficaz dos objetivos propostos pela Agenda 21.
23.2 Isso inclui a necessidade de indivíduos, grupos e organizações de participar em
procedimentos de avaliação do impacto ambiental e de conhecer e participar das
decisões, particularmente daquelas que possam vir a afetar as comunidadess nas quais
vivem e trabalham.
Indivíduos, grupos e organizações devem ter acesso à informação pertinente ao meio
ambiente e desenvolvimento detida pelas autoridades nacionais, inclusive informações
sobre produtos e atividades que têm ou possam ter impacto significativo sobre o meio
ambiente, assim como informações sobre medidas de proteção ambiental.

CAPÍTULO 24 - AÇÃO MUNDIAL PELA MULHER, COM VISTAS A UM
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EQUITATIVO

Introdução:
A comunidade internacional endossou vários planos de ação e convenções para a
integração plena, eqüitativa e benéfica da mulher em todas as atividades relativas ao
desenvolvimento, em particular, as Estratégias Prospectivas de Nairóbi para o Progresso
da Mulher(1), que enfatizam a participação da mulher no manejo nacional e internacional
dos ecossistemas e no controle da degradação ambiental.
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher;
convenções da OIT; UNESCO.
Acabar com a discriminação baseada no sexo e assegurar à mulher o acesso aos
recursos de terras e outros recursos, à educação e ao emprego seguro e em condições
de igualdade.

CAPÍTULO 24 - AÇÃO MUNDIAL PELA MULHER, COM VISTAS A UM
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EQUITATIVO

Atividades:
Medidas para examinar políticas e estabelecer planos a fim de aumentar a proporção
de mulheres que participem como responsáveis pela tomada de decisões;
Medidas para eliminar o analfabetismo entre as mulheres e meninas e expandir a
matrícula delas nas instituições de ensino;
Programas para promover a redução do grande volume de trabalho das mulheres e
meninas no lar e fora de casa, mediante o estabelecimento de mais creches e jardins de
infância de custo acessível;
Programas para estabelecer e fortalecer os serviços de saúde preventivos e curativos
que compreendam serviços de saúde reprodutiva seguros e eficazes;
Programas para apoiar e aumentar as oportunidades de emprego em condições de
igualdade e remuneração eqüitativa da mulher nos setores formal e informal;
Programas para eliminar imagens, estereótipos, atitudes e preconceitos negativos
persistentes contra a mulher mediante mudanças nos padrões de socialização, nos meios
de comunicação, na propaganda e no ensino formal ou informal;
Programa para estimular e fortalecer leis para a proibição da violência contra a mulher;
Implementar segundo as condições de cada país que as mulheres tenham liberdade
para decidir o número e espaçamento de seus filhos;
Programa para fortalecer e estabelecer serviços de saúde preventiva e curativos,
serviços de saúde reprodutiva seguro e eficaz.

A juventude representa cerca de 30 por cento da população mundial. A participação da
juventude atual na tomada de decisões sobre meio ambiente e desenvolvimento e na
implementação de programas é decisiva para o sucesso a longo prazo da Agenda 21.

CAPÍTULO 25 - A INFÂNCIA E A JUVENTUDE NO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Áreas de Programas:
A. Promoção do papel da juventude e de sua participação ativa na proteção do meio
ambiente e no fomento do desenvolvimento econômico e social
25.2. É imperioso que a juventude de todas as partes do mundo participe ativamente em
todos os níveis pertinentes dos processos de tomada de decisões, pois eles afetam
sua vida atual e têm repercussões em seu futuro. Além de sua contribuição intelectual
e capacidade de mobilizar apoio, os jovens trazem perspectivas peculiares que
devem ser levadas em consideração.

B. A criança no desenvolvimento sustentável
25.13. Os governos, devem adotar medidas para:
(a) Assegurar que os interesses da infância sejam levados em plena
consideração no processo participatório em favor do desenvolvimento sustentável e
da melhoria do meio ambiente.
(b) Assegurar que os interesses da infância sejam plenamente tomados em
conta no processo de participação conducente ao desenvolvimento sustentável e a
melhoria da qualidade do meio ambiente

CAPÍTULO 25 - A INFÂNCIA E A JUVENTUDE NO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A MTV apresentou dia 09/setembro de 2008 seu 4º Dossiê Universo Jovem – "O que
o jovem brasileiro pensa e sabe sobre Sustentabilidade?".

Os cinco perfis de comportamento identificados na pesquisa:
-OS TEÓRICOS (26%): "sou consciente, mas não faço tudo o que deveria"
- OS INTUITIVOS (21%): "gostaria de ter mais conhecimento para fazer algo"
- OS REFRATÁRIOS (20%): "não me importo, não me esforço"
- OS COMPROMETIDOS (17%) "sou consciente, ajudo a conscientizar, faço o que
posso".
- OS ECO-ALIENADOS (16%): “aquecimento global? O que é isso?!"
Resultado da pesquisa: Jovem é vaidoso, consumista e acomodado

Fonte http://www.otempo.com.br/otempo/noticias/?IdNoticia=90291

CAPÍTULO 26 – RECONHECIMENTO E FORTALECIMENTO DO
PAPEL DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS E SUAS COMUNIDADES

 Inter-relação entre o meio natural, desenvolvimento sustentável e população indígena.
 As terras das populações indígenas e suas comunidades devem ser protegidas contra
atividades que sejam ambientalmente insalubres.
 Devem ser estabelecidos, quando apropriado, mecanismos para intensificar a
participação ativa das populações indígenas e suas comunidades na formulação de
políticas, leis e programas.
Fortalecer os programas de pesquisa e ensino (Conseguir uma melhor compreensão
dos conhecimentos e da experiência em manejo e Aumentar a eficiência dos sistemas de
manejo de recursos dos populações indígenas)
incorporar os direitos e responsabilidades dos populações indígenas e suas
comunidades à legislação de cada país
desenvolvimento autônomo sustentável

CAPÍTULO 27– FORTALECIMENTO DO PAPEL DAS
ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS: PARCEIROS PARA UM
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Bases para Ação:
As organizações não-governamentais devem ser independentes para que suas
participações sejam genuínas;
Objetivos em comum entre todas as comunidades;
Fortalecer, capacitar e utilizar as redes de conhecimento das ONGs, tornado-as mais
participativas;
Promover comunicação entre ONGs e as organizações governamentais.
Objetivos:
Desenvolver mecanismos para permitir a ação das ONGs no processo de
desenvolvimento sustentável;
Fortalecer o papel de parcerias em todos os níveis, desde a formulação de políticas até
suas implementações;
“Até 1995, deve-se estabelecer um diálogo mutuamente produtivo no plano nacional
entre todos os Governos e as organizações não-governamentais e suas redes autoorganizadas para reconhecer e fortalecer seus respectivos papéis na implementação do
desenvolvimento ambientalmente saudável e sustentável.” (Isso não aconteceu,
atualmente apenas algumas organizações tem reconhecimento mundial. i.e Greenpeace);
Permitir a participação das ONGs na implementação da Agenda 21.

CAPÍTULO 28 - INICIATIVAS DAS AUTORIDADES LOCAIS EM
APOIO À AGENDA 21

 A participação e cooperação das autoridades locais, é um fator determinante
para soluções de muitos dos problemas abordados na agenda 21.
As autoridades locais :
-Operam e mantêm a infra-estrutura econômica, social e ambiental,
-Supervisionam os processos de planejamento,
-Estabelecem as políticas e regulamentações ambientais locais e contribuem
para a implementação de políticas ambientais nacionais e subnacionais,
-Desempenham papel fundamental na educação.
Objetivos:
 Até 1996 autoridades locais de cada pais devem alcançar um consenso sobre uma
"agenda 21 local " para a comunidade.
 Até 1993 comunidade internacional deve iniciar um processo de consultas destinado a
aumentar a cooperação entre autoridades locais.
 Até 1994 intensificar intercambio de informações e experiências entre autoridades
locais.
As autoridades locais de cada pais devem monitorar programas destinados a assegurar
a representação da mulher e da juventude nos processos de tomada de decisões,
planejamento e implementação.

CAPÍTULO 28 - INICIATIVAS DAS AUTORIDADES LOCAIS EM
APOIO À AGENDA 21

Atividades:
Aprovar uma agenda 21 local, as autoridades locais devem ouvir a todos afim de
formular as melhores estratégias. Esse envolvimento populacional, poderá resultar em
maior comprometimento e maior conscientização das famílias em relação as questões do
desenvolvimento sustentável.
Deve-se fomentar parcerias entre órgãos de modo a mobilizar um maior apoio
internacional para os programas das autoridades locais.
Incentivo ás autoridades locais a estabelecer processos para aumentar o intercambio
de informações experiência e assistência técnica entre autoridades locais
Meios de implementação :
Dependerá do programa em que cada governo implementará.

CAPÍTULO 29 - FORTALECIMENTO DO PAPEL DOS
TRABALHADORES E DE SEUS SINDICATOS

Bases de ação:
Os sindicatos, enquanto representantes dos trabalhadores, são atores vitais para
facilitar a obtenção de um desenvolvimento sustentável, tendo em vista sua experiência
em responder às mudanças industriais, a altíssima prioridade que dão à proteção do
ambiente de trabalho e ao meio ambiente conexo e sua promoção do desenvolvimento
econômico e socialmente responsável.
A rede de colaboração existente entre os sindicatos e seu grande número de filiados
oferece canais importantes de suporte para os conceitos e práticas do desenvolvimento
sustentável.
Governos e patrões na implementação do desenvolvimento sustentável.
Objetivos:
Mitigação da pobreza
Emprego pleno
Gerar empregos seguros, limpos e saudáveis
Participar dos trabalhadores nas tomadas de decisões
Reduzir os acidentes, ferimentos e moléstias de trabalho
Promover a ratificação das convenções pertinentes da OIT e a promulgação de
legislação em apoio dessas convenções;

CAPÍTULO 29 - FORTALECIMENTO DO PAPEL DOS
TRABALHADORES E DE SEUS SINDICATOS

Atividades:
Promoção da liberdade de associação
Para que os trabalhadores e seus sindicatos desempenhem um papel pleno e
fundamentado em apoio ao desenvolvimento sustentável, os Governos e patrões devem
promover o direito de cada trabalhador à liberdade de associação e proteger o direito de
se organizar.
Fortalecimento da participação e das consultas
Os Governos, o comércio e a indústria devem promover a participação ativa dos
trabalhadores e de seus sindicatos nas decisões sobre a formulação, implementação e
avaliação de políticas e programas nacionais e internacionais sobre meio ambiente e
desenvolvimento, inclusive políticas de emprego, estratégias industriais, programas de
ajuste de mão de obra e transferências de tecnologia.
Proporcionar treinamento adequado
Os trabalhadores e seus representantes devem ter acesso a um treinamento adequado
para aumentar a consciência ambiental, assegurar sua segurança e sua saúde e
melhorar seu bem estar econômico e social.

CAPÍTULO 30 - FORTALECIMENTO DO PAPEL DO COMÉRCIO E DA
INDÚSTRIA

 30.1 “O comércio e a indústria , inclusive as empresas internacionais, desempenham
um papel um papel crucial no desenvolvimento econômico e social de um país.”
 30.1 “...As empresas comerciais, grandes e pequenas, formais e informais
proporcionam oportunidades importantes de intercambio, emprego e subsistência.”
 30.1 “...O comércio e a indústria, inclusive as empresas transnacionais, e suas
organizações devem participar plenamente da implementação e avaliação das
atividades relacionadas com a Agenda 21.”
 30.2 “...Inovações tecnológicas, desenvolvimento, aplicações, transferências e os
aspectos mais abrangentes da parceria e da cooperação são, em larga medida, da
competência do comércio e da indústria.”
 30.3 “ Eles devem reconhecer o manejo do meio ambiente como um das mais altas
prioridades das empresas e fator determinante essencial do desenvolvimento
sustentável. Alguns dirigentes...já estão implementando...manejo responsável e
vigilância de produtos...”
 30.3 “...Pode-se conseguir uma contribuição positiva...mediante a utilização de
instrumentos econômicos como os mecanismos de livre mercado em que os preços de
bens e serviços reflitam cada vez mais os custos ambientais de seus insumos,
produção, uso, reciclagem e eliminação, segundo as condições concretas de cada
país.”
 30.6 “Os Governos, as empresas e as indústrias, inclusive as empresas
transnacionais, devem tratar de aumentar a eficiência da utilização de recursos,
inclusive com o aumento de reutilização e reciclagem de resíduos, e reduzir a
quantidade de despejo de resíduos por unidade de produto econômico.”

CAPÍTULO 30 - FORTALECIMENTO DO PAPEL DO COMÉRCIO E DA
INDÚSTRIA

 30.11 “Os Governos devem promover a cooperação tecnológica e de kwow-how entre
empresas, abrangendo indentificação, avaliação, pesquisa e desenvolvimento,
manejo, marketing e aplicação de produção mais limpa.”
 30.19 “Os governos devem estimular o estabelecimento e as operações de empresas
gerenciadas de maneira sustentável. Será preciso aplicar medidas reguladoras,
oferecer incentivos econômicos e modernizar os procedimentos administrativos para
assegurar o máximo de eficiência ao tratar dos pedidos de aprovação, a fim de facilitar
as decisões sobre investimentos, a assessoria e o auxílio com informação, o apoio de
infra-estrutura e as responsabilidades de vigilância.”

CAPÍTULO 30 - FORTALECIMENTO DO PAPEL DO COMÉRCIO E DA
INDÚSTRIA

 30.20 “Os Governos devem estimular, em cooperação com o setor privado, o
estabelecimento de fundos de capital de risco para projetos e programas de
desenvolvimento sustentável.”
 30.22 “ ...a colocar tecnologias ambientalmente saudáveis á disposição das filiais
situadas em países em desenvolvimento que pertencem substancialmente a empresa
matriz, sem custos externos adicionais...”
 30.27 “As instituições de ajuda financeira multilaterais e bilaterais devem continuar e
estimular e apoiar os pequenos e médios empresários comprometidos com atividades
de desenvolvimento sustentável.”

Materiais reciclados por indústrias

CAPÍTULO 31 - A COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

 Este capítulo concentra-se em como possibilitar que a comunidade científica e
tecnológica, integrada, entre outros, por engenheiros, arquitetos, projetistas
industriais, urbanistas, formuladores de políticas e outros profissionais dê uma
contribuição mais aberta e efetiva aos processos de tomada de decisões relativas ao
meio ambiente e desenvolvimento.
 Propõem-se os seguintes objetivos:
(a) Expandir e tornar mais aberto o processo de tomada de decisões e ampliar o âmbito
das questões de desenvolvimento e meio ambiente no qual possa haver lugar para a
cooperação em todos os níveis entre a comunidade científica e tecnológica e os
responsáveis por decisões;
(b) Melhorar o intercâmbio de conhecimentos e preocupações entre a comunidade
científica e tecnológica e o público em geral, a fim de que políticas e programas
possam ser melhor formulados, compreendidos e apoiados.

CAPÍTULO 31 - A COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

 Na versão tradicional, o Banco Imobiliário está no mercado desde 1944. Na nova
versão, as peças plásticas do brinquedo são feitas com o polietileno verde da
Braskem, que contribui para a redução do efeito estufa ao absorver e fixar CO2 (gás
carbônico) da atmosfera. O tabuleiro, a caixa e as cartas são feitos com papel
reciclado.
 “O jogo trabalha o conceito da sustentabilidade por meio
de regiões geográficas onde há produção de cana ou
valorização ambiental, além de ter negócios com créditos
de carbono”, explica Nitschke. “O objetivo é o de
comunicar a iniciativa de sustentabilidade do polietileno
verde por meio de um jogo educativo. As cartas do jogo
oferecem, por exemplo, punições para quem joga lixo pela
janela do carro ou não coloca filtro contra a poluição na
chaminé da fábrica”.

CAPÍTULO 32 - FORTALECIMENTO DO PAPEL DOS
AGRICULTORES

 “ A agricultura ocupa 1/3 da superfície da Terra e constitui a atividade de grande parte
da população mundial.”
 Nos países em desenvolvimento grande parte da população depende da agricultura
para subsistência, de pequena escala, mas como não tem acesso a tecnologia e meios
de produção, exploram em excesso os recursos naturais.
 “ A descentralização das tomadas de decisões, entregando-as a organizações locais e
comunitárias, é a chave para mudar o comportamento da população e implementar
estratégias agrícolas sustentáveis.”
 Os governos devem:
-Promover instrumentos como a fixação de preços, políticas comerciais, incentivos
fiscais que afetam as decisões dos agricultores;
- Fazer com que os agricultores e suas organizações representativas participem da
formulação de políticas;
-Os centros nacionais e internacionais de pesquisa devem cooperar com as organizações
de agricultores no desenvolvimento de técnicas agrícolas específicas para o lugar e que
não prejudiquem o meio ambiente.
-Desenvolver tecnologias agrícolas ambientalmente saudáveis que aumentem o
rendimento das colheitas, mantenham a qualidade dos solos, reciclem as substâncias
nutrientes, conservem a água e a energia e controlem as pragas e as ervas daninhas;
- Documentar e difundir experiências locais de conhecimento, práticas e projetos.
- Desenvolver projetos baseados nas necessidades e conhecimentos dos agricultores

CAPÍTULO 33 - RECURSOS E MECANISMOS DE
FINCANCIAMENTO

A Assembléia Geral, em sua resolução 44/228, de 22 de dezembro de 1989, inter alia,
decidiu que a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento deveria:
Identificar meios de proporcionar recursos financeiros para programas e projetos de
desenvolvimento ambientalmente saudável.
Provir recursos financeiros para resolver problemas ambientais de interesse mundial,
apoiando sobretudo países em desenvolvimento dando base para a ação
Dar cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável com apoio aos
países em desenvolvimento.
Incluir a participação da população e da comunidade, promovendo igualdade de
oportunidades para homens e mulheres.
Objetivos:
Estabelecer medidas de recursos financeiros e aos mecanismos de financiamento para
a implementação da agenda 21.
Prover recursos novos e adicionais.

CAPÍTULO 34 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
AMBIENTALMENTE SAUDÁVE, COOPERAÇÃO E FORTALECIMENTO
INSTITUCIONAL

Introdução:

As tecnologias ambientalmente saudáveis protegem o meio ambiente, são menos
poluentes, usam todos os recursos de forma mais sustentável, reciclam mais seus
resíduos e produtos e tratam os dejetos residuais de uma maneira mais aceitável do que
as tecnologias que vieram substituir.
As tecnologias ambientalmente saudáveis não são apenas tecnologias isoladas, mas
sistemas totais que incluem conhecimentos técnicos-científicos, procedimentos, bens e
serviços e equipamentos, assim como os procedimentos de organização e manejo.
Existe uma necessidade de acesso a tecnologias ambientalmente saudáveis e de sua
transferência em condições favoráveis, em particular para os países em
desenvolvimento, por meio de medidas de apoio que promovam a cooperação
tecnológica e que permitam a transferência do conhecimento técnico-científico
tecnológico necessário, assim como o aumento da capacidade econômica, técnica e
administrativa para o uso eficiente e o desenvolvimento posterior da tecnologia
transferida.
Bases para ação:
Melhor acesso à informação tecnológica;
É necessário o acesso dos países em desenvolvimento às tecnologias que não estejam
protegidas por patentes ou sejam de domínio público.
Os países em desenvolvimento também devem ter acesso ao conhecimento técnicocientífico e à especialização necessários para a utilização eficaz dessas tecnologias.

CAPÍTULO 34 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
AMBIENTALMENTE SAUDÁVE, COOPERAÇÃO E FORTALECIMENTO
INSTITUCIONAL

Objetivos:
Ajudar a garantir o acesso, em particular dos países em desenvolvimento, à informação
científica e tecnológica, inclusive à informação sobre as tecnologias mais modernas;
Promover, facilitar e financiar, quando apropriado, o acesso e a
Transferência de tecnologias ambientalmente saudáveis, assim como do conhecimento
técnico-científico correspondente, em particular para os países em desenvolvimento, em
condições favoráveis;
Promover parcerias tecnológicas de longa duração entre os proprietários de tecnologias
ambientalmente saudáveis e possíveis usuários.
Atividades:
(a) Estabelecimento de redes de informações internacionais que vinculem os sistemas
nacionais, sub-regionais, regionais e internacionais
(b) Apoio e promoção do acesso à tranferência de tecnologia
(c) Melhoria da capacidade de desenvolvimento e manejo de tecnologias ambientalmente
saudáveis
(d) Estabelecimento de uma rede de colaboração de centros de pesquisa
(e) Apoio aos programas de cooperação e assistência
(f) Avaliação tecnológica para apoiar o manejo de tecnologias ambientalmente saudáveis
(g) Mecanismos de colaboração e parceria

CAPÍTULO 36 - PROMOÇÃO DO ENSINO, DA CONSCIENTIZAÇÃO E
DO TREINAMENTO

O ensino, o aumento da consciência pública e o treinamento estão vinculados
virtualmente a todas as áreas de programa da Agenda 21 e ainda mais próximas das que
se referem à satisfação das necessidades básicas, fortalecimento institucional e técnica,
dados e informação, ciência e papel dos principais grupos.

Reorientação do ensino no sentido do desenvolvimento sustentável:
 O ensino tem fundamental importância na promoção do desenvolvimento sustentável e
para aumentar a capacidade do povo para abordar questões de meio ambiente e
desenvolvimento.
 Os esforços devem centralizar-se na redução dos altos níveis de analfabetismo e na
compensação da falta de oportunidades que têm as mulheres de receber ensino básico,
para que seus índices de alfabetização venham a ser compatíveis com os dos homens;
=>Desenvolver consciência e permitir o acesso sobre o meio
ambiente e desenvolvimento em todos os setores da sociedade em escala mundial e com
a maior brevidade possível;
=> Promover a integração de conceitos de ambiente e
desenvolvimento, inclusive demografia, em todos os programas de ensino, em particular
a análise das causas dos principais problemas ambientais e de desenvolvimento em um
contexto local;

CAPÍTULO 36 - PROMOÇÃO DO ENSINO, DA CONSCIENTIZAÇÃO E
DO TREINAMENTO

 Meio ambiente e desenvolvimento como tema interdisciplinar ao ensino de todos os
níveis;
 Que todas as escolas recebam ajuda para a elaboração de planos de trabalho sobre
as atividades ambientais, com a participação dos estudantes e do pessoal;
As redes e atividades regionais e ações de universidades nacionais que promovam a
pesquisa e abordagens comuns de ensino em desenvolvimento sustentável devem ser
aproveitadas e devem-se estabelecer novos parceiros e vínculos com os setores
empresariais e outros setores independentes, assim como com todos os países, tendo
em vista o intercâmbio de tecnologia, conhecimento técnico-científico e conhecimentos
em geral;
 Promover a utilização eficaz das instalações existentes, por exemplo, com vários
turnos em uma escola, aproveitamento pleno das universidades abertas e outros tipos de
ensino à distância;
 Aumento da consciência pública: Ainda há muito pouca consciência da inter-relação
existente entre todas as atividades humanas e o meio ambiente devido à insuficiência
ou inexatidão da informação.
É necessário sensibilizar o público sobre os problemas de meio ambiente e
desenvolvimento, fazê-lo participar de suas soluções e fomentar o senso de
responsabilidade pessoal em relação ao meio ambiente e uma maior motivação e
dedicação em relação ao desenvolvimento sustentável.

CAPÍTULO 37 - MECANISMOS NACIONAIS E COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL PARA FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS
PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO

O fortalecimento institucional e técnico só é efetivo quando coordenado pelo próprio
país.

Objetivos:
“Cada país deve procurar terminar, tão rápido quanto possível, e preferencialmente até
1994, uma revisão de suas necessidades de aumento de capacidade e fortalecimento
institucional para elaborar estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável,
inclusive aquelas necessárias à preparação e implementação de seu próprio programa de
ação relacionado a Agenda 21.”
“Até 1997, o Secretariado Geral deve apresentar à Assembléia Geral um relatório sobre
a melhoria de políticas, sistemas de coordenação e procedimentos para fortalecer a
implementação dos programas de cooperação técnica para o desenvolvimento
sustentável e as medidas adicionais necessárias para reforçar essa cooperação. Esse
relatório deve ser elaborado com base nas informações providas pelos países,
organizações internacionais, instituições de meio ambiente e desenvolvimento,
instituições doadoras e parceiros não-governamentais.”
“ Devem-se ter presentes as necessidades dos setores público e privado e deve-se
considerar fortalecer os programas de treinamento, ensino e pesquisa científicas,
inclusive o treinamento em países desenvolvidos e o fortalecimento de centros de
excelência nos países em desenvolvimento.”
“ Fortalecimento da sustentabilidade de projetos, mediante a inclusão, na
formulação original do projeto, a consideração dos impactos ambientais, os custos para
atender ao desenvolvimento das instituições, dos recursos humanos e das necessidades
tecnológicas, bem como os requisitos financeiros e organizacionais para operação e
manutenção.”

CAPÍTULO 38 - ARRANJOS INSTITUCIONAIS INTERNACIONAIS

Objetivos:
Integração das questões de meio ambiente e desenvolvimento nos
planos nacional, sub-regional, regional e internacional, inclusive nos arranjos
institucionais do sistema das Nações Unidas.
Objetivos específicos:
Alcançar o desenvolvimento sustentável em todos os países;
Todos os organismos, organizações e programas pertinentes do sistema das Nações
Unidas devem adotar programas concretos para a implementação da Agenda 21 e,
proporcionar orientação para as atividades das Nações Unidas ou assessoramento aos
governos, quando solicitado;
Fortalecer a cooperação e coordenação sobre meio ambiente e desenvolvimento no
sistema das Nações Unidas;

Incentivar a interação entre as Nações Unidas e outras instituições de âmbito subregional, regional e mundial no campo de meio ambiente e desenvolvimento;
Garantia da eficiência da Agenda 21;
Estabelecer cooperação e intercâmbio de informação eficazes entre os órgãos,
organizações e programas das Nações Unidas.
Assembléia geral: Organizará exames periódicos da implementação da Agenda 21.
Conselho econômico e social: Apoiará a Assembléia Geral através da supervisão da
coordenação, em todo o sistema, da implementação da Agenda 21.

CAPÍTULO 38 - ARRANJOS INSTITUCIONAIS INTERNACIONAIS

A Comissão sobre Desenvolvimento Sustentável deve desempenhar as seguintes
funções:
Monitorar os progressos realizados na implementação da Agenda 21 e das atividades
através de análise e avaliação de relatórios de todos os órgãos,
Apreciar as informações oferecidas pelos governos sobre as atividades para
implementar a Agenda 21, os problemas enfrentados, tais como os relacionados com
recursos financeiros e transferência de tecnologia e outras questões relativas a meio
ambiente e desenvolvimento consideradas pertinentes;
Examinar os progressos realizados no cumprimento dos compromissos contidos na
Agenda 21,
Receber e analisar informações pertinentes das organizações não-governamentais
competentes, inclusive dos setores científico e privado, no contexto da implementação
geral da Agenda 21;
Incentivar o diálogo, no âmbito das Nações Unidas, com as organizações não
governamentais e o setor independente, assim como com outras entidades alheias ao
sistema das Nações Unidas;
Apreciar, quando apropriado, a informação relativa aos progressos realizados na
implementação das convenções sobre meio ambiente que possa ser colocada à
disposição pelas Conferências de Partes pertinentes;
Dentro de um âmbito intergovernamental, deve-se estudar a possibilidade de permitir
que as organizações não-governamentais - inclusive as ligadas a grupos importantes,
sobretudo grupos de mulheres - comprometidas com a implementação da Agenda 21
tenham acesso à informação pertinente, inclusive aos relatórios e outros dados
produzidos dentro do sistema das nações unidas.

CAPÍTULO 38 - ARRANJOS INSTITUCIONAIS INTERNACIONAIS

É imprescindível a presença de um Secretário Geral, afim de comandar as instituições
a alcançarem os objetivos propostos pela Agenda21.
Este deve orientar as atividades e ser o representante das Nações Unidas nos países
diversos.
Deve-se estabelecer o CAC ( Comitê Administrativo de Coordenação, do qual o
Secretário Geral é o presidente, para auxiliar no intercâmbio entre as instituições e as
Nações Unidas.
A Secretaria das Nações Unidas deve disponibilizar um secretário de apoio qualificado
e competente, para dar assistência ao Secretário Geral.
No processo de acompanhamento das atividades deve-se fortalecer as funções do
PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente):
Desenvolvimento e promoção do uso de técnicas tais como a contabilidade dos
recursos naturais e a economia ambiental
Uma maior conscientização no campo da proteção ambiental
Facilitação no intercâmbio de informação sobre tecnologias ambientalmente saudáveis.
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
O PNUD: Principal órgão responsável pela implementação de planos e objetivos da
agenda 21, ao estabelecer mecanismos, tomar liderança, implementação de programas,
organização do dinheiro coletado em nome dos governos.
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento
A UNCTAD: deve desempenhar um papel importante na implementação da Agenda 21,
tal como foi ampliado em sua oitava sessão, levando em consideração a importância da
inter-relação entre desenvolvimento, comércio internacional e meio ambiente e em
conformidade com seu mandato no campo do desenvolvimento sustentável.

CAPÍTULO 38 - ARRANJOS INSTITUCIONAIS INTERNACIONAIS

Escritório das Nações Unidas para a Região Sudano-Saheliana
Responsável pela implementação das disposições da Agenda 21 relativas ao combate à
seca e à desertificação e ao gerenciamento dos recursos terrestres
Deve ter seu papel reforçado
Responde à PNUD e trabalha ao lado do PNUMA
Organismos especializados do sistema das Nações Unidas e organizações afins e
outras organizações intergovernamentais pertinentes são responsáveis por:
Apreciação do modo de implementação das diretrizes da agenda 21 na aplicação e
gerenciamento financeiro
Cooperação e implementação nos planos regional e sub-regional
Órgãos regionais poderão contribuir e assumir liderança, cooperar com outras
organizações
Estados devem se integrar, ser apoiados pela ONU, desenvolver relatórios, planos
nacionais, uma estrutura nacional
Cooperação entre os órgãos das Nações Unidas e as organizações financeiras
internacionais. Sobre isso tem grande responsabilidade o secretario geral e chefes de
estado
Deve-se oferecer às organizações não-governamentais pertinentes, assim como à
comunidade científica, ao setor privado e aos grupos de mulheres, a oportunidade de
colaborar e estabelecer relações apropriadas com o sistema das Nações Unidas nãogovernamentais
Pode ser considerada a criação de um Conselho do Planeta Terra

CAPÍTULO 39 – INSTRUMENTOS E MECANISMOS JURÍDICOS
INTERNACIONAIS

O reconhecimento de que os seguintes aspectos vitais do processo de elaboração de tratados de
caráter universal, multilateral e bilateral devem ser levados em consideração:

Bases para ação:
 (a) O avanço do desenvolvimento do Direito Internacional para o desenvolvimento
sustentável, com especial atenção para o delicado equilíbrio entre as preocupações
com o meio ambiente e com o desenvolvimento;
 (b) A necessidade de esclarecer e reforçar a relação entre instrumentos ou acordos
internacionais existentes no campo do meio ambiente e os pertinentes acordos ou
instrumentos sociais e econômicos, levando-se em consideração as necessidades
especiais dos países em desenvolvimento;
 (c) No plano global, a importância essencial da participação e contribuição de todos
os países, inclusive dos países em desenvolvimento, para a elaboração de tratados
no campo do Direito Internacional relativo ao desenvolvimento sustentável. Muitos
dos instrumentos e acordos jurídicos internacionais existentes no campo do meio
ambiente foram elaborados sem uma adequada participação e contribuição dos
países em desenvolvimento, e portanto podem exijir um re-exame a fim de que
reflitam plenamente as preocupações e interesses dos países em desenvolvimento e
assegurem uma administração equilibrada desses instrumentos e acordos;

CAPÍTULO 39 – INSTRUMENTOS E MECANISMOS JURÍDICOS
INTERNACIONAIS

 (d) Os países em desenvolvimento também devem receber assistência técnica em
seus esforços para melhorar sua capacidade legislativa nacional no campo do direito
ambiental;
 (e) Futuros projetos para o desenvolvimento progressivo e a codificação do Direito
Internacional sobre desenvolvimento sustentável deve-se levar em consideração o
trabalho em curso da Comissão de Direito Internacional;
 (f) Toda negociação para o desenvolvimento progressivo e codificação do Direito
Internacional relativo ao desenvolvimento sustentável deve ser efetuada, em geral,
sobre uma base universal, levando em consideração as circunstâncias especiais nas
diversas regiões.

CAPÍTULO 39 – INSTRUMENTOS E MECANISMOS JURÍDICOS
INTERNACIONAIS

Objetivos:
O objetivo geral da revisão e desenvolvimento do direito ambiental internacional deve ser avaliar e
promover a eficácia desse direito e promover a integração das políticas sobre meio ambiente e
desenvolvimento por meio de acordos internacionais eficazes em que se considerem tanto os
princípios universais quanto as necessidades de todos os países.

1.Promover e apoiar a participação efetiva de todos os países interessados na
implementação dos acordos internacionais, compreendendo o provimento adequado de
assistência técnica e financeira;
2.Promover padrões internacionais para a proteção do meio ambiente que considerem as
diferentes situações e capacidades dos países. Políticas ambientais devem enfrentar as
causas vitais da degradação do meio ambiente para prevenir que as medidas resultem
em restrições desnecessárias ao comércio. No caso de ser necessário adotar medidas de
política comercial para aplicar as políticas ambientais, devem-se aplicar certos princípios
e normas;
3.Melhorar a eficácia das instituições para a administração de acordos e instrumentos;
4.Identificar e evitar conflitos, em particular entre acordos ambientais e
sociais/econômicos, tendo em vista acordos ou instrumentos sejam compatíveis;
5.Estudar a possibilidade de ampliar a capacidade dos mecanismos para facilitar a
identificação, prevenção e solução de controvérsias internacionais no campo do
desenvolvimento sustentável.
Atividades:
A.) Revisão, avaliação e campos de ação no Direito Internacional para o desenvolvimento
sustentável
B.) Mecanismos de implementação
C.) Participação efetiva na elaboração do Direito Internacional
D.) Controvérsias no campo do desenvolvimento sustentável

CAPÍTULO 40 – INFORMAÇÃO PARA A TOMADA DE DECISÕES

A. Redução das diferenças em matéria de dados
“[...]é preciso reunir mais e diferentes tipos de dados, nos planos local, provincial,
nacional e internacional, que indiquem os estados e tendências das variáveis sócioeconômicas, de poluição, de recursos naturais e do ecossistema do planeta.”
“40.3. Há uma falta generalizada de capacidade [...] para a coleta e avaliação de dados,
sua transformação em informação útil e sua divulgação. Além disso, é preciso melhorar a
coordenação entre as atividades de informação e os dados ambientais, demográficos,
sociais e de desenvolvimento.”
40.4. Os indicadores comumente utilizados, como o produto nacional bruto (PNB) e as
medições dos fluxos individuais de poluição ou de recursos, não dão indicações
adequadas de sustentabilidade. [...] É preciso desenvolver indicadores do
desenvolvimento sustentável que sirvam de base sólida para a tomada de decisões em
todos os níveis e que contribuam para uma sustentabilidade auto-regulada dos sistemas
integrados de meio ambiente e desenvolvimento.

Atividades:
(a) Desenvolvimento de indicadores do desenvolvimento sustentável
(b) Promoção do uso global de indicadores do desenvolvimento sustentável
(c) Aperfeiçoamento da coleta e utilização de dados
(d) Aperfeiçoamento dos métodos de avaliação e análise de dados
(e) Estabelecimento de uma estrutura ampla de informação
(f) Fortalecimento da capacidade de difundir informação tradicional

CAPÍTULO 40 – INFORMAÇÃO PARA A TOMADA DE DECISÕES

Meios de implementação:
40.14. Em relação à transferência de tecnologia, com a rápida evolução das tecnologias
de coleta de dados e informação, é necessário desenvolver diretrizes e mecanismos para
a transferência rápida e contínua dessas tecnologias, em particular aos países em
desenvolvimento, em conformidade com o capítulo 34 (Transferência de Tecnologia
Ambientalmente Saudável, Cooperação e Fortalecimento Institucional), e para o
treinamento de pessoal em sua utilização.
40.15. Será necessária a cooperação internacional para o treinamento em todas as áreas
e em todos os níveis, especialmente nos países em desenvolvimento.
40.22. [...] Devem-se estabelecer ou fortalecer mecanismos para converter as avaliações
científicas e sócio-econômicas em informação adequada para o planejamento e a
informação pública. Devem-se utilizar formatos eletrônicos e não-eletrônicos.
Deve-se estabelecer padrões e métodos para o manejo de informação.
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Agenda 21
Capítulo 4 – MUDANÇA DOS PADRÕES DE
CONSUMO
B. Desenvolvimento de políticas e
estratégias nacionais para estimular
mudanças nos padrões insustentáveis de
consumo.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Pré-requisito 1: Prevenção de Poluição na
Atividade da Construção
OBJETIVO: Reduzir a poluição das atividades
da construção, controlando a erosão do solo, a
sedimentação dos canais d’água e a poeira
gerada pelos aerotransportes.

O LEED atende a Agenda 21 quando previne a
poluição, gerada pela construção, na água, no ar
e no solo colabora com o consumo controlado de
materiais.

Agenda 21
Capitulo 06 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO
DAS CONDIÇÕES DA SAÚDE HUMANA
6.40. O objetivo geral consiste em
minimizar os riscos e manter o meio
ambiente em um nível que não
prejudique ou ameace a saúde e a
segurança humanas e ao mesmo tempo
estimular a continuidade do
desenvolvimento.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Pré-requisito 1: Prevenção de Poluição na
Atividade da Construção
OBJETIVO: Reduzir a poluição das atividades
da construção, controlando a erosão do solo, a
sedimentação dos canais d’água e a poeira
gerada pelos aerotransportes.

O LEED atende a Agenda 21 quando previne a
poluição gerada pela construção na água, no ar e
no solo colabora com a manutenção da saúde
humana e proporciona melhor qualidade de vida.

Agenda 21
Capítulo 9 – PROTEÇÃO DA ATMOSFERA
9.14 O objetivo básico desta área de
programa é elaborar e promoverpolíticas ou
programas, conforme apropriado, eficazes no
que diz respeito à relação custo/benefício,
para limitar, reduzir ou controlar, conforme
apropriado as emissões nocivas para a
atmosfera e outros efeitos ambientais
adversos do setor dos transportes.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Pré-requisito 1: Prevenção de Poluição na
Atividade da Construção
OBJETIVO: Reduzir a poluição das atividades
da construção, controlando a erosão do solo, a
sedimentação dos canais d’água e a poeira
gerada pelos aerotransportes.

O LEED atende a Agenda 21 quando previne a
poluição gerada pela construção colabora na
proteção da atmosfera.

Agenda 21
Capítulo 4 – MUDANÇA DOS PADRÕES DE
CONSUMO
B. Desenvolvimento de políticas e
estratégias nacionais para estimular
mudanças nos padrões insustentáveis de
consumo.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 1: Seleção do Sítio
REQUISITOS: Não desenvolver edifícios,
paisagens desagradáveis, estradas ou áreas de
estacionamento, em partes do sítio que se
encontrem em áreas previamente
rudimentares que estão dentro de um raio de
50 pés de qualquer corpo d’água, definido
como mares, lagos, rios ou reprezas.

O LEED atende a Agenda 21 quando previne
construções em áreas impróprias, o que diminui
o consumo de materiais necessários para a
manutenção do edifício.

Agenda 21
Capítulo 10 – ABORDAGEM INTEGRADA
DO PLANEJAMENTO E DO
GERENCIAMENTO DE RECURSOS
TERRESTRES
10.3. [...] é desejável planejar e gerenciar todos os
usos (dos recursos terrestres) de forma integrada.
A integração deve considerar, por um lado, todos
os fatores ambientais, sociais e econômicos (como
por exemplo o impacto dos diversos setores
econômicos e sociais sobre o meio ambiente e os
recursos naturais) e, por outro, todos os
componentes ambientais e de recursos reunidos
(ou seja, ar, água, biota, terra e recursos
geológicos e naturais).

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 1: Seleção do Sítio
REQUISITOS: Não desenvolver edifícios,
paisagens desagradáveis, estradas ou áreas de
estacionamento, em partes do sítio que se
encontrem em áreas previamente
rudimentares que estão dentro de um raio de
50 pés de qualquer corpo d’água, definido
como mares, lagos, rios ou reprezas.

O LEED atende a Agenda 21 quando previne
construções em áreas vulneráveis e de
importância ambiental.

Agenda 21
Capítulo 11 – COMBATE AO
DESFLORESTAMENTO
B. Manter as florestas existentes por meio da
conservação e do manejo e manter expandir
as áreas florestais e arborizadas.
Assegurar um manejo sustentável e, quando
apropriado, a conservação dos recursos
florestais atuais e futuros

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 1: Seleção do Sítio
REQUISITOS: Não desenvolver edifícios,
paisagens desagradáveis, estradas ou áreas de
estacionamento, em partes do sítio que se
encontrem em área especificamente
identificada como habitat de qualquer espécie
das listas federais e estaduais de animais
ameaçados ou em extinção

O LEED atende a Agenda 21 quando promove a
conservação de áreas florestais com habitat de
importantes espécies animais.

Agenda 21
Capítulo 12 – MANEJO DE
ECOSSISTEMAS FRÁGEIS: A LUTA
CONTRA A DESERTIFICAÇÃO E A SECA
C. Educar as comunidades quanto ao manejo dos
recursos terrestres, e ensinar novas técnicas
para aumentar a produtividade, como de
irrigação em pequena escala, coleta de águas
pluviais, entre outros.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 1: Seleção do Sítio
REQUISITOS: Não desenvolver edifícios,
paisagens desagradáveis, estradas ou áreas de
estacionamento, em áreas agricultáveis
definidas pelo Departamento de Agricultura,
Código Federal de Regulamentações.

O LEED atende a Agenda 21 quando previne
construções em áreas agricultáveis, vulneráveis e
rudimentares.

Agenda 21
Capítulo 13 – GERENCIAMENTO DE
ECOSSISTEMAS FRÁGEIS:
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS
MONTANHAS
10% da população vive em áreas montanhosas
de altas encostas, 40% em áreas adjacentes as
baixas bacias e medias.
As áreas próximas às bacias apresentam
problemas de deterioração ecológica, e ainda
podem ser agravados pelo excesso de ruminantes
nas pastagens, pelo desflorestamento e pela perda
da cobertura de biomassa.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 1: Seleção do Sítio
REQUISITOS: Não desenvolver edifícios,
paisagens desagradáveis, estradas ou áreas de
estacionamento, em partes do sítio que se
encontrem em área especificamente
identificada como habitat de qualquer espécie
das listas federais e estaduais de animais
ameaçados ou em extinção

O LEED atende a Agenda 21 quando previne
construções em áreas com grande diversidade
biológica, como as áreas montanhosas.

Agenda 21
Capítulo 14 – PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRÍCOLA
SUSTENTÁVEL
O principal objetivo do desenvolvimento rural e
agrícola sustentável é aumentar a produção de
alimentos de forma sustentável e incrementar a
segurança alimentar.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 1: Seleção do Sítio
REQUISITOS: Não desenvolver edifícios,
paisagens desagradáveis, estradas ou áreas de
estacionamento, em áreas agricultáveis
definidas pelo Departamento de Agricultura,
Código Federal de Regulamentações.

O LEED atende a Agenda 21 quando previne
construções em áreas agricultáveis.

Agenda 21
Capítulo 15 – CONSERVAÇÃO DA
DIVERSIDADE BIOLÓGICA
15. 4 (b) Desenvolver estratégias nacionais para a
conservação da diversidade biológica e o uso
sustentável dos recursos biológicos.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 1: Seleção do Sítio
REQUISITOS: Não desenvolver edifícios,
paisagens desagradáveis, estradas ou áreas de
estacionamento, em partes do sítio que se
encontrem em área especificamente
identificada como habitat de qualquer espécie
das listas federais e estaduais de animais
ameaçados ou em extinção

O LEED atende a Agenda 21 quando previne
construções em áreas com grande diversidade
biológica.

Agenda 21
Capítulo 17 – PROTEÇÃO DOS OCEANOS, DE
TODOS OS TIPOS DE MARES-INCLUSIVE
MARES FECHADOS E SEMIFECHADOS-E DAS
ZONAS COSTEIRAS,E PROTEÇÃO, USO
RACIONAL E DESENVOLVIEMTO DE SEUS
RECURSOS VIVOS
A . Gerenciamento integrado e desenvolvimento
sustentável das zonas costeiras e marinhas,
inclusive zonas econômicas exclusivas

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 1: Seleção do Sítio
REQUISITOS: Não desenvolver edifícios,
paisagens desagradáveis, estradas ou áreas de
estacionamento, em partes do sítio que se
encontrem em áreas previamente
rudimentares que estão dentro de um raio de
50 pés de qualquer corpo d’água, definido
como mares, lagos, rios ou reprezas.

O LEED atende a Agenda 21 quando previne
construções em áreas próximas a mares, rios,
represas ou lagos, o que colabora na sua
preservação.

Agenda 21
Capítulo 18 – PROTEÇÃO DA QUALIDADE
E DO ABASTECIMENTO DOS RECURSOS
HÍDRICOS: APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS
INTEGRADOS NO DESENVOLVIMENTO,
MANEJO E USO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Deve-se proteger áreas que possam vir a
danificar o sistema hídrico doce e
aumentar a % de permeabilidade do solo
exigida.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 1: Seleção do Sítio
REQUISITOS: Não desenvolver edifícios,
paisagens desagradáveis, estradas ou áreas de
estacionamento, em partes do sítio que se
encontrem em áreas previamente
rudimentares que estão dentro de um raio de
50 pés de qualquer corpo d’água, definido
como mares, lagos, rios ou reprezas.

O LEED atende a Agenda 21 quando previne o
desenvolvimento de edifícios em áreas próximas
a corpos d’água, o que colabora na manutenção
dos sistemas hídricos limpos.

Agenda 21
Capítulo 4 – MUDANÇA DOS PADRÕES DE
CONSUMO
B. Desenvolvimento de políticas e
estratégias nacionais para estimular
mudanças nos padrões insustentáveis de
consumo.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 2: Conduzir o desenvolvimento de
áreas urbanas com infra-estrutura existente,
proteger áreas verdes, e preservar o habitat e
os recursos naturais.

O LEED atende a Agenda 21 quando estimula a
diminuição do consumo incontrolado de
materiais, colaborando com a preservação do
habitat e dos recursos naturais.

Agenda 21
Capítulo 7 – PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS
ASSENTAMENTOS HUMANOS
-“Melhorar o nível da infra-estrutura e da
prestação de serviços nas áreas urbanas mais
pobres.”
 -“Desenvolver incentivos fiscais e medidas
de controle do uso da terra, inclusive soluções
de planejamento para uso da terra, com vistas
a um uso mais racional e ambientalmente
saudável de recursos terrestres limitados.”

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 2: Conduzir o desenvolvimento de
áreas urbanas com infra-estrutura existente,
proteger áreas verdes, e preservar o habitat e
os recursos naturais.

O LEED atende a Agenda 21 quando promove o
desenvolvimento em áreas com infra-estrutura
existente, o que colabora para um adensamentoe
diversidade de serviços disponíveis a todos.

Agenda 21
Capítulo 10 – ABORDAGEM INTEGRADA
DO PLANEJAMENTO E DO
GERENCIAMENTO DE RECURSOS
TERRESTRES
10.3. [...] é desejável planejar e gerenciar todos
os usos (dos recursos terrestres) de forma
integrada. A integração deve considerar, por um
lado, todos os fatores ambientais, sociais e
econômicos (como por exemplo o impacto dos
diversos setores econômicos e sociais sobre o
meio ambiente e os recursos naturais) e, por
outro, todos os componentes ambientais e de
recursos reunidos (ou seja, ar, água, biota, terra e
recursos geológicos e naturais).

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 2: Conduzir o desenvolvimento de
áreas urbanas com infra-estrutura existente,
proteger áreas verdes, e preservar o habitat e
os recursos naturais.

O LEED atende a Agenda 21 quando promove o
desenvolvimento em áreas com infra-estrutura
existente, o que previne a expansão da cidade
para áreas frágeis e vulneráveis.

Agenda 21
Capítulo 11 – COMBATE AO
DESFLORESTAMENTO
B. Manter as florestas existentes por meio da
conservação e do manejo e manter expandir
as áreas florestais e arborizadas.
Assegurar um manejo sustentável e, quando
apropriado, a conservação dos recursos
florestais atuais e futuros

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 2: Conduzir o desenvolvimento de
áreas urbanas com infra-estrutura existente,
proteger áreas verdes, e preservar o habitat e
os recursos naturais.

O LEED atende a Agenda 21 quando promove a
preservação de áreas verdes e florestais.

Agenda 21
Capitulo 06 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO
DAS CONDIÇÕES DA SAÚDE HUMANA
6.40. O objetivo geral consiste em
minimizar os riscos e manter o meio
ambiente em um nível que não
prejudique ou ameace a saúde e a
segurança humanas e ao mesmo tempo
estimular a continuidade do
desenvolvimento.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 3: Revitalizar terrenos ou áreas
deterioradas onde o desenvolvimento é
complicado em função da contaminação do
solo e reduzir a pressão em terras não
desenvolvidas.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva a
revitalização de áreas e/ou terrenos
contaminados, colaborando para a minimização
dos riscos à saúde dos moradores locais.

Agenda 21
Capítulo 7 – PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS
ASSENTAMENTOS HUMANOS
-“Melhorar o nível da infra-estrutura e da
prestação de serviços nas áreas urbanas mais
pobres.”
-“Desenvolver incentivos fiscais e medidas de
controle do uso da terra, inclusive soluções de
planejamento para uso da terra, com vistas a
um uso mais racional e ambientalmente
saudável de recursos terrestres limitados.”

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 3: Revitalizar terrenos ou áreas
deterioradas onde o desenvolvimento é
complicado em função da contaminação do
solo e reduzir a pressão em terras não
desenvolvidas.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva a
revitalização das áreas deterioradas promovendo
uma melhora no nível ambiental e de saúde em
áreas urbanas menos favorecidas.

Agenda 21
Capítulo 10 – ABORDAGEM INTEGRADA
DO PLANEJAMENTO E DO
GERENCIAMENTO DE RECURSOS
TERRESTRES
10.3. [...] é desejável planejar e gerenciar todos os
usos (dos recursos terrestres) de forma integrada. A
integração deve considerar, por um lado, todos os
fatores ambientais, sociais e econômicos (como por
exemplo o impacto dos diversos setores econômicos e
sociais sobre o meio ambiente e os recursos naturais)
e, por outro, todos os componentes ambientais e de
recursos reunidos (ou seja, ar, água, biota, terra e
recursos geológicos e naturais).

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 3: Revitalizar terrenos ou áreas
deterioradas onde o desenvolvimento é
complicado em função da contaminação do
solo e reduzir a pressão em terras não
desenvolvidas.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva a
revitalização das áreas contaminadas que, além
de melhorar ambientalmente o local, reduz a
expansão do crescimento da cidade em área
ainda não desenvolvidas.

Agenda 21
Capítulo 4 – MUDANÇA DOS PADRÕES DE
CONSUMO
B. Desenvolvimento de políticas e
estratégias nacionais para estimular
mudanças nos padrões insustentáveis de
consumo.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 04 – TRANSPORTE ALTERNATIVO
Incentivo à utilização de transportes
alternativos como trens e ônibus públicos
bem como carros com baixa emissão de
poluentes (certificados por órgão
competente) ou mesmo bicicletas com o
objetivo da redução do impacto da
poluição gerada pelo transporte particular
na atmosfera.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva o
transporte coletivo. Alterando este padrão de
consumo de transporte individual o impacto no
meio ambiente é reduzido.

Agenda 21
Capitulo 06 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO
DAS CONDIÇÕES DA SAÚDE HUMANA
6.40. O objetivo geral consiste em
minimizar os riscos e manter o meio
ambiente em um nível que não
prejudique ou ameace a saúde e a
segurança humanas e ao mesmo tempo
estimular a continuidade do
desenvolvimento.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 04 – TRANSPORTE ALTERNATIVO
Incentivo à utilização de transportes
alternativos como trens e ônibus públicos
bem como carros com baixa emissão de
poluentes (certificados por órgão
competente) ou mesmo bicicletas com o
objetivo da redução do impacto da
poluição gerada pelo transporte particular
na atmosfera.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva o
transporte coletivo ou com baixa emissão de
poluentes garante um ambiente mais saudável e
ao mesmo tempo garante a continuidade do
desenvolvimento pois não limita a locomoção dos
indivíduos.

Agenda 21
Capítulo 9 – PROTEÇÃO DA ATMOSFERA
9.15 (B) Facilitar nos planos
internacional, regional, sub-regional e
nacional, o acesso a tecnologias de
transporte seguras, eficientes – inclusive
quanto ao uso de recursos – e menos
poluentes, bem como transferência dessas
tecnologias, especialmente para os países
em desenvolvimento, juntamente com a
implementação de programas adequados
de treinamento.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 04 – TRANSPORTE ALTERNATIVO
Incentivo à utilização de transportes
alternativos como trens e ônibus públicos
bem como carros com baixa emissão de
poluentes (certificados por órgão
competente) ou mesmo bicicletas com o
objetivo da redução do impacto da
poluição gerada pelo transporte particular
na atmosfera.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva o
transporte menos poluente visando à proteção da
atmosfera terrestre.

Agenda 21
Capitulo 07 – PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS
ASSENTAMENTOS HUMANOS
7.5 (e) Promover sistemas sustentáveis de
energia e transporte nos assentamentos
humanos.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 04 – TRANSPORTE ALTERNATIVO
Incentivo à utilização de transportes
alternativos como trens e ônibus públicos
bem como carros com baixa emissão de
poluentes (certificados por órgão
competente) ou mesmo bicicletas com o
objetivo da redução do impacto da
poluição gerada pelo transporte particular
na atmosfera.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva o
transporte sustentável em função do coletivo ou
da baixa emissão de poluentes.

Agenda 21
Capitulo 15 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO
DAS CONDIÇÕES DA SAÚDE HUMANA
15.4. Integrar e desenvolver estratégias
para a conservação da biodiversidade e o
uso sustentável dos recursos naturais.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 05 – DESENVOLVIMENTO LOCAL –
PROTEGER E RESTAURAR HABITAÇÕES
Conservar áreas naturais já existentes e
recuperar áreas deterioradas, fornecer
habitações e promover a
biodiversidade.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva
diretamente a conservação da biodiversidade ao
manter ou recuperar áreas naturais em local de
projeto.

Agenda 21
Capitulo 11 – COMBATE AO
DESFLORESTAMENTO
Este capítulo objetiva a conservação e o
desenvolvimento sustentável de todos os
tipos de florestas e de recursos derivados
das florestas.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 05 – DESENVOLVIMENTO LOCAL –
PROTEGER E RESTAURAR HABITAÇÕES
Conservar áreas naturais já existentes e
recuperar áreas deterioradas, fornecer
habitações e promover a
biodiversidade.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva a
manutenção ou recuperação das áreas naturais
está colaborando com o objetivo deste capítulo.

Agenda 21
Capitulo 12 – MANEJO DE ECOSSISTEMAS
FRÁGEIS: A LUTA CONTRA A
DESERTIFICAÇÃO E A SECA
Este capítulo objetiva a monitoração e
criação de diretrizes para o combate a
desertificação e seca

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 05 – DESENVOLVIMENTO LOCAL –
PROTEGER E RESTAURAR HABITAÇÕES
Conservar áreas naturais já existentes e
recuperar áreas deterioradas, fornecer
habitações e promover a
biodiversidade.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva a
manutenção ou recuperação de áreas verdes o
que impedirá a desertificação do local e,
conseqüentemente, a seca.

Agenda 21

LEED NC v3.0

X

Capítulo 18 – PROTEÇÃO DA QUALIDADE E DO
ABASTECIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS
18.59 (A) Implementar programas urbanos de
drenagem e evacuação de águas pluviais.

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 06 – PROJETO DAS ÁGUAS DE CHUVA
Limitar perturbações naturais hidrologicas,
reduzindo a capa impermeável, aumentar a
infiltração no local, reduzir ou eliminar a
poluição proveniente da enxurrada de água da
chuva, eliminando contaminantes.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva o cuidado
especial com a água pluvial. No entanto, em relação a
Agenda 21 o assunto aparece como tópico sem
detalhamentos. O LEED trata de forma detalhada as ações
necessárias para o sucesso no crédito.

Agenda 21

LEED NC v3.0

X

Capítulo 18 – PROTEÇÃO DA QUALIDADE E DO
ABASTECIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS
18.59 (A) Implementar programas urbanos de
drenagem e evacuação de águas pluviais.

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 06 – PROJETO DAS ÁGUAS DE CHUVA
Limitar perturbações naturais hidrologicas,
reduzindo a capa impermeável, aumentar a
infiltração no local, reduzir ou eliminar a
poluição proveniente da enxurrada de água da
chuva, eliminando contaminantes.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva o cuidado
especial com a água pluvial. No entanto, em relação a
Agenda 21 o assunto aparece como tópico sem
detalhamentos. O LEED trata de forma detalhada as ações
necessárias para o sucesso no crédito.

Agenda 21

Capítulo 7 – Capitulo 07 – PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS
ASSENTAMENTOS HUMANOS
7.5 (b) Aperfeiçoar o manejo dos
assentamentos humanos.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 06 – PROJETO DAS ÁGUAS DE CHUVA
Limitar perturbações naturais hidrologicas,
reduzindo a capa impermeável, aumentar a
infiltração no local, reduzir ou eliminar a
poluição proveniente da enxurrada de água da
chuva, eliminando contaminantes.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva a
redução da impermeabilidade (capas impermeáveis) do
solo, garantindo a melhora do fluxo natural da água.

Agenda 21
Capitulo 06 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO
DAS CONDIÇÕES DA SAÚDE HUMANA
6.40. O objetivo geral consiste em
minimizar os riscos e manter o meio
ambiente em um nível que não
prejudique ou ameace a saúde e a
segurança humanas e ao mesmo tempo
estimular a continuidade do
desenvolvimento.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 7: EFEITOS DAS ILHAS DE CALOR
Reduzir as ilhas de calor para minimizar o
impacto sobre os microclimas, a vida
humana e a vida em habitat
selvagens.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva as
medidas que visam à redução das ilhas de calor,
melhorando o microclima e conseqüentemente a
qualidade da saúde humana.

Agenda 21
Capítulo 7 – Capitulo 07 – PROMOÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS
ASSENTAMENTOS HUMANOS
7.5 (b) Aperfeiçoar o manejo dos
assentamentos humanos.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 7: EFEITOS DAS ILHAS DE CALOR
Reduzir as ilhas de calor para minimizar o
impacto sobre os microclimas, a vida
humana e a vida em habitat
selvagens.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva redução
dos impactos gerados pelo aumento da população
urbana e da da construção civil sobre os microclimas.

Agenda 21
Capitulo 11 – COMBATE AO
DESFLORESTAMENTO
Este capítulo objetiva a conservação e o
desenvolvimento sustentável de todos os
tipos de florestas e de recursos derivados
das florestas.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 7: EFEITOS DAS ILHAS DE CALOR TELHADOS
Reduzir as ilhas de calor para minimizar o
impacto sobre os microclimas, a vida
humana e a vida em habitat
selvagens.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva, em um dos
casos do crédito, a criação de telhados verdes colaborando
para a recuperação parcial de uma área natural ocupada
pela edificação.

Agenda 21
Capítulo 4 – MUDANÇA DOS PADRÕES DE
CONSUMO
B. Desenvolvimento de políticas e
estratégias nacionais para estimular
mudanças nos padrões insustentáveis de
consumo.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 08 – REDUÇÃO DA POLUIÇÃO DOS
RAIOS DE LUZ
Tem como objetivos principais a redução da
luz no interior dos imóveis e arredores bem
como reflexo desta que impedem a visão
noturna.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva a redução
de iluminação para padrões aceitáveis. Isto gera economia
de energia que pode ser entendido como uma mudança
em padrões de consumo.

Agenda 21
Capítulo 8 – INTEGRAÇÃO ENTRE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO NA
TOMADA DE DECISÕES
A. Integração entre meio ambiente e
desenvolvimento nos planos políticos, de
planejamento e de manejo.

LEED NC v3.0

X

Eficiência da Água WE
Crédito 02 – Tecnologias Inovadoras para
Águas Residuais
OBJETIVO: Reduzir a geração de águas
residuais e a demanda de água potável,
enquanto se aumenta a recarga local aqüífera.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva o
fim do desperdício de água e a utilização de
novas tecnologias. Podemos considerar que isso
estimula a “integração entre meio ambiente e
desenvolvimento nos planos políticos”.

Agenda 21
Capítulo 9 – PROTEÇÃO DA ATMOSFERA
B. Promoção do desenvolvimento
sustentável.

LEED NC v3.0

X

Eficiência da Água WE
Crédito 02 – Tecnologias Inovadoras para
Águas Residuais
OBJETIVO: Reduzir a geração de águas
residuais e a demanda de água potável,
enquanto se aumenta a recarga local aqüífera.

O LEED atende a Agenda 21 quando estimula a
promoção do desenvolvimento sustentável
através da utilização de novas tecnologias
relacionadas ao uso dos recursos hídricos.

Agenda 21
CAPÍTULO 18
Proteção da qualidade e do
abastecimento dos recursos hídricos:
aplicação de critérios integrados no
desenvolvimento, manejo e uso dos
recursos hídricos
18.12 (l) Promover a conservação da água
por meio de planos melhores e mais
eficientes de aproveitamento da água e de
minimização do desperdício para todos os
usuários, incluindo o desenvolvimento de
mecanismos de poupança de água.

LEED NC v3.0

X

Crédito 02 WE
Tecnologias Inovadoras para Águas
Residuais

OBJETIVO: Reduzir a geração de águas residuais
e a demanda de água potável, enquanto se
aumenta a recarga local aqüífera.

O LEED atende a Agenda 21 quando estimula a utilização
de novas tecnologias relacionadas ao uso sustentável dos
recursos hídricos.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 4
Mudança dos Padrões de Consumo
B. Desenvolvimento de políticas e
estratégias
nacionais
para
estimular
mudanças nos padrões insustentáveis de
consumo.

LEED NC v3.0

X

Crédito 03 WE
Eficiência da Água
Com o objetivo de aumentar ainda mais a
eficiência de água e a redução do consumo de
água potável, dentro de edifícios, a fim de
reduzir a carga sobre o abastecimento municipal
de água potável e sistemas de águas residuais.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva o fim do
desperdício de água. Podemos considerar que isso
estimula “mudanças nos padrões insustentáveis de
consumo”.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 4
Mudança dos padrões de consumo
B. Desenvolvimento de políticas e
estratégias
nacionais
para
estimular
mudanças nos padrões insustentáveis de
consumo.

LEED NC v3.0

X

PRÉ-REQUISITO 1 MR
Coleta e armazenamento de
recicláveis
Facilitar a redução do desperdício gerado
pelos ocupantes dos edifícios e que é
transportado e despejado em aterros

O LEED atende a agenda 21 quando incentiva a mudança
de pensamento e uma conscientização coletiva sobre o
destino dos materiais descartados. Podemos considerar
que isso estimula “mudanças nos padrões insustentáveis
de consumo”.

colaborações

Agenda 21
Capitulo 07
Promoção
sustentável
humanos

do
desenvolvimento
dos
assentamentos

Promover o planejamento e o
manejo sustentáveis do uso da terra
e também
promover sistemas
sustentáveis de energia e transporte
nos assentamentos humanos.

LEED NC v3.0

X

Crédito 5 MR
Materiais regionais

Para aumentar a procura de materiais
de construção e produtos que são
extraídos e fabricados na região,
apoiando assim a utilização de
recursos indígenas e redução dos
impactos ambientais resultantes do
transporte.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva o
desenvolvimento local assim alterando e conscientizando
para a busca de um desenvolvimento que engloba a
mudança nos padrões de assentamento humanos.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 11
Combate ao Desflorestamento
C. Promover a utilização eficiente, racional
e sustentável de todos os tipos de florestas
e vegetações

LEED NC v3.0

X

Crédito 7 MR
Madeira Certificada
Para incentivar o manejo
ambientalmente responsável.

florestal

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva a utilização
de madeira certificada, provinda de um manejo florestal
responsável, reduzindo o processo de extração ilegal e
combatendo o desflorestamento.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 04
Mudança dos padrões de consumo.

Promover padrões de consumo e produção
que reduzam as pressões ambientais e
atendam às necessidades básicas da
humanidade e desenvolver uma melhor
compreensão do papel do consumo e da
forma de se implementar padrões de
consumo mais sustentáveis.

LEED NC v3.0

X

Pré – Requisito 02 e Crédito 01 EA
Desempenho Energético Mínimo
Otimização da performance energética.
Estabelecer um nível mínimo de eficiência
energética para o edifício proposto e
sistemas
para
reduzirem
impactos
ambientais e econômicos associados ao uso
excessivo de energia.

O LEED atende a Agenda 21 quando propõe que seja utilizado o mínimo de
energia e recursos naturais nos edifícios, unicamente para atender às
necessidades humanas. Além deste item, o LEED atende, indiretamente, a
outros capítulos da Agenda 21, como por exemplo, o planejamento e
gerenciamento dos recursos terrestres, proteção da qualidade dos recursos
hídricos e o incentivo à comunidade científica e tecnológica na participação
do desenvolvimento sustentável.

colaborações

Agenda 21
Capitulo 07
Promoção do Desenvolvimento
Sustentável dos assentamentos humanos.

Promover o planejamento e o
manejo sustentáveis do uso da terra
e também
promover sistemas
sustentáveis de energia e transporte
nos assentamentos humanos.

LEED NC v3.0

X

Crédito 06 _ EA
“Green Power”
Encorajar o desenvolvimento e o uso
de tecnologias de energia renovável.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva o
desenvolvimento e
utilização de fontes energéticas
renováveis,
conscientizando
e
promovendo
o
desenvolvimento
sustentável
dos
assentamentos
humanos. Principalmente na esfera local.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 09
Proteção da Atmosfera
9.23 (b) Boa arte da energia mundial é hoje
produzida e consumida de maneiras que
não poderiam ser sustentadas caso a
tecnologia permanecesse constante e as
quantidades
globais
aumentassem
substancialmente.

LEED NC v3.0

X

Crédito 01 EA
Otimização de Energia
Objetivo: Reduzir o impacto econômico e
ambiental causado pelo uso excessivo de
energia , através do menor e mais eficiente
uso possível de energia.

O LEED atende a Agenda 21 quando propõe a redução do
consumo de energia provinda de fontes não renováveis e
reconhece o impacto atmosférico destas.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 09
Proteção da Atmosfera
9.9 Desenvolver estratégias voltadas para a
mitigação dos efeitos adversos da radiação
ultravioleta que atinge a superfície da
Terra em conseqüência da destruição e da
modificação da camada estratosférica de
ozônio

LEED NC v3.0

X

Pré-Requisito 03 EA
Gerenciamento de Refrigeração
Objetivo: Reduzir a destruição da camada
de ozônio através do uso zero do gás CFC
nos sistemas de aquecimento, ventilação,
ar-condicionado
e
refrigeração
de
edificações

O LEED atende a Agenda 21 quando propõe a abolição do
uso do gás CFC nas edificações, uma vez que este
contribui para a penetração de raios ultravioleta na Terra.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 09
Proteção da Atmosfera
Melhorar a compreensão dos processos que
afetam a atmosfera da Terra em escala
mundial, regional e local e são afetados por
ela, incluindo-se, inter alia, os processos
físicos, químicos, geológicos, biológicos,
oceânicos, hidrológicos, econômicos e
sociais.

LEED NC v3.0

X

Pré – Requisito 03 e Crédito 04 _ EA
Manejo de Refrigeração
Manejo de Refrigeração Aprimorado
Visa diminuir a destruição da camada de
ozônio,
exigindo
a
eliminação
de
equipamentos que utilizem CFC.

Ao propor o manejo dos sistemas de refrigeração e
aquecimento, o LEED atende a Agenda 21, quando aponta
que estes sistemas também são responsáveis pela
degradação do meio ambiente.

colaborações

Agenda 21
Capitulo 06
Proteção e promoção das condições
da saúde humana
E. Redução dos riscos para a saúde
decorrentes da poluição e dos perigos
ambientais

LEED NC v3.0

X

Crédito 5 QAI
Controle da fonte de poluentes e
produtos químicos no ambiente
interno
Minimizar a exposição dos ocupantes aos
poluentes perigosos e aos produtos
químicos

O LEED atende a Agenda 21 quando propõe o controle da
poluição dentro do edifício, melhorando assim, a saúde
dos ocupantes.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 20
Manejo dos Resíduos Perigosos
20.1 O controle efetivo da geração, do
armazenamento,
do
tratamento,
da
reciclagem e reutilização,do transporte, da
recuperação e do depósito dos resíduos
perigosos é de extrema importância para a
saúde do homem, a proteção do meio
ambiente, o manejo dos recursos naturais e
o desenvolvimento sustentável.

LEED NC v3.0

X

Crédito 04 QAI
Materiais que emitem poucos
Contaminantes do Ar
Reduzir a quantidade de contaminantes do
ar no ambiente interno que são irritantes
e/ou nocivos para o conforto e bem-estar
dos instaladores e ocupantes.

O LEED atende a Agenda 21 neste item quando propõe a
redução do uso de materiais prejudiciais a qualidade do
ambiente interno. Mas, o LEED não abrange o manejo
desses materiais perigosos no ambiente externo.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 2
Cooperação internacional para acelerar o
desenvolvimento sustetável dos países em
desenvolvimento e políticas internas
correlatas
Parâmetros ambientais válidos para países
desenvolvidos podem significar custos
sociais e econômicos inviáveis para países
em desenvolvimento;

LEED NC v3.0

X

Sugestão

O
LEED
deveria
elaborar
créditos
específicos para cada país, já que há
variação de cultura, de clima e de pessoas
que trabalham no setor

Não foi possível identificar no LEED incentivos específicos
à essa questão, pois não coloca a diferenças entre os
países em desenvolvimento em suas propostas, deixando
alguns países desamparados nesse requisito.

APRIMORAMENTOS

Agenda 21
Capítulo 3
Combate à Pobreza
3.2 Uma política de meio ambiente voltada
sobretudo para a conservação e proteção
dos recursos deve considerar devidamente
aqueles que dependem dos recursos para
sua sobrevivência, ademais de gerenciar os
recursos de forma sustentável

LEED NC v3.0

X

Sugestão
Criar uma nova categoria capaz de
estimular o empreendedor a oferecer
cursos gratuitos, referentes à atividade do
próprio empreendimento, para a população
carente da região na qual a nova
construção está localizada

Não conseguimos identificar no LEED algum crédito que
incentivasse o combate à pobreza.

APRIMORAMENTOS

Agenda 21
Capítulo 3
Promoção do desenvolvimento
sustentável dos assentamentos
humanos
“Adotar medidas imediatas para oferecer
habitação a seus pobres sem teto, ao passo
que a comunidade internacional e as
instituições financeiras devem empreender
ações voltadas para apoiar os esforços dos
países em desenvolvimento para oferecer
habitação aos pobres.”

LEED NC v3.0

X

Sugestão: incentivar através dos créditos
que buscam a reutilização de terras(crédito
2 do SS) para que o uso delas seja voltado
para a população carente.

Não foi possível identificar no LEED incentivos específicos
ao atendimento das questões sociais, sendo que elas são
essenciais para o desenvolvimento sustentável.

APRIMORAMENTOS

Agenda 21
Capítulo 13
Gerenciamento de ecossistemas
frágeis: desenvolvimento
sustentável nas montanhas
13.1 Enquanto importante ecossistema que
representa a ecologia complexa e interrelacionada de nosso planeta, os ambientes
montanhosos
são essenciais
para
a
sobrevivência do ecossistema mundial.

LEED NC v3.0

X

Sugestão
Criar uma nova categoria com o intuito de
garantir a proliferação de uma consciência
em prol da manutenção dos ecossistemas e
recursos das montanhas.

Não foi possível identificar no LEED incentivos específicos
no que diz respeito a preservação dos ecossistemas das
montanhas.

APRIMORAMENTOS

Agenda 21
Seção III
FORTALECIMENTO DO PAPEL
DOS GRUPOS PRINCIPAIS
Capitulo 23
23.1 O compromisso e a participação
genuína de todos os grupos sociais terão uma
importância decisiva na implementação
eficaz dos objetivos, das políticas e dos
mecanismos ajustados pelos Governos em
todas as áreas de programas da Agenda 21.

LEED NC v3.0

X

Sugestão
Criar uma categoria de pontuação onde
estivessem garantido os direitos da mulher
na construção civil, em se tratando de
discriminação,
reconhecimento
das
diferenças e igualdade de direitos etc.

Não foi possível identificar no LEED, pontos específicos
a respeito da participação da mulher no canteiro de obra.

APRIMORAMENTOS

Anexo 06

Anexo 07

APRIMORAR

CONTRIBUIÇÕES

Resultados Parciais da Pesquisa :
“A Contribuição das Certificações Verdes LEED / GBC Brasil, para a construção da cidade sustentável”

Agenda 21
Capítulo 4
Mudança dos padrões de consumo
B. Desenvolvimento de políticas e
estratégias nacionais para estimular
mudanças nos padrões insustentáveis
de consumo.

LEED NC v3.0

X

Agenda 21

PRÉ-REQUISITO 1 MR

Capitulo 06

Coleta e armazenamento de
recicláveis

Proteção e promoção das condições
da saúde humana

Facilitar a redução do desperdício
gerado pelos ocupantes dos edifícios e
que é transportado e despejado em
aterros

O LEED atende a agenda 21 quando incentiva a mudança
de pensamento e uma conscientização coletiva sobre o
destino dos materiais descartados. Podemos considerar
que isso estimula “mudanças nos padrões insustentáveis
de consumo”.

Agenda 21
Capítulo 2
Cooperação internacional para acelerar
o desenvolvimento sustetável dos
países em desenvolvimento e políticas
internas correlatas

Parâmetros ambientais válidos para
países
desenvolvidos
podem
significar
custos
sociais
e
econômicos inviáveis para países
em desenvolvimento;

LEED NC v3.0

X

6.40. O objetivo geral consiste em
minimizar os riscos e manter o meio
ambiente em um nível que não
prejudique ou ameace a saúde e a
segurança humanas e ao mesmo
tempo estimular a continuidade do
desenvolvimento.

LEED NC v3.0

X

Pré-requisito 1 SS

Capitulo 07

Prevenção de Poluição na Atividade
da Construção

Promoção do Desenvolvimento
Sustentável dos assentamentos humanos.

OBJETIVO: Reduzir a poluição das
atividades da construção, controlando a
erosão do solo, a sedimentação dos canais
d’água e a poeira gerada pelos
transportes.

O LEED atende a Agenda 21 quando prevê a poluição
gerada pela construção na água, no ar e no solo colabora
com a manutenção da saúde humana e proporciona
melhor qualidade de vida.

Agenda 21
Capítulo 3
Combate à Pobreza

Sugestão

O LEED deveria elaborar créditos
específicos para cada país, já que
há variação de cultura, de clima e
de pessoas que trabalham no setor

Não foi possível identificar no LEED incentivos
específicos à essa questão, pois não coloca a
diferenças entre os países em desenvolvimento em
suas propostas, deixando alguns países desamparados
nesse requisito.

3.2 Uma política de meio ambiente
voltada
sobretudo
para
a
conservação
e
proteção
dos
recursos
deve
considerar
devidamente
aqueles
que
dependem dos recursos para sua
sobrevivência,
ademais
de
gerenciar os recursos de forma
sustentável

LEED NC v3.0

X

Agenda 21

Promover o planejamento e o
manejo sustentáveis do uso da terra
e também
promover sistemas
sustentáveis de energia e transporte
nos assentamentos humanos.

Não conseguimos identificar no LEED
específicos de combate à pobreza.

incentivos

X

Crédito 06 _ EA
“Green Power”
Encorajar o desenvolvimento e o uso
de tecnologias de energia renovável.

Agenda 21
Promoção do desenvolvimento
sustentável dos assentamentos
humanos
“Adotar medidas imediatas para
oferecer habitação a seus pobres
sem teto, ao passo que a
comunidade internacional e as
instituições
financeiras
devem
empreender ações voltadas para
apoiar os esforços dos países em
desenvolvimento para oferecer
habitação aos pobres.”

Agenda 21
Capítulo 18
Proteção da qualidade e do
abastecimento dos recursos hídricos:
aplicação de critérios integrados no
desenvolvimento, manejo e uso dos
recursos hídricos

LEED NC v3.0

X

Deve-se proteger áreas que possam vir a
danificar o sistema hídrico doce e
aumentar a % de permeabilidade do solo
exigida.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva o
desenvolvimento e
utilização de fontes energéticas
renováveis,
conscientizando
e
promovendo
o
desenvolvimento
sustentável
dos
assentamentos
humanos.

Capítulo 3

Sugestão
Criar uma nova categoria capaz de
estimular o empreendedor a
oferecer
cursos
gratuitos,
referentes à atividade do próprio
empreendimento, para a população
carente da região na qual a nova
construção está localizada

LEED NC v3.0

LEED NC v3.0

X

Sugestão: incentivar através dos
créditos que buscam a reutilização
de terras(crédito 2 do SS) para que
o uso delas seja voltado para a
população carente.

Não foi possível identificar no LEED incentivos específicos
ao atendimento das questões sociais, sendo que elas
são essenciais para o desenvolvimento sustentável.

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 1: Seleção do Sítio

Capítulo 20
Manejo dos Resíduos Perigosos

REQUISITOS: Não desenvolver projetos de
edifícios, paisagens, estradas ou áreas de
estacionamento em partes do terreno que
se encontrem em áreas que estão dentro
de um raio de 50 pés (15,24 metros) de
qualquer corpo d’água, definido como
mares, lagos, rios ou represas.

20.1 O controle efetivo da geração,
do armazenamento, do tratamento,
da reciclagem e reutilização,do
transporte, da recuperação e do
depósito dos resíduos perigosos é de
extrema importância para a saúde do
homem, a proteção do meio
ambiente, o manejo dos recursos
naturais
e
o
desenvolvimento
sustentável.

O LEED atende a Agenda 21 quando previne o
desenvolvimento de edifícios em áreas próximas a corpos
d’água, o que colabora na manutenção dos sistemas
hídricos limpos.

Agenda 21
Capítulo 13
Gerenciamento de
ecossistemas frágeis:
desenvolvimento sustentável
nas montanhas

LEED NC v3.0

X
Criar uma nova categoria com o
intuito de garantir a proliferação de
uma consciência em prol da
manutenção dos ecossistemas e
recursos das montanhas.

Não foi possível identificar no LEED incentivos
específicos no que diz respeito a preservação dos
ecossistemas das montanhas.

LEED NC v3.0

X

Crédito 04 QAI
Materiais que emitem poucos
Contaminantes do Ar
Reduzir
a
quantidade
de
contaminantes do ar no ambiente
interno que são irritantes e/ou
nocivos para o conforto e bem-estar
dos instaladores e ocupantes.

O LEED atende a Agenda 21 neste item quando propõe a
redução do uso de materiais prejudiciais a qualidade do
ambiente interno. Mas, o LEED não abrange o manejo
desses materiais perigosos no ambiente externo.

Agenda 21
Seção III
FORTALECIMENTO DO PAPEL
DOS GRUPOS PRINCIPAIS
Capitulo 23

Sugestão
13.1
Enquanto
importante
ecossistema que representa a
ecologia
complexa
e
interrelacionada de nosso planeta, os
ambientes
montanhosos
são
essenciais para a sobrevivência do
ecossistema mundial.

Agenda 21

23.1 O compromisso e a participação
genuína de todos os grupos sociais terão
uma
importância
decisiva
na
implementação eficaz dos objetivos, das
políticas e dos mecanismos ajustados
pelos Governos em todas as áreas de
programas da Agenda 21.

LEED NC v3.0

X

Sugestão
Criar uma categoria de pontuação onde
estivessem garantido os direitos da
mulher na construção civil, em se
tratando
de
discriminação,
reconhecimento
das
diferenças
e
igualdade de direitos etc.

Não foi possível identificar no LEED, pontos específicos a
respeito da participação da mulher no canteiro de obra.

Grupo de pesquisa
a Paisagem da Cidade Sustentável: arquitetura, ambiente e tecnologia.
Integrantes
do GRUPO :

PROFESSORES
Prof.a Dra Pérola Felipette Brocaneli
Prof.a Ms Ivana Aparecida Bedendo
Prof.a Dra Maria Elena Merege Vieira

ALUNOS BOLSISTAS
Prof.a Dra. Monica Machado Stuermer
Prof.o Ms Ricardo Laurentino Vasconcelos

Lilian Casagrande
Victor Martins Minghini
Carolina Gomes de Souza

Janaina Moraes dos Santos
Barbara Souza de Oliveira

ALUNOS VOLUNTÁRIOS

ALUNOS COM ic

Ana Lígia Margutti Folini, Bianca Pedroso Campagnucci, Camila Leone, Dante Cavassa Pimentel, Deborah Prata, Débora Sgambatti Monteiro, Eduardo Rocha Tavares, Gustavo Morasco,
Gustavo Ribeiro de Oliveira, Julia Jabur Zemella, Juliana F. Gonçalves Pinto, Mariane Sposito, Mauricio Novelli Dias, Natália Campanelli Romeu, Nathalie Astrauskas Gerber,
Rafael Brancaglione Albuquerque Castro, Wanesca de Mendonça Rodrigues, Wanessa Alves da Silva

Jefferson Hartmann Vieira;
Carolina Gomes de Souza
Christiane Soares dos Santos

Apoio:

Anexo 08

Agenda 21Grupo de Pesquisa
LEED NC v3.0
A Paisagem da Cidade Sustentável:
Arquitetura, Ambiente e Tecnologia.

X

Resultados Parciais da Pesquisa

“A Contribuição das Certificações Verdes LEED / GBC Brasil,
para a construção da cidade sustentável”
Apoio: Mackpesquisa
GBC Brasil

1

A partir do entendimento dos paradigmas sócio ambientais ...
v3.0

Agenda 21

LEED NC

X

Evolução dos paradigmas ambientais,
segundo Colbin e Schulkin, 1992 (adaptado
de Correia, 1994) em SARAIVA: 1999, pág.
28.

... nos dedicamos a explorar
quais os possíveis rumos da
arquitetura em “tempos de
sustentabilidade”,
quando
diferentes
selos
verdes
surgem para lembrar aos
arquitetos,
as
diretrizes
fundamentais
da
“boa
arquitetura”.

Agenda 21

LEED NC v3.0

X
Desta forma, na tentativa de completar o
quadro
exposto
por
SARAIVA:1999
discutimos os instrumentos contemporâneos
de produção arquitetônica e quais suas
principais diretrizes, dentro de um espectro
de valores opostos: ecocentrismo radical e
expansionismo ilimitado.

Agenda 21

LEED NC v3.0

CONTEXTO MUNDIAL

X

• Em 2025, a população mundial será 50% maior, passando para
9 bilhões de pessoas
• Previsão de mais 3 bilhões de pessoas nas
• áreas urbanas (source: UNEP)
• Grande pressão sobre os recursos naturais
• Complexo desafio de infra-estrutura
• Aquecimento global

4

AAgenda
Terra 21
está sendoLEED
exaurida
NC v3.0
Crescimento
Populacional
60 % população
na Área Urbana
10.000.000

“Hoje a população já é
tão grande que a
necessidade de
recursos naturais para
sustentá-la nas taxas
atuais de consumo
excede o que está
disponível”

X
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Agenda 21

LEED NC v3.0

Uso de energia por prédios no Brasil

X

Sendo:
Ar Condicionado 48%
Iluminação 24%
Bombas e Elevadores 13%
Equipamentos escritórios 15%
Fonte: Eletropaulo 2002
6

Os números
Agenda 21 da Construção
LEED NC v3.0 Civil

X

• 50% a 70% dos resíduos gerados é oriundo da
Construção Civil
• 15% a 50% dos recursos naturais extraídos
são utilizados pela CC
• 90% da madeira extraída é utilizada na CC
sendo que no Brasil a maior parte é ilegal
• As edificações consomem 42% da Energia
gerada no Brasil
• 25% a 30% das emissões de CO2 do planeta
são gerados pela CC

7

Agenda 21 DOS EDIFÍCIOS
LEED NC v3.0
IMPACTO
• Construção
– Consumo de materiais com alto nível de energia embutida
– Consumo de materiais com alta emissão de CO2
– Produção de entulho
– Grandes movimentação de terra
– Transporte da construção

X



Operação
 Grande consumo de energia
 Grande consumo de água
 Grande produção de esgotos e lixo
 Impermeabilização do terreno
 Transporte das pessoas

8

Este impacto
Agenda
21

negativo
é v3.0
LEED NC
extremamente significativo

X

Impacto atual das construções nos EUA

12%

30%

65%

70%

Uso de
Água

Emissões

Resíduos

Eletricidade

Gases Efeito
Estufa

Fonte: USGBC
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Agenda 21

LEED NC v3.0

X

EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS SÃO

RESULTADO
DE SOCIEDADE
Agenda
21 SUSTENTÁVEIS LEED

X
O Desenvolvimento em foco - ONU

NC v3.0

Agenda 21

LEED NC v3.0

O CONCEITO DE
SUSTENTABILIDADE
NA ARQUITETURA

X

• Extrapola o edifício
• Incorpora a cidade
• Visa a redução dos impactos ambientais
• Produção dos materiais
• Transporte dos materiais
• Uso, operação e manutenção
• Geração e Tratamento dos resíduos
• Visa a melhor qualidade do ambiente interno dos edifícios
• Visa a redução dos consumos nos edifícios
• Energia elétrica
• Gás
• Água
• Materiais de construção

Agenda 21
NOVOS PROCESSOS DE
INTEGRAÇÃO CONCEITUAL DE
PROJETO E GESTÃO DA
PRODUÇÃO

LEED NC v3.0

X
Fonte: O bom negócio da Sustentabilidade, Fernando Almeida (2002).

Agenda
21 significativamente
LEED NC v3.0 o
LEED
reduz
impacto negativo do prédios

X

Emissões
CO2

35%

Uso de
ÁGUA

Resíduos

50-90%

30-50%

ENERGIA

30%

Fonte: Capital E
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O QUE
Agenda
21 É

A AGENDA
LEED21?
NC v3.0

X

Em 1992 foi realizado no Rio de Janeiro a Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento

Deste encontro foram gerados 5 documentos
• The Framework Convention on Climate Change
• The convention on Biological Diversity
• The Rio Declaration
• The Forest Principles
• Agenda 21

A Agenda 21 foi o documento mais importante gerado até hoje sobre o assunto;
Nela estão previstas diretrizes para se atingir um desenvolvimento sustentável, cobrindo o
âmbito social, econômico e ambiental;
As diretrizes são baseadas no apoio dos governos em seus respectivos países e nos países
menos desenvolvidos.

15

Agenda 21
Capítulo 18
Proteção da qualidade e do
abastecimento dos recursos hídricos:
aplicação de critérios integrados no
desenvolvimento, manejo e uso dos
recursos hídricos
Deve-se proteger áreas que possam vir a
danificar o sistema hídrico doce e aumentar
a % de permeabilidade do solo exigida.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 1: Seleção do Sítio

REQUISITOS: Não
desenvolver
edifícios,
paisagens desagradáveis, estradas ou áreas de
estacionamento, em partes do sítio que se
encontrem em áreas previamente rudimentares
que estão dentro de um raio de 50 pés de
qualquer corpo d’água, definido como mares,
lagos, rios ou reprezas.

O LEED atende a Agenda 21 quando previne o
desenvolvimento de edifícios em áreas próximas a corpos
d’água, o que colabora na manutenção dos sistemas
hídricos limpos.

colaborações

Agenda 21
CAPÍTULO 18
Proteção da qualidade e do
abastecimento dos recursos hídricos:
aplicação de critérios integrados no
desenvolvimento, manejo e uso dos
recursos hídricos
18.12 (l) Promover a conservação da água
por meio de planos melhores e mais
eficientes de aproveitamento da água e de
minimização do desperdício para todos os
usuários, incluindo o desenvolvimento de
mecanismos de poupança de água.

LEED NC v3.0

X

Crédito 02 WE
Tecnologias Inovadoras para Águas
Residuais

OBJETIVO: Reduzir a geração de águas residuais
e a demanda de água potável, enquanto se
aumenta a recarga local aqüífera.

O LEED atende a Agenda 21 quando estimula a utilização
de novas tecnologias relacionadas ao uso sustentável dos
recursos hídricos.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 4
Mudança dos Padrões de Consumo
B. Desenvolvimento de políticas e
estratégias
nacionais
para
estimular
mudanças nos padrões insustentáveis de
consumo.

LEED NC v3.0

X

Crédito 03 WE
Eficiência da Água
Com o objetivo de aumentar ainda mais a
eficiência de água e a redução do consumo de
água potável, dentro de edifícios, a fim de
reduzir a carga sobre o abastecimento municipal
de água potável e sistemas de águas residuais.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva o fim do
desperdício de água. Podemos considerar que isso
estimula “mudanças nos padrões insustentáveis de
consumo”.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 4
Mudança dos padrões de consumo
B. Desenvolvimento de políticas e
estratégias
nacionais
para
estimular
mudanças nos padrões insustentáveis de
consumo.

LEED NC v3.0

X

PRÉ-REQUISITO 1 MR
Coleta e armazenamento de
recicláveis
Facilitar a redução do desperdício gerado
pelos ocupantes dos edifícios e que é
transportado e despejado em aterros

O LEED atende a agenda 21 quando incentiva a mudança
de pensamento e uma conscientização coletiva sobre o
destino dos materiais descartados. Podemos considerar
que isso estimula “mudanças nos padrões insustentáveis
de consumo”.

colaborações

Agenda 21
Capitulo 07
Promoção
sustentável
humanos

do
desenvolvimento
dos
assentamentos

Promover o planejamento e o
manejo sustentáveis do uso da terra
e também
promover sistemas
sustentáveis de energia e transporte
nos assentamentos humanos.

LEED NC v3.0

X

Crédito 5 MR
Materiais regionais

Para aumentar a procura de materiais
de construção e produtos que são
extraídos e fabricados na região,
apoiando assim a utilização de
recursos indígenas e redução dos
impactos ambientais resultantes do
transporte.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva o
desenvolvimento local assim alterando e conscientizando
para a busca de um desenvolvimento que engloba a
mudança nos padrões de assentamento humanos.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 11
Combate ao Desflorestamento
C. Promover a utilização eficiente, racional
e sustentável de todos os tipos de florestas
e vegetações

LEED NC v3.0

X

Crédito 7 MR
Madeira Certificada
Para incentivar o manejo
ambientalmente responsável.

florestal

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva a utilização
de madeira certificada, provinda de um manejo florestal
responsável, reduzindo o processo de extração ilegal e
combatendo o desflorestamento.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 04
Mudança dos padrões de consumo.

Promover padrões de consumo e produção
que reduzam as pressões ambientais e
atendam às necessidades básicas da
humanidade e desenvolver uma melhor
compreensão do papel do consumo e da
forma de se implementar padrões de
consumo mais sustentáveis.

LEED NC v3.0

X

Pré – Requisito 02 e Crédito 01 EA
Desempenho Energético Mínimo
Otimização da performance energética.
Estabelecer um nível mínimo de eficiência
energética para o edifício proposto e
sistemas
para
reduzirem
impactos
ambientais e econômicos associados ao uso
excessivo de energia.

O LEED atende a Agenda 21 quando propõe que seja utilizado o mínimo de
energia e recursos naturais nos edifícios, unicamente para atender às
necessidades humanas. Além deste item, o LEED atende, indiretamente, a
outros capítulos da Agenda 21, como por exemplo, o planejamento e
gerenciamento dos recursos terrestres, proteção da qualidade dos recursos
hídricos e o incentivo à comunidade científica e tecnológica na participação
do desenvolvimento sustentável.

colaborações

Agenda 21
Capitulo 07
Promoção do Desenvolvimento
Sustentável dos assentamentos humanos.

Promover o planejamento e o
manejo sustentáveis do uso da terra
e também
promover sistemas
sustentáveis de energia e transporte
nos assentamentos humanos.

LEED NC v3.0

X

Crédito 06 _ EA
“Green Power”
Encorajar o desenvolvimento e o uso
de tecnologias de energia renovável.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva o
desenvolvimento e
utilização de fontes energéticas
renováveis,
conscientizando
e
promovendo
o
desenvolvimento
sustentável
dos
assentamentos
humanos. Principalmente na esfera local.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 09
Proteção da Atmosfera
9.23 (b) Boa arte da energia mundial é hoje
produzida e consumida de maneiras que
não poderiam ser sustentadas caso a
tecnologia permanecesse constante e as
quantidades
globais
aumentassem
substancialmente.

LEED NC v3.0

X

Crédito 01 EA
Otimização de Energia
Objetivo: Reduzir o impacto econômico e
ambiental causado pelo uso excessivo de
energia , através do menor e mais eficiente
uso possível de energia.

O LEED atende a Agenda 21 quando propõe a redução do
consumo de energia provinda de fontes não renováveis e
reconhece o impacto atmosférico destas.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 09
Proteção da Atmosfera
9.9 Desenvolver estratégias voltadas para a
mitigação dos efeitos adversos da radiação
ultravioleta que atinge a superfície da
Terra em conseqüência da destruição e da
modificação da camada estratosférica de
ozônio

LEED NC v3.0

X

Pré-Requisito 03 EA
Gerenciamento de Refrigeração
Objetivo: Reduzir a destruição da camada
de ozônio através do uso zero do gás CFC
nos sistemas de aquecimento, ventilação,
ar-condicionado
e
refrigeração
de
edificações

O LEED atende a Agenda 21 quando propõe a abolição do
uso do gás CFC nas edificações, uma vez que este
contribui para a penetração de raios ultravioleta na Terra.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 09
Proteção da Atmosfera
Melhorar a compreensão dos processos que
afetam a atmosfera da Terra em escala
mundial, regional e local e são afetados por
ela, incluindo-se, inter alia, os processos
físicos, químicos, geológicos, biológicos,
oceânicos, hidrológicos, econômicos e
sociais.

LEED NC v3.0

X

Pré – Requisito 03 e Crédito 04 _ EA
Manejo de Refrigeração
Manejo de Refrigeração Aprimorado
Visa diminuir a destruição da camada de
ozônio,
exigindo
a
eliminação
de
equipamentos que utilizem CFC.

Ao propor o manejo dos sistemas de refrigeração e
aquecimento, o LEED atende a Agenda 21, quando aponta
que estes sistemas também são responsáveis pela
degradação do meio ambiente.

colaborações

Agenda 21
Capitulo 06
Proteção e promoção das condições
da saúde humana
6.40. O objetivo geral consiste em
minimizar os riscos e manter o meio
ambiente em um nível que não prejudique
ou ameace a saúde e a segurança humanas
e ao mesmo tempo estimular a
continuidade do desenvolvimento.

LEED NC v3.0

X

Pré-requisito 1 SS
Prevenção de Poluição na Atividade
da Construção
OBJETIVO: Reduzir a poluição das atividades da
construção, controlando a erosão do solo, a
sedimentação dos canais d’água e a poeira
gerada pelos transportes.

O LEED atende a Agenda 21 quando prevê a poluição
gerada pela construção na água, no ar e no solo, e
colabora com a manutenção da saúde humana
proporcionando melhor qualidade de vida.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 9
Proteção da Atmosfera
9.15 (B) Facilitar nos planos internacional,
regional, sub-regional e nacional, o acesso
a tecnologias de transporte seguras,
eficientes – inclusive quanto ao uso de
recursos – e menos poluentes, bem como
transferência
dessas
tecnologias,
especialmente
para
os
países
em
desenvolvimento, juntamente com a
implementação de programas adequados de
treinamento.

LEED NC v3.0

X

Crédito 04 SS
Transporte Alternativo
Incentivo à utilização de transportes
alternativos como trens e ônibus públicos
bem como carros com baixa emissão de
poluentes
(certificados
por
órgão
competente) ou mesmo bicicletas com o
objetivo da redução do impacto da
poluição gerada pelo transporte particular
na atmosfera.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva o transporte
menos poluente visando à proteção da atmosfera
terrestre.

colaborações

Agenda 21
Capitulo 06
Proteção e promoção das condições
da saúde humana
E. Redução dos riscos para a saúde
decorrentes da poluição e dos perigos
ambientais

LEED NC v3.0

X

Crédito 5 QAI
Controle da fonte de poluentes e
produtos químicos no ambiente
interno
Minimizar a exposição dos ocupantes aos
poluentes perigosos e aos produtos
químicos

O LEED atende a Agenda 21 quando propõe o controle da
poluição dentro do edifício, melhorando assim, a saúde
dos ocupantes.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 20
Manejo dos Resíduos Perigosos
20.1 O controle efetivo da geração, do
armazenamento,
do
tratamento,
da
reciclagem e reutilização,do transporte, da
recuperação e do depósito dos resíduos
perigosos é de extrema importância para a
saúde do homem, a proteção do meio
ambiente, o manejo dos recursos naturais e
o desenvolvimento sustentável.

LEED NC v3.0

X

Crédito 04 QAI
Materiais que emitem poucos
Contaminantes do Ar
Reduzir a quantidade de contaminantes do
ar no ambiente interno que são irritantes
e/ou nocivos para o conforto e bem-estar
dos instaladores e ocupantes.

O LEED atende a Agenda 21 neste item quando propõe a
redução do uso de materiais prejudiciais a qualidade do
ambiente interno. Mas, o LEED não abrange o manejo
desses materiais perigosos no ambiente externo.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 2
Cooperação internacional para acelerar o
desenvolvimento sustetável dos países em
desenvolvimento e políticas internas
correlatas
Parâmetros ambientais válidos para países
desenvolvidos podem significar custos
sociais e econômicos inviáveis para países
em desenvolvimento;

LEED NC v3.0

X

Sugestão

O
LEED
deveria
elaborar
créditos
específicos para cada país, já que há
variação de cultura, de clima e de pessoas
que trabalham no setor

Não foi possível identificar no LEED incentivos específicos
à essa questão, pois não coloca a diferenças entre os
países em desenvolvimento em suas propostas, deixando
alguns países desamparados nesse requisito.

APRIMORAMENTOS

Agenda 21
Capítulo 3
Combate à Pobreza
3.2 Uma política de meio ambiente voltada
sobretudo para a conservação e proteção
dos recursos deve considerar devidamente
aqueles que dependem dos recursos para
sua sobrevivência, ademais de gerenciar os
recursos de forma sustentável

LEED NC v3.0

X

Sugestão
Criar uma nova categoria capaz de
estimular o empreendedor a oferecer
cursos gratuitos, referentes à atividade do
próprio empreendimento, para a população
carente da região na qual a nova
construção está localizada

Não conseguimos identificar no LEED algum crédito que
incentivasse o combate à pobreza.

APRIMORAMENTOS

Agenda 21
Capítulo 3
Promoção do desenvolvimento
sustentável dos assentamentos
humanos
“Adotar medidas imediatas para oferecer
habitação a seus pobres sem teto, ao passo
que a comunidade internacional e as
instituições financeiras devem empreender
ações voltadas para apoiar os esforços dos
países em desenvolvimento para oferecer
habitação aos pobres.”

LEED NC v3.0

X

Sugestão: incentivar através dos créditos
que buscam a reutilização de terras(crédito
2 do SS) para que o uso delas seja voltado
para a população carente.

Não foi possível identificar no LEED incentivos específicos
ao atendimento das questões sociais, sendo que elas são
essenciais para o desenvolvimento sustentável.

APRIMORAMENTOS

Agenda 21
Capítulo 13
Gerenciamento de ecossistemas
frágeis: desenvolvimento
sustentável nas montanhas
13.1 Enquanto importante ecossistema que
representa a ecologia complexa e interrelacionada de nosso planeta, os ambientes
montanhosos
são essenciais
para
a
sobrevivência do ecossistema mundial.

LEED NC v3.0

X

Sugestão
Criar uma nova categoria com o intuito de
garantir a proliferação de uma consciência
em prol da manutenção dos ecossistemas e
recursos das montanhas.

Não foi possível identificar no LEED incentivos específicos
no que diz respeito a preservação dos ecossistemas das
montanhas.

APRIMORAMENTOS

Agenda 21
Seção III
FORTALECIMENTO DO PAPEL
DOS GRUPOS PRINCIPAIS
Capitulo 23
23.1 O compromisso e a participação
genuína de todos os grupos sociais terão uma
importância decisiva na implementação
eficaz dos objetivos, das políticas e dos
mecanismos ajustados pelos Governos em
todas as áreas de programas da Agenda 21.

LEED NC v3.0

X

Sugestão
Criar uma categoria de pontuação onde
estivessem garantido os direitos da mulher
na construção civil, em se tratando de
discriminação,
reconhecimento
das
diferenças e igualdade de direitos etc.

Não foi possível identificar no LEED, pontos específicos
a respeito da participação da mulher no canteiro de obra.

APRIMORAMENTOS

Anexo 09

Anexo 10

O site do Grupo de Pesquisa está disponível no endereço:

http://www.mackenzie.br/fau_pg_paisagem.html

Anexo 11

Agenda 21Grupo de Pesquisa
LEED NC v3.0
A Paisagem da Cidade Sustentável:
Arquitetura, Ambiente e Tecnologia.

X

Resultados Parciais da Pesquisa

“A Contribuição das Certificações Verdes LEED / GBC Brasil,
para a construção da cidade sustentável”
Apoio: Mackpesquisa
GBC Brasil

1

Investigações Gerais
Agenda 21

LEED NC v3.0

X

2

A partir do entendimento dos paradigmas sócio ambientais ...
v3.0

Agenda 21

LEED NC

X

Evolução dos paradigmas ambientais,
segundo Colbin e Schulkin, 1992 (adaptado
de Correia, 1994) em SARAIVA: 1999, pág.
28.

... nos dedicamos a explorar
quais os possíveis rumos da
arquitetura em “tempos de
sustentabilidade”,
quando
diferentes
selos
verdes
surgem para lembrar aos
arquitetos,
as
diretrizes
fundamentais
da
“boa
arquitetura”.

Agenda 21

LEED NC v3.0

X
Desta forma, na tentativa de completar o
quadro
exposto
por
SARAIVA:1999
discutimos os instrumentos contemporâneos
de produção arquitetônica e quais suas
principais diretrizes, dentro de um espectro
de valores opostos: ecocentrismo radical e
expansionismo ilimitado.

EM NOSSA PESQUISA, BUSCAMOS ANALISAR
A INFLUENCIA DA METODOLOGIA LEED NA
PRODUÇÃO ARQUITETONICA E SUA EFICACIA
NO ATENDIMENTO DA AGENDA 21

Agenda 21

LEED NC v3.0

CONTEXTO MUNDIAL
CONTEMPORÂNEO

X

5

Agenda 21

LEED NC v3.0

X

Agenda 21

LEED NC v3.0

CONTEXTO MUNDIAL
CONTEMPORÂNEO

X

• Em 2025, a população mundial será 50% maior, passando para
9 bilhões de pessoas
• Previsão de mais 3 bilhões de pessoas nas
• áreas urbanas (source: UNEP)
• Grande pressão sobre os recursos naturais
• Complexo desafio de infra-estrutura
• Aquecimento global

7

Agenda 21

LEED NC v3.0

Os recursos naturais estão sendo exauridos.
Crescimento
Populacional
60 % população
na Área Urbana
10.000.000

“Hoje a população já é
tão grande que a
necessidade de
recursos naturais para
sustentá-la nas taxas
atuais de consumo
excede o que está
disponível”

X
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Achim Steiner, UN
Environmental
Program
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Agenda 21

LEED NC v3.0

Uso de energia por prédios no Brasil

X

Sendo:
Ar Condicionado 48%
Iluminação 24%
Bombas e Elevadores 13%
Equipamentos escritórios 15%
Fonte: Eletropaulo 2002
9

Os números
Agenda 21 da Construção
LEED NC v3.0 Civil

X

• 50% a 70% dos resíduos gerados é oriundo da
Construção Civil
• 15% a 50% dos recursos naturais extraídos
são utilizados pela CC
• 90% da madeira extraída é utilizada na CC
sendo que no Brasil a maior parte é ilegal
• As edificações consomem 42% da Energia
gerada no Brasil
• 25% a 30% das emissões de CO2 do planeta
são gerados pela CC

10

Agenda 21 DOS EDIFÍCIOS
LEED NC v3.0
IMPACTO
• Construção
– Consumo de materiais com alto nível de energia embutida
– Consumo de materiais com alta emissão de CO2
– Produção de entulho
– Grandes movimentação de terra
– Transporte da construção

X



Operação
 Grande consumo de energia
 Grande consumo de água
 Grande produção de esgotos e lixo
 Impermeabilização do terreno
 Transporte das pessoas

11

Agenda 21

LEED NC v3.0

X
LEED
Leadership in Energy and Environmental Design System

LEED - Leadership in Energy and Environmental Design System

Agenda 21
Classificação LEED

LEED NC v3.0

X

São 4 classes conforme pontuação:
Mínima
Prata
Ouro
Platina

-

de 26 a 32
de 33 a 38
de 39 a 51
de 52 até 69

Etapas da certificação
-

Verificar o potencial de certificação do projeto

-

Registrar o projeto junto ao USGBC

-

Interpretar os créditos e exigências

-

Entrega, Auditoria e Certificação

LEED - Leadership in Energy and Environmental Design System

Agenda 21
Tipos de Certificação

LEED NC v3.0

X

LEED-NC - Novos edificios Comerciais e grandes projetos de renovação
LEED-EB - Edificios Existentes
LEED-CS - Core and Shell (estruturas, envelopes, sistemas e HVAC)
LEED-CI - Projeto de interiores de edifícios comerciais
LEED-H - Residencial

LEED-ND - Desenvolvimento de bairro (p/ final de 2007)

Fonte: www.usgbc.com

Agenda
21 significativamente
LEED NC v3.0 o
LEED
reduz
impacto negativo do prédios

X

Emissões
CO2

35%

Uso de
ÁGUA

Resíduos

50-90%

30-50%

ENERGIA

30%

Fonte: Capital E

15

Os impactos
negativos
Agenda
21
LEED são
NC v3.0

extremamente significativos

X

Impacto atual das construções nos EUA

12%

30%

65%

70%

Uso de
Água

Emissões

Resíduos

Eletricidade

Gases Efeito
Estufa

Fonte: USGBC

EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS SÃO

RESULTADO
DE SOCIEDADE
Agenda
21 SUSTENTÁVEIS LEED

X
O Desenvolvimento em foco - ONU

NC v3.0

Agenda 21

LEED NC v3.0

O CONCEITO DE
SUSTENTABILIDADE
NA ARQUITETURA

X

• Extrapola o edifício
• Incorpora a cidade
• Visa a redução dos impactos ambientais
• Produção dos materiais
• Transporte dos materiais
• Uso, operação e manutenção
• Geração e Tratamento dos resíduos
• Visa a melhor qualidade do ambiente interno dos edifícios
• Visa a redução dos consumos nos edifícios
• Energia elétrica
• Gás
• Água
• Materiais de construção

Agenda 21
NOVOS PROCESSOS DE
INTEGRAÇÃO CONCEITUAL DE
PROJETO E GESTÃO DA
PRODUÇÃO

LEED NC v3.0

X
Fonte: O bom negócio da Sustentabilidade, Fernando Almeida (2002).

Agenda 21

LEED NC v3.0

X

Agenda 21

O QUE
Agenda
21 É

A AGENDA
LEED21?
NC v3.0

X

Em 1992 foi realizado no Rio de Janeiro a Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento

Deste encontro foram gerados 5 documentos
• The Framework Convention on Climate Change
• The convention on Biological Diversity
• The Rio Declaration
• The Forest Principles
• Agenda 21

A Agenda 21 foi o documento mais importante gerado até hoje sobre o assunto;
Nela estão previstas diretrizes para se atingir um desenvolvimento sustentável, cobrindo o
âmbito social, econômico e ambiental;
As diretrizes são baseadas no apoio dos governos em seus respectivos países e nos países
menos desenvolvidos.

21

Agenda 21

LEED NC v3.0

X
ANALISES PARCIAIS

Agenda 21
Capítulo 18
Proteção da qualidade e do
abastecimento dos recursos hídricos:
aplicação de critérios integrados no
desenvolvimento, manejo e uso dos
recursos hídricos
Deve-se proteger áreas que possam vir a
danificar o sistema hídrico doce e aumentar
a % de permeabilidade do solo exigida.

LEED NC v3.0

X

Sítios Sustentáveis SS
Crédito 1: Seleção do Sítio

REQUISITOS: Não
desenvolver
edifícios,
paisagens desagradáveis, estradas ou áreas de
estacionamento, em partes do sítio que se
encontrem em áreas previamente rudimentares
que estão dentro de um raio de 50 pés de
qualquer corpo d’água, definido como mares,
lagos, rios ou reprezas.

O LEED atende a Agenda 21 quando previne o
desenvolvimento de edifícios em áreas próximas a corpos
d’água, o que colabora na manutenção dos sistemas
hídricos limpos.

colaborações

Agenda 21
CAPÍTULO 18
Proteção da qualidade e do
abastecimento dos recursos hídricos:
aplicação de critérios integrados no
desenvolvimento, manejo e uso dos
recursos hídricos
18.12 (l) Promover a conservação da água
por meio de planos melhores e mais
eficientes de aproveitamento da água e de
minimização do desperdício para todos os
usuários, incluindo o desenvolvimento de
mecanismos de poupança de água.

LEED NC v3.0

X

Crédito 02 WE
Tecnologias Inovadoras para Águas
Residuais

OBJETIVO: Reduzir a geração de águas residuais
e a demanda de água potável, enquanto se
aumenta a recarga local aqüífera.

O LEED atende a Agenda 21 quando estimula a utilização
de novas tecnologias relacionadas ao uso sustentável dos
recursos hídricos.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 4
Mudança dos Padrões de Consumo
B. Desenvolvimento de políticas e
estratégias
nacionais
para
estimular
mudanças nos padrões insustentáveis de
consumo.

LEED NC v3.0

X

Crédito 03 WE
Eficiência da Água
Com o objetivo de aumentar ainda mais a
eficiência de água e a redução do consumo de
água potável, dentro de edifícios, a fim de
reduzir a carga sobre o abastecimento municipal
de água potável e sistemas de águas residuais.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva o fim do
desperdício de água. Podemos considerar que isso
estimula “mudanças nos padrões insustentáveis de
consumo”.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 4
Mudança dos padrões de consumo
B. Desenvolvimento de políticas e
estratégias
nacionais
para
estimular
mudanças nos padrões insustentáveis de
consumo.

LEED NC v3.0

X

PRÉ-REQUISITO 1 MR
Coleta e armazenamento de
recicláveis
Facilitar a redução do desperdício gerado
pelos ocupantes dos edifícios e que é
transportado e despejado em aterros

O LEED atende a agenda 21 quando incentiva a mudança
de pensamento e uma conscientização coletiva sobre o
destino dos materiais descartados. Podemos considerar
que isso estimula “mudanças nos padrões insustentáveis
de consumo”.

colaborações

Agenda 21
Capitulo 07
Promoção
sustentável
humanos

do
desenvolvimento
dos
assentamentos

Promover o planejamento e o
manejo sustentáveis do uso da terra
e também
promover sistemas
sustentáveis de energia e transporte
nos assentamentos humanos.

LEED NC v3.0

X

Crédito 5 MR
Materiais regionais

Para aumentar a procura de materiais
de construção e produtos que são
extraídos e fabricados na região,
apoiando assim a utilização de
recursos indígenas e redução dos
impactos ambientais resultantes do
transporte.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva o
desenvolvimento local assim alterando e conscientizando
para a busca de um desenvolvimento que engloba a
mudança nos padrões de assentamento humanos.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 11
Combate ao Desflorestamento
C. Promover a utilização eficiente, racional
e sustentável de todos os tipos de florestas
e vegetações

LEED NC v3.0

X

Crédito 7 MR
Madeira Certificada
Para incentivar o manejo
ambientalmente responsável.

florestal

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva a utilização
de madeira certificada, provinda de um manejo florestal
responsável, reduzindo o processo de extração ilegal e
combatendo o desflorestamento.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 04
Mudança dos padrões de consumo.

Promover padrões de consumo e produção
que reduzam as pressões ambientais e
atendam às necessidades básicas da
humanidade e desenvolver uma melhor
compreensão do papel do consumo e da
forma de se implementar padrões de
consumo mais sustentáveis.

LEED NC v3.0

X

Pré – Requisito 02 e Crédito 01 EA
Desempenho Energético Mínimo
Otimização da performance energética.
Estabelecer um nível mínimo de eficiência
energética para o edifício proposto e
sistemas
para
reduzirem
impactos
ambientais e econômicos associados ao uso
excessivo de energia.

O LEED atende a Agenda 21 quando propõe que seja utilizado o mínimo de
energia e recursos naturais nos edifícios, unicamente para atender às
necessidades humanas. Além deste item, o LEED atende, indiretamente, a
outros capítulos da Agenda 21, como por exemplo, o planejamento e
gerenciamento dos recursos terrestres, proteção da qualidade dos recursos
hídricos e o incentivo à comunidade científica e tecnológica na participação
do desenvolvimento sustentável.

colaborações

Agenda 21
Capitulo 07
Promoção do Desenvolvimento
Sustentável dos assentamentos humanos.

Promover o planejamento e o
manejo sustentáveis do uso da terra
e também
promover sistemas
sustentáveis de energia e transporte
nos assentamentos humanos.

LEED NC v3.0

X

Crédito 06 _ EA
“Green Power”
Encorajar o desenvolvimento e o uso
de tecnologias de energia renovável.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva o
desenvolvimento e
utilização de fontes energéticas
renováveis,
conscientizando
e
promovendo
o
desenvolvimento
sustentável
dos
assentamentos
humanos. Principalmente na esfera local.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 09
Proteção da Atmosfera
9.23 (b) Boa arte da energia mundial é hoje
produzida e consumida de maneiras que
não poderiam ser sustentadas caso a
tecnologia permanecesse constante e as
quantidades
globais
aumentassem
substancialmente.

LEED NC v3.0

X

Crédito 01 EA
Otimização de Energia
Objetivo: Reduzir o impacto econômico e
ambiental causado pelo uso excessivo de
energia , através do menor e mais eficiente
uso possível de energia.

O LEED atende a Agenda 21 quando propõe a redução do
consumo de energia provinda de fontes não renováveis e
reconhece o impacto atmosférico destas.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 09
Proteção da Atmosfera
9.9 Desenvolver estratégias voltadas para a
mitigação dos efeitos adversos da radiação
ultravioleta que atinge a superfície da
Terra em conseqüência da destruição e da
modificação da camada estratosférica de
ozônio

LEED NC v3.0

X

Pré-Requisito 03 EA
Gerenciamento de Refrigeração
Objetivo: Reduzir a destruição da camada
de ozônio através do uso zero do gás CFC
nos sistemas de aquecimento, ventilação,
ar-condicionado
e
refrigeração
de
edificações

O LEED atende a Agenda 21 quando propõe a abolição do
uso do gás CFC nas edificações, uma vez que este
contribui para a penetração de raios ultravioleta na Terra.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 09
Proteção da Atmosfera
Melhorar a compreensão dos processos que
afetam a atmosfera da Terra em escala
mundial, regional e local e são afetados por
ela, incluindo-se, inter alia, os processos
físicos, químicos, geológicos, biológicos,
oceânicos, hidrológicos, econômicos e
sociais.

LEED NC v3.0

X

Pré – Requisito 03 e Crédito 04 _ EA
Manejo de Refrigeração
Manejo de Refrigeração Aprimorado
Visa diminuir a destruição da camada de
ozônio,
exigindo
a
eliminação
de
equipamentos que utilizem CFC.

Ao propor o manejo dos sistemas de refrigeração e
aquecimento, o LEED atende a Agenda 21, quando aponta
que estes sistemas também são responsáveis pela
degradação do meio ambiente.

colaborações

Agenda 21
Capitulo 06
Proteção e promoção das condições
da saúde humana
6.40. O objetivo geral consiste em
minimizar os riscos e manter o meio
ambiente em um nível que não prejudique
ou ameace a saúde e a segurança humanas
e ao mesmo tempo estimular a
continuidade do desenvolvimento.

LEED NC v3.0

X

Pré-requisito 1 SS
Prevenção de Poluição na Atividade
da Construção
OBJETIVO: Reduzir a poluição das atividades da
construção, controlando a erosão do solo, a
sedimentação dos canais d’água e a poeira
gerada pelos transportes.

O LEED atende a Agenda 21 quando prevê a poluição
gerada pela construção na água, no ar e no solo, e
colabora com a manutenção da saúde humana
proporcionando melhor qualidade de vida.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 9
Proteção da Atmosfera
9.15 (B) Facilitar nos planos internacional,
regional, sub-regional e nacional, o acesso
a tecnologias de transporte seguras,
eficientes – inclusive quanto ao uso de
recursos – e menos poluentes, bem como
transferência
dessas
tecnologias,
especialmente
para
os
países
em
desenvolvimento, juntamente com a
implementação de programas adequados de
treinamento.

LEED NC v3.0

X

Crédito 04 SS
Transporte Alternativo
Incentivo à utilização de transportes
alternativos como trens e ônibus públicos
bem como carros com baixa emissão de
poluentes
(certificados
por
órgão
competente) ou mesmo bicicletas com o
objetivo da redução do impacto da
poluição gerada pelo transporte particular
na atmosfera.

O LEED atende a Agenda 21 quando incentiva o transporte
menos poluente visando à proteção da atmosfera
terrestre.

colaborações

Agenda 21
Capitulo 06
Proteção e promoção das condições
da saúde humana
E. Redução dos riscos para a saúde
decorrentes da poluição e dos perigos
ambientais

LEED NC v3.0

X

Crédito 5 QAI
Controle da fonte de poluentes e
produtos químicos no ambiente
interno
Minimizar a exposição dos ocupantes aos
poluentes perigosos e aos produtos
químicos

O LEED atende a Agenda 21 quando propõe o controle da
poluição dentro do edifício, melhorando assim, a saúde
dos ocupantes.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 20
Manejo dos Resíduos Perigosos
20.1 O controle efetivo da geração, do
armazenamento,
do
tratamento,
da
reciclagem e reutilização,do transporte, da
recuperação e do depósito dos resíduos
perigosos é de extrema importância para a
saúde do homem, a proteção do meio
ambiente, o manejo dos recursos naturais e
o desenvolvimento sustentável.

LEED NC v3.0

X

Crédito 04 QAI
Materiais que emitem poucos
Contaminantes do Ar
Reduzir a quantidade de contaminantes do
ar no ambiente interno que são irritantes
e/ou nocivos para o conforto e bem-estar
dos instaladores e ocupantes.

O LEED atende a Agenda 21 neste item quando propõe a
redução do uso de materiais prejudiciais a qualidade do
ambiente interno. Mas, o LEED não abrange o manejo
desses materiais perigosos no ambiente externo.

colaborações

Agenda 21
Capítulo 2
Cooperação internacional para acelerar o
desenvolvimento sustetável dos países em
desenvolvimento e políticas internas
correlatas
Parâmetros ambientais válidos para países
desenvolvidos podem significar custos
sociais e econômicos inviáveis para países
em desenvolvimento;

LEED NC v3.0

X

Sugestão

O
LEED
deveria
elaborar
créditos
específicos para cada país, já que há
variação de cultura, de clima e de pessoas
que trabalham no setor

Não foi possível identificar no LEED incentivos específicos
à essa questão, pois não coloca a diferenças entre os
países em desenvolvimento em suas propostas, deixando
alguns países desamparados nesse requisito.

APRIMORAMENTOS

Agenda 21
Capítulo 3
Combate à Pobreza
3.2 Uma política de meio ambiente voltada
sobretudo para a conservação e proteção
dos recursos deve considerar devidamente
aqueles que dependem dos recursos para
sua sobrevivência, ademais de gerenciar os
recursos de forma sustentável

LEED NC v3.0

X

Sugestão
Criar uma nova categoria capaz de
estimular o empreendedor a oferecer
cursos gratuitos, referentes à atividade do
próprio empreendimento, para a população
carente da região na qual a nova
construção está localizada

Não conseguimos identificar no LEED algum crédito que
incentivasse o combate à pobreza.

APRIMORAMENTOS

Agenda 21
Capítulo 3
Promoção do desenvolvimento
sustentável dos assentamentos
humanos
“Adotar medidas imediatas para oferecer
habitação a seus pobres sem teto, ao passo
que a comunidade internacional e as
instituições financeiras devem empreender
ações voltadas para apoiar os esforços dos
países em desenvolvimento para oferecer
habitação aos pobres.”

LEED NC v3.0

X

Sugestão: incentivar através dos créditos
que buscam a reutilização de terras(crédito
2 do SS) para que o uso delas seja voltado
para a população carente.

Não foi possível identificar no LEED incentivos específicos
ao atendimento das questões sociais, sendo que elas são
essenciais para o desenvolvimento sustentável.

APRIMORAMENTOS

Agenda 21
Capítulo 13
Gerenciamento de ecossistemas
frágeis: desenvolvimento
sustentável nas montanhas
13.1 Enquanto importante ecossistema que
representa a ecologia complexa e interrelacionada de nosso planeta, os ambientes
montanhosos
são essenciais
para
a
sobrevivência do ecossistema mundial.

LEED NC v3.0

X

Sugestão
Criar uma nova categoria com o intuito de
garantir a proliferação de uma consciência
em prol da manutenção dos ecossistemas e
recursos das montanhas.

Não foi possível identificar no LEED incentivos específicos
no que diz respeito a preservação dos ecossistemas das
montanhas.

APRIMORAMENTOS

Agenda 21
Seção III
FORTALECIMENTO DO PAPEL
DOS GRUPOS PRINCIPAIS
Capitulo 23
23.1 O compromisso e a participação
genuína de todos os grupos sociais terão uma
importância decisiva na implementação
eficaz dos objetivos, das políticas e dos
mecanismos ajustados pelos Governos em
todas as áreas de programas da Agenda 21.

LEED NC v3.0

X

Sugestão
Criar uma categoria de pontuação onde
estivessem garantido os direitos da mulher
na construção civil, em se tratando de
discriminação,
reconhecimento
das
diferenças e igualdade de direitos etc.

Não foi possível identificar no LEED, pontos específicos
a respeito da participação da mulher no canteiro de obra.

APRIMORAMENTOS

Anexo 12

ANAIS - 2009
A IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DOS CONCEITOS DE SUSTENTABILIDADE
NO CURRÍCULO DAS ESCOLAS DE ARQUITETURA NO BRASIL PARA A
FORMAÇÃO DAS NOVAS GERAÇÕES DE ARQUITETOS

Espaço reservado para a comissão organizadora
(não escreva nada nesta área)

ABSTRACT
Frente ao novo contexto mundial do desenvolvimento sustentável, acreditamos que o ensino
da arquitetura tem papel fundamental na formação das novas gerações de profissionais,
conscientes e capacitados para enfrentar as crises ambientais com a qual nos deparamos
atualmente. O presente trabalho investiga as potencialidades que as principais disciplinas
ministradas nos cursos brasileiros de arquitetura possuem, no que se refere à questão da
sustentabilidade ambiental, propondo soluções que adequem as mesmas a uma nova
realidade de projeto.
PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura sustentável, desenvolvimento sustentável, ensino da
arquitetura.
INTRODUÇÃO
O termo “sustentabilidade” surgiu em 1983, quando o conceito apareceu pela primeira vez
em um informe realizado por representantes da Noruega na ONU no chamado Relatório
Brundtland, que diz que um modelo de desenvolvimento sustentável é aquele que
“preconiza satisfazer as necessidades presentes sem comprometer os recursos necessários à
satisfação das gerações futuras, buscando atividades que funcionem em harmonia com a
natureza e promovendo, acima de tudo, a melhoria da qualidade de vida de toda a
sociedade”.
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O relatório consistia em propor estratégias em longo prazo para se obter um
desenvolvimento sustentável a partir do ano 2000. A formulação desse conceito foi
necessária quando se percebeu que o modo de vida das sociedades atuais estava
contribuindo para a deterioração dos recursos naturais, do meio-ambiente e da qualidade de
vida, assim como para a degradação social dos grandes centros urbanos e para o aumento
das desigualdades sociais entre os países, cujas conseqüências já estavam sendo percebidas.
O ano 2000 passou, e as cidades cada vez mais representam o principal foco dos grandes
problemas sociais e ambientais que enfrentam as populações em todo o planeta. De maneira
predatória, as grandes cidades atuais adotaram um modelo de desenvolvimento
extremamente consumista, colocando o homem sempre em posição de dominação sobre a
natureza.
Frente a esse quadro, deparamo-nos com um momento de transição no ensino da arquitetura,
diante de um novo contexto mundial: o desenvolvimento sustentável.
O conceito de sustentabilidade na arquitetura vem despertando interesse tanto de
profissionais, quanto da comunidade acadêmica. Diversas pesquisas vêm sendo realizadas,
resultando em crescente literatura sobre o tema. Paradoxalmente, a produção arquitetônica
no Brasil não vem sendo capaz de acompanhar essa tendência.
Preparar as gerações futuras de profissionais para a nova linguagem que a arquitetura
sustentável requer, de forma a transformar significativamente o modelo atual de cidade, é
um dos desafios das escolas de arquitetura para o século XXI. Esta transformação passa
obrigatoriamente por uma revisão do currículo acadêmico, de maneira a inserir conceitos de
sustentabilidade nas diversas disciplinas, o que se refletirá naturalmente no exercício
projetual dos futuros arquitetos.
O presente trabalho investiga as potencialidades que as principais disciplinas ministradas
nos cursos brasileiros de arquitetura possuem no que se refere à questão da sustentabilidade,
propondo soluções que adequem as mesmas a uma nova realidade de projeto.
A CIDADE INSUSTENTÁVEL E A RESPONSABILIDADE DOS ARQUITETOS
A cidade, segundo FRANCO, 2001, pode ser classificada como um “ecossistema que
depende de grandes áreas externas a ele para a obtenção de energia alimentos, água e outros
materiais necessários às atividades humanas, como combustíveis fósseis, metais, entre
outros.” (FRANCO, 2001). A autora afirma que o arquiteto não deve nunca considerar seu
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projeto (seja um edifício, parque, ou até mesmo um bairro inteiro), como elementos
independentes do ecossistema urbano. “Considerar o lote como limite de sua atuação, os
transforma em edifícios totalmente voltados para o seu interior, controlados por sistemas
artificiais de ventilação e iluminação que ignoram todo tipo de elemento natural. Gasta-se
muita energia e água, muito resíduo e esgoto são produzidos, áreas impermeabilizadas são
formadas, exercendo enorme pressão sobre o sistema de drenagem pública que na maioria
das vezes não suporta o volume das chuvas provocando inundações. E quem paga por esses
equívocos é a cidade”. São necessários maiores investimentos públicos nos setores de
abastecimento de água e energia, drenagem, tratamento de esgoto, entre outros. O
surgimento de edifícios como estes ao longo dos anos, nos presenteou com cidades
extremamente hostis ao homem e ao meio- ambiente, e ultra-dependente dos recursos
naturais.
Frente a essa problemática acreditamos que a prática dos conceitos da arquitetura
sustentável é fundamental para a preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida das
populações urbanas.
O fato de vermos proliferar termos que vem surgindo, tais como “arquitetura bioclimática”,
“ecológica” e mais recentemente, “arquitetura sustentável”, indicam a existência prévia de
uma arquitetura não bioclimática, não ecológica e não sustentável (BOGO, 2001). E isso é
preocupante, quando nos deparamos com o modelo de ensino atual nas escolas de
arquitetura, herdado dos antigos currículos acadêmicos.
A inserção do conceito de sustentabilidade no ensino acadêmico da arquitetura e urbanismo
mostra-se fundamental diante das crises sócio-ambientais na qual os grandes centros
urbanos atualmente se encontram, para a formação das novas gerações de arquitetos que
estão por vir, uma vez que “o projeto sustentável exige que o arquiteto reconheça que a
cidade depende dele” (YEANG, 2001)
PANORAMA HISTÓRICO DO ENSINO DA ARQUITETURA
A história da arquitetura vem acompanhando a evolução da humanidade ao longo dos
séculos. E com as mudanças nos paradigmas da arquitetura, evoluções no ensino acadêmico
mostram-se essenciais.
“Na época colonial, quando o arquiteto ainda não era reconhecido como profissional, o
ensino da arquitetura, que se fazia nas escolas militares, tinha como currículo apenas
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conhecimentos relativos a Desenho Natural, geometria elementar, ótica e noções práticas de
mecânica. Mais tarde, por volta de 1855, surgiram aulas de Desenho geométrico, desenho de
ornatos, matemática aplicada, estereotomia, levantamento de plantas, nivelamento de
terrenos e perspectiva.” (BARRETO, 2001). O surgimento de novas matérias refletia as
necessidades da época, a qual os arquitetos passariam a ser os responsáveis por solucionar.
No século XX, evoluções significativas no ensino da arquitetura foram incorporadas aos
currículos acadêmicos, como uma reação natural do movimento modernista. “No Rio de
Janeiro, com a reforma universitária de 1931 na Escola de Belas Artes, diversas disciplinas
novas foram introduzidas. Conforme a arquitetura moderna se desenvolvia, era preciso um
ensino mais técnico e específico, com maior quantidade de matérias sobre arquitetura e
menor sobre desenhos artísticos” (BARRETO, 2001)
Em 1952, o currículo das escolas de arquitetura do país, fortemente influenciado pelo
movimento moderno, incluiu matérias como “Arquitetura do Brasil” e “Concreto Armado”,
evidenciando uma preocupação em relação ao novo contexto histórico daquela época.
Em 1994, foi definido um novo currículo mínimo para as escolas de Arquitetura e
Urbanismo pelo Ministério da Educação do governo Federal brasileiro. Tais propostas
incluíram matérias que vieram “compatibilizar o ensino com as mudanças deste final do
século XX, como discussões em torno de problemas ambientais e sociais, da recuperação de
bens tombados, da radical influência da informática na vida dos alunos e profissionais,
(entre outros)” (BARRETO, 2001)
O panorama geral da evolução do ensino de arquitetura foi acima descrito para demonstrar
que, uma vez que a atuação profissional do arquiteto está intimamente ligada às relações
sociais e culturais da humanidade, o ensino da arquitetura deve ser capaz de acompanhar
estas mudanças, para que a produção arquitetônica efetiva caminhe em paralelo com as
transformações regionais e mundiais.
Frente ao novo contexto mundial do desenvolvimento sustentável, no início do século XXI,
ainda não sentimos o reflexo dessa tendência na produção efetiva da maioria dos arquitetos
em atividade no país. Acreditamos que esse cenário é reflexo do modelo de ensino vigente à
época da formação da atual geração de profissionais inseridos no mercado; o que é natural
considerando-se o contexto histórico e uma realidade de projeto, onde questões referentes á
preservação ambiental eram vistas com indiferença, e o termo “desenvolvimento
sustentável” nem sequer existia. As bases desse modelo perduram até hoje nas escolas de
arquitetura do país, impedindo as cidades de acompanharem o novo contexto mundial.
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BOGO, 2001 questiona o fato de que alguns dos conceitos arquitetônicos tomados como
verdade há algumas décadas atrás, ainda serem considerados paradigmáticos nos dias de
hoje: “Os valores arquitetônicos que temos, assumidos e consolidados desde quando
aprendemos arquitetura (a dez, vinte ou trinta anos atrás) ainda são possíveis de ser
praticados e ensinados ? Os grandes mestres e ícones da arquitetura, por serem tratados
como “clássicos”, devem servir de modelo ou de inspiração, como dizem muitos arquitetos e
estudantes de arquitetura ? Ou será que a produção arquitetônica existente ao longo da
história da humanidade deve ser estudada, avaliada sobre o contexto histórico, social,
cultural, tecnológico e também no contexto ambiental daquelas épocas anteriores e visões de
mundo existentes ?” (BOGO, 2001). Consideramos pertinentes os questionamentos acima
levantados, e acreditamos na necessidade de uma reavaliação em alguns conceitos adotados
como verdadeiros até os dias de hoje nas escolas de Arquitetura e Urbanismo, assim como
ocorreu em diversos momentos da história da humanidade.
PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA INSERÇÃO DOS CONCEITOS DE
SUSTENTABILIDADE NO CURRÍCULO DAS ESCOLAS DE ARQUITETURA.
“A União Internacional dos Arquitetos (UIA) publicou o documento “Acordo da UIA sobre
padrões Internacionais de Profissionalismo Recomendado para a prática em arquiteturaEdição Final- Dezembro de 1998 (UIA, 1998), onde apresenta uma abordagem de
sustentabilidade na parte dos requisitos fundamentais em um arquiteto como o entendimento
do contexto ambiental, econômico, social, histórico, intelectual e cultural da arquitetura.
Junto a isto são apresentados os seguintes requisitos relacionados à sustentabilidade: a
habilidade de se criar projetos de arquitetura que satisfaçam tanto os requisitos estéticos
quanto os técnicos, e que busquem ser ecologicamente sustentáveis; o conhecimento
adequado das formas de se obter projetos ambientalmente sustentáveis; o conhecimento
adequado dos problemas físicos e tecnologias e da função das edificações, de modo a
oferecer-lhes condições internas de conforto e proteção climática.” (LITTO)
Fundamentados nas recomendações da União Internacional dos Arquitetos, passamos a
partir de agora, a propor uma metodologia para a inserção dos conceitos de sustentabilidade
nos currículos das escolas de arquitetura do país. Para tanto, elegemos algumas matérias
ministradas por cursos de arquitetura no Brasil, que consideramos potencialmente
sustentáveis, para exemplificar propostas focadas em práticas de sustentabilidade: As
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matérias analisadas são: Conforto ambiental, instalações elétricas, instalações hidráulicas, e
materiais e técnicas construtivas.
CONFORTO AMBIENTAL ALIADO À COMPUTAÇÃO NA ARQUITETURA
Geralmente restritos aos grupos de pesquisa ou alunos de pós- graduação, softwares
específicos, capazes de simular de forma digital, situações que poderiam acarretar em
melhoria ou redução do conforto ambiental das edificações, ficam à margem do ensino
superior em arquitetura de maneira geral nos cursos de graduação. Esses programas, que já
começam a ser utilizados no mercado, são capazes de calcular cargas térmicas, consumo
energético, ruídos, entre outras variações do conforto ambiental. Frente à crise energética
mundial, prever resultados virtuais para situações reais através da computação permite que
se evitem equívocos de projeto. Não é necessário que o estudante domine de forma completa
essas ferramentas. O importante é que, através de simulações, o estudante passe a incorporar
de forma intuitiva em seus projetos, iniciativas capazes de reduzir o consumo energético e
aumentar o conforto ambiental em suas edificações. Compreender o funcionamento desse
tipo de software permite ao aluno perceber de forma prática quais os pontos vulneráveis das
edificações em relação à incidência solar, os materiais ideais para se evitar ganhos térmicos
e transmissão de ruídos, o formato e orientação ideal para edificações localizadas nas
diversas latitudes, entre outros. Vivenciar essas experiências possibilita com que o aluno
passe a compreender de que forma suas decisões projetuais interferem de maneira
determinante no conforto ambiental dos usuários e a eficiência energética de seus projetos.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E FONTES DE ENERGIA
ALTERNATIVAS
Se fosse possível classificar em ordem de importância, as questões relativas á
sustentabilidade, certamente a gestão energética estaria entre as primeiras. A importância
deste tema para o desenvolvimento sustentável das grandes cidades mostra-se presente
quando constatamos o fato de que a quantidade de energia elétrica consumida no Brasil, por
edificações, sejam residenciais, comerciais ou públicas, chega próximo aos 50%
(LAMBERTS, 1997). “Se os arquitetos tivessem mais conhecimento sobre a eficiência
energética na arquitetura, ao nível do projeto ou da especificação de materiais e
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equipamentos, estes valores poderiam ser reduzidos. Além de evitar a necessidade de maior
produção de eletricidade no país, isto retornaria em benefício dos usuários como economia
nos custos da obra e no consumo de energia.” (LAMBERTS, 1997)
O curso de instalações elétricas, por se tratar de uma matéria intimamente ligada às questões
tecnológicas, constantemente em transformação, apresenta certamente um grande potencial
sustentável. Ao invés de limitar-se somente ao ensino dos tradicionais projetos de
instalações, esta matéria deveria incluir em seu currículo, pesquisas a respeito de fontes
alternativas de energia. A energia solar e eólica vem sendo largamente utilizada em diversos
países do mundo, e sua tecnologia, constantemente aperfeiçoada e gradativamente
barateada. Em breve se tornarão tecnologias indispensáveis ao ser humano, e como
conseqüência deverá ser incorporada à construção civil. Frente à crise energética que as
sociedades enfrentam em todo o mundo, gerar condições para que os futuros arquitetos
possam incorporar em seus projetos fontes alternativas de energia é fundamental.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: ECONOMIA E RECICLAGEM DE ÁGUA
Da mesma maneira em que a crise energética acabou por acarretar o desenvolvimento de
novas tecnologias capazes de evitar uma crise global, a previsão de escassez futura de água
potável, também proporcionou o desenvolvimento de equipamentos responsáveis por
minimizar desperdícios e otimizar o uso do líquido.
Sistemas de tratamento de esgoto in-loco, reciclagem de água para reutilização, sistemas de
captação de águas pluviais são equipamentos pouco (ou quase nada) investigados pelos
estudantes durante o curso de graduação. Na Universidade, o futuro arquiteto não é instruído
a se questionar como faremos quando os recursos hídricos potáveis se esgotarem. A
demonstração da importância e dos aspectos técnicos dos diversos sistemas de economia de
água deveria ser incorporada á esta matéria. No entanto, os cursos de instalações hidráulicas
se limitam apenas a demonstrar o funcionamento convencional dos sistemas de
abastecimento e tratamento de esgoto presente na maioria de nossas edificações. É
importante, mas não passa do básico. E o básico tornou-se obsoleto. Pesquisas sobre as
novas tecnologias, visitas ä fabricantes e a manipulação de tais sistemas em laboratório
devem ser estimuladas, para que o estudante estabeleça o primeiro contato com o assunto, e
futuramente passe a incorporar as novas tecnologias a seus projetos.
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MATERIAIS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS
A geração de resíduos da construção civil representa aproximadamente 60% do volume total
de resíduos sólidos produzidos no Brasil (Fonte: Revista Concreto, n. 37). A correta escolha
dos materiais pode ser responsável por minimizar enormemente os resíduos gerados no
canteiro de obras, assim como ser capaz de reciclar e reaproveitar os resíduos na própria
obra ou em outras atividades.
O potencial sustentável desta matéria mostra-se presente quando observamos que o
aluno capaz de avaliar a escolha dos materiais em função do custo, quantidade de energia
gasta em sua produção, impactos gerados na extração de matérias primas, poluição gerada
no seu transporte e impactos gerados no seu descarte, pode de maneira significativa
minimizar os impactos ambientais causados por escolhas equivocadas dos materiais e
técnicas construtivas.
Poucas vezes são abordadas as técnicas construtivas relacionadas a materiais de
demolição, componentes recicláveis e reciclados e estratégias para descarte sustentável de
resíduos de obra. Uma abordagem ambiental desta matéria inclui certamente uma análise
não apenas técnica dos materiais, como também de todo seu ciclo de vida, abordando a
teoria “cradle to grave”, ou “berço ao túmulo”, ou seja, os componentes de uma obra devem
ser escolhidos após uma análise detalhada que vai desde a extração da matéria prima,
passando pela sua produção e transporte, uso e manutenção, até que finalmente seja
descartado, ou ainda se possível reciclado ou reutilizado.
CONCLUSÃO
A inserção de conceitos de sustentabilidade no ensino acadêmico é extremamente
necessária, se almejamos um modelo futuro de desenvolvimento sustentável para nossas
cidades. As propostas aqui apresentadas não pretendem configurarem-se como soluções
definitivas. Pretendemos, no entanto abrir caminho para discussões que possam contribuir
para uma gradativa e necessária transformação nos atuais modelos de ensino da arquitetura,
formando uma nova geração de profissionais, em cujo projeto estejam naturalmente
inseridas as características de uma nova arquitetura para o século XXI, a chamada
arquitetura sustentável. Trata-se de um ponto de partida, que os autores deste trabalho
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elaboraram, e que será a partir de agora analisado sob a ótica da aplicação prática, e
transformadas pelo mesmo em propostas de metodologia de ensino, como forma de dar
continuidade ao desenvolvimento deste trabalho.
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O selo verde LEED e a produção da “arquitetura sustentável” I : escala pontual
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Resumo
Muito se discute sobre sustentabilidade atualmente, desde processos sustentáveis amplos
e ecossistêmicos até as certificações verdes, tais como o LEED _ Leadership in Energy and
Environmental Design. A certificação LEED está se popularizando no Brasil e vem
ganhando status de sustentabilidade na construção civil. Muitas empresas têm buscado
este "selo verde", de forma a valorizar seus processos e produtos. É importante que as
instituições de ensino estejam sincronizadas em relação à teoria e a prática da aplicação
destas certificações, sob a ótica da preservação do território e da qualidade de vida nas
cidades. Diante deste cenário a Universidade Presbiteriana Mackenzie estabeleceu um
termo de Cooperação técnica e científica com o GBC BRASIL- Green Building Council
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Brasil, visando à pesquisa e capacitação tecnológica. A colaboração da UPM com a análise
da eficácia dos critérios utilizados na certificação LEED, no que tange ao comprometimento
com diretrizes ambientais dispostas na Agenda 21 GLOBAL, este artigo apresenta parte de
uma ampla pesquisa em desenvolvimento com apoio Mackpesquisa., e possibilitará avaliar
o "grau" de compromisso e de responsabilidade sócio ambiental desta certificação verde,
além de contribuir para seu aprimoramento e para a capacitação técnica e humana,
pautada em questões ambientais contemporâneas, que são de grande interesse para o
corpo docente e discente da FAU UPM. Este trabalho busca analisar como o LEED atende
as diretrizes da Agenda 21, considerada o maior instrumento na construção de cidades
sustentáveis.
Palavras-chave: Agenda 21, LEED, paradigmas ambientais

Abstract
Environmental sustainability is a subject that is very discussed in present time, from a
sustainable and broad ecosystem to the green certifications, such as the LEED _ Leadership
in Energy and Environmental Design. Certification LEED is becoming known in Brazil and it
is gaining status of guideline in civil construction. Many companies have searched this
certification looking for a valorization of its processes and products. It is important that the
education institutions are synchronized to the theory and the practical of these certifications,
under the optics of the territory preservation and the quality of life in the cities. Ahead of this
scene, the Mackenzie Presbiterian University established a term of scientific and technical
Cooperation with the GBC BRAZIL ¬Green Building Council Brazil, aiming to the research
and technological qualification. This article is part of an ample research in development with
Mackpesquisa support, and will make possible to evaluate the commitment and socialenvironmental responsibility degree of this green certification and how it meets the Agenda
21 guidelines. It is also target to contribute for its improvement and the technical and human
qualification, based on ambient contemporary questions, which are of great interest for the
faculty and learning of FAU UPM.
Key-words: Agenda 21, LEED, ambiental paradigms

1.INTRODUÇÃO
Em 1992, realizou-se, na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre
Meio ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) que ficou conhecida como ECO 92. Desta
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Conferência surgiu um importante documento internacional denominado Agenda 21, com a
finalidade de desenvolver comunidades sustentáveis. Este documento sugere uma
modificação nos padrões atuais de vida e consumo das populações e nas bases dos
sistemas produtivos, de forma a garantir um ambiente mais saudável e mais equilibrado
para nosso planeta e para a vida humana. Desde então, o termo sustentabilidade tem sido
amplamente pesquisado, discutido e difundido.
O termo “Desenvolvimento sustentável” foi definido pela Comissão Mundial de
Desenvolvimento e Meio Ambiente (CMMAD), no Relatório Brundtland, também conhecido
como “Nosso Futuro Comum” (ONU, 1998), como aquele que atende as necessidades das
gerações presentes, sem comprometer o atendimento das necessidades das gerações
futuras. As estratégias de busca do desenvolvimento sustentável devem atuar em três
dimensões da sustentabilidade: ambiental, sócio-cultural e econômica. O objetivo deve ser
o equilíbrio entre as mesmas, sendo definidas como metas as ações “ambientalmente
responsáveis, socialmente justas e economicamente viáveis” - Triple Bottom Line. Estes
parâmetros foram adotados a partir do conceito proposto por Ignac Sachs, em seu livro
Ecodevelopment (Ecodesenvolvimento) da década de 80, ondeo desenvolvimento
sustentável se daria sobre três pilares: eficiência econômica, justiça social e prudência
ecológica. (MOTTA e AGUILAR, 2009)
Em

2007,

com

a

divulgação

do

relatório

de

mudanças

climáticas

do

IPCC

(Intergovernmental Panel on Climate Change ou Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas), diversos setores da sociedade passaram a se dedicar, com grande
ênfase, à busca do desenvolvimento sustentável e da gestão dos recursos naturais. Entre
eles, o setor da construção civil.
Os edifícios alteram significativamente o meio-ambiente, seja na etapa de produção,
manutenção ou de uso. O volume de recursos naturais utilizados pela construção civil,
muitos deles não-renováveis, corresponde a pelo menos um terço do total consumido
anualmente por toda a sociedade. Dos 40% da energia consumida mundialmente pela
construção civil, aproximadamente 80% concentra-se no beneficiamento, produção e
transporte de materiais, alguns deles também geradores de emissões que provocam o
aquecimento global, chuva ácida e poluição do ar (Enbri apud JOHN, 2000). O consumo de
energia das edificações, o esgoto produzido, os resíduos gerados e demais impactos no
entorno são de grande importância e ainda geram dificuldades de gestão urbana. Finalizada
a vida útil do edifício, caso não seja possível desmontá-lo e reutilizar suas partes, a
demolição gerará uma quantidade considerável de entulho. O mesmo autor ainda observa
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que estes dados tornam, provavelmente, a indústria da construção civil a atividade humana
de maior impacto sobre o meio ambiente.
Pesquisas visando reduzir os impactos ambientais de edifícios receberam investimento
crescente ao longo da última década. A definição de estratégias para minimização do uso
de recursos não renováveis, economia de energia e redução de resíduos de construção, em
especial, vem sendo amplamente estimulada por agências governamentais, instituições de
pesquisa e pelo setor privado de diversos países (CIB/CSTB, 1997).
Esforços crescentes estão sendo despendidos para desenvolver metodologias para
avaliação do desempenho ambiental de edifícios já na etapa de projeto. As certificações
verdes vêm tentar preencher estes anseios. Existem inúmeras certificações verdes para
edificações: o selo inglês BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method) Aqua (Alta Qualidade Ambiental), adaptada da francesa Demarche
HQE, o selo americano LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), o japonês
Casbee (Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency), o
australiano Nabers (National Australian Built Environment Rating System).entre outros.
No entanto, é importante verificar como as teorias de sustentabilidade e os indicadores de
sustentabilidade vem sendo aplicados na construção da cidade sustentável, e de que forma
as certificações verdes colaboram na dinâmica e nos processos de construção das cidades,
que seguindo as diretrizes da Agenda 21, buscam ser sustentáveis.
Desta forma, se faz importante entender quais são os paradigmas sócios ambientais, que
regem a percepção ambiental contemporânea, a fim de elucidar o melhor possível o
surgimento e a necessidades dos indicadores de sustentabilidade, definindo sua
abrangência e eficiência na dinâmica produção da arquitetônica atual.
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2. PERCEPÇÃO AMBIENTAL E PARADIGMAS SOCIAIS
A preservação e recuperação de espaços naturais é uma questão muito delicada, e envolve
discussões em torno de dois paradigmas sociais6 opostos na interpretação das atitudes
perante o meio ambiente.
O primeiro é o chamado “paradigma dominante nas sociedades ocidentais”, que justifica o
crescimento econômico e o controle e domínio da natureza, trabalhando a crença de que o
homem tem o “direito e capacidade” para utilizar os recursos naturais e atingir seus fins,
assumindo, portanto, plena confiança na ciência e na tecnologia como forma de assegurar
os meios e conhecimentos para a execução destas ações, ou seja, a crença do progresso
através dos métodos científicos.
O segundo chamado de “paradigma ambiental alternativo”, se afirma no extremo oposto,
pois não acredita no conceito do crescimento material orientado, unicamente, por objetivos
econômicos. Prioriza, então, uma filosofia de valorização primordial da natureza e de uma
ética de vida em harmonia com a mesma, demonstrando descrença na ciência e tecnologia
para solução dos problemas ambientais.
Tanto o paradigma dominante nas sociedades ocidentais quanto o paradigma ambiental
alternativo apresentam a importância de buscar diferentes formas de abordar o conflito, pois
há grande dificuldade em entender o contexto contemporâneo e dificuldade ainda maior na
busca de outros horizontes teóricos que ampliem o leque de opções de ação entre os
diferentes grupos sociais de extremos opostos. Como fruto do desdobramento dos deste
paradigmas e diferentes conflitos observados nos debates ambientais nas ultimas décadas,
surgem quatro posturas definidas7, citadas a seguir:
- extremo tecnocentrismo: voltado à exploração dos recursos naturais e a favor do
crescimento econômico;

6

Os paradigmas sociais citados foram definidos por COTGROVE, 1982 apud SARAIVA: 1999, pág. 25.
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PEARCE E TURNER, 1990 apud SARAIVA: 1999, pág. 27.
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- tecnocentrismo acomodado: a favor da conservação dos recursos naturais e de
crescimento baseado em regras de gestão econômica e ambiental;
- ecocentrismo moderado: a favor da preservação dos recursos naturais e das restrições ao
crescimento econômico devido aos limites biofísicos e sociais;
- extremo ecocentrismo ou ‘ecologia profunda’: radical na preservação dos recursos
naturais e na valorização prioritária da natureza promovendo a bioética.
A exploração teórica se dá no cruzamento do expansionismo ilimitado - “frontier economics”
e o ecocentrismo radical - “deep ecology”, considerando como vetores o espectro de
valores ambientais – econômicos sobre a evolução do tempo. Deste cruzamento surgem
três conceitos que integram as emergências ambientais e os modelos conhecidos de
desenvolvimento da sociedade (Figura 1):
- Salvaguardas Ambientais (décadas de 60/70), recomendam limites para a emissão de
poluentes assim como limite para o crescimento econômico, devido aos graves problemas
ambientais gerados pela indiscriminada emissão de resíduos no meio ambiente.
- Gestão de Recursos (décadas de 70/80), promove a atribuição de valor econômico aos
recursos naturais, preocupa-se com a capacidade de renovação destes recursos, propõe
estratégias que contemplem possíveis reparações dos recursos ambientais inserindo no
planejamento urbano tradicional a gestão dos recursos ambientais através de medidas
econômicas mitigadoras, como por exemplo, o princípio poluidor – pagador.
- Desenvolvimento Sustentável (décadas de 80/90) – defende a necessidade de
conservação dos recursos naturais para as próximas gerações através da integração dos
princípios ecológicos e econômicos no estabelecimento de políticas de desenvolvimento,
alinhavando os interesses do setor público à economia do setor privado com o intuito de
preservar os recursos naturais e desenvolver a economia nacional. Muitas vezes este
conceito abrange escalas internacionais no que tange a recursos naturais, como aqüíferos
internacionais, correntes de ar ‘que trafegam poluentes entre países’, rios que fazem
divisas, entre outros.
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Figura 1:Evolução dos paradigmas ambientais, segundo Colbin e Schulkin, 1992 (adaptado de
Correia, 1994) apud SARAIVA: 1999, pág. 28.

O desenvolvimento sustentável tem sido parâmetro para as políticas de desenvolvimento
mundial desde a Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento em
1992 (ECO 92), realizada no Rio de Janeiro, encontro que estabeleceu a Agenda 21 global
e a constituiu como diretriz geral dos processos aliados ao desenvolvimento sustentável,
devendo ser revista, ampliada e reinterpretada pelos diversos países e cidades segundo
suas características sócio – culturais a fim de buscar o desenvolvimento humano
sustentável.
O reconhecimento da ‘Agenda 21’ é parte importante de um programa de desenvolvimento
sustentável, pois valoriza os compromissos assumidos na ‘Cúpula da Terra’ em valorizar a
vida e protegê-la, investindo em novas tecnologias de produção e também em programas
sociais de conscientização ambiental, a fim de minimizar os conflitos entre o ‘ecocentrismo’
e ‘tecnocentrismo’.
É relevante ressaltar que, para muitos, a compreensão do termo “desenvolvimento
sustentável” é complexa, pois na história da evolução humana alguns dizem que as
pequenas vilas européias eram sustentáveis e outros acreditam que os assentamentos préhistóricos eram sustentáveis. No entanto, os assentamentos citados eram pequenos,
portanto aparentemente sustentáveis. Sabe-se, hoje, que os assentamentos humanos de
pequenas proporções apenas apropriam-se do meio ambiente pujante presente no entorno,
o que demonstra ainda uma grande dificuldade social e cultural em compreender o que são
os processos sustentáveis naturais, econômicos ou culturais.
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O modelo de assentamentos humanos não sustentáveis cresceu e formou a civilização
urbana atual. As concentrações de população urbana no início do século eram de 10%,
atualmente são de 50% e estima-se que a população urbana possa chegar a 75% em 2025.
No cenário mundial, estudos demonstram que em 1990 de 35 cidades com população
superior a 5 milhões de habitantes, 22 estavam localizadas em países em desenvolvimento,
donde concluí-se que estas cidades despreparadas - do ponto de vista do planejamento
ambiental - deveriam estar crescendo desproporcionalmente nos anos seguintes, gerando
problemas ambientais assim como uma qualidade de vida desfavorável e até prejudicial à
saúde de seus habitantes. (RUANO:1999, pág. 7.)
A partir da consciência de que a finitude dos recursos naturais é um fato real, o próximo
passo em um raciocínio lógico é trabalhar com o problema a ser gerado pela escassez
destes recursos naturais, desta forma surgem alguns selos verdes de abrangência
internacional, focados na produção da edificação “mais” sustentável.

3. AS PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS E A CONSTRUÇÃO CIVIL
O LEED é um destes selos verdes, que atuam como Indicadores de sustentabilidade para
edificações, pois é necessário mensurar e dimensionar a eficiência energética das
diferentes edificações, a fim de elencar ações projetuais importantes, no que tange,
construções energeticamente mais eficientes.
A produção arquitetônica passa então a ser classificada com base em alguns parâmetros
de medição internacionalmente adotados e de reconhecida importancia, mas por vezes
bastante discutidos localmente.
Como coloca Silva (2007) na figura 2, é necessário esclarecer a abrangência de um
indicador ambiental, no caso dos selos verdes sua abrangência é voltada para a produção
de edificações.
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Figura 2: Escalas de ação das principais iniciativas de organização de indicadores
ambientais, dedesenvolvimento sustentável e de sustentabilidade. Fonte: SILVA, 2007, pg.
51.
Os selos verdes surgem para mensurar se as edificações estão adequadas a metas
mínimas de eficiência energética, consumo de materiais com menor emissão de poluentes,
menores taxas de extrativismo, menor consumo de água potável, menor emissão de
efluentes, preservação de áreas permeáveis, etc. Vale ressaltar que tais decisões de
projeto são de responsabilidade direta dos arquitetos e engenheiros, mas que seus clientes
compartilham das decisões de projeto, compartilhando assim as responsabilidades.
A partir de critérios fixos, os diferentes selos verdes dão visibilidade aos profissionais e
empresas do mercado da construção civil, que investem na produção de uma arquitetura
sustentável.
Os indicadores ambientais, podem não abranger ainda todos os temas ambientais
necessários a construção das cidades sustentáveis, idealizadas pela agenda 21 em 1992,
mas já cobrem muitos pontos preocupantes e deixam claro que algumas edificações não
apresentam as preocupações mínimas em relação a preservação ambiental e a promoção
de edificações mais saudáveis e equilibrados.
A cidade contemporânea deve apresentar soluções sustentáveis para os assentamentos
humanos altamente adensados, pois a idéia inicial sobre sistemas sustentáveis enraizada
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no consciente coletivo é a de um desenvolvimento alternativo em que se viva da agricultura
e das criações de animais, quase como uma sociedade pré-histórica ou medieval.
Sócrates (470-399 a.C.) filósofo grego parece ter sido o primeiro a descrever alguns
princípios fundamentais relacionando o clima às edificações, mostrando preocupações
ambientais em relação às edificações: “... a casa ideal deveria ser fresca no verão e quente
no inverno...” (SHALDERS NETO, 2003)
No início do séc. XX o crescimento das cidades e a poluição por elas gerada fizeram com
que muitos arquitetos e urbanistas começassem a propor soluções com menor impacto
ambiental. Na década de 1970, um impulso surge para a mudança no alto consumo
energético: a crise do Petróleo. Houve então um retorno à busca de sistemas passivos para
um maior aproveitamento da energia gerada, poupando o clima e a natureza, de maiores
agressões advindas da extração de recursos naturais. Atualmente, após a divulgação do
relatório do IPCC em 2007, vive-se novamente uma intensa busca por parâmetros e
indicadores de sustentabilidade, sendo que na construção civil surgiram os “selos verdes”.
Para o LABEE (Laboratório de Eficiência Energética em Edificações) vinculado ao Núcleo
de Pesquisa em Construção (Departamento de Engenharia Civil) da Universidade Federal
de Santa Catarina, os principais “selos verdes” de certificação existentes no mundo são o
LEED - Leadership in Energy and Environmental Design, americano; BREEAM e
ECOHOMES - Environmental Assessment Method, inglês. CASBEE - Comprehensive
Assessment System for Building Environmental Efficiency. Japones. HQE – Haute Qualité
Environnementale dês Batiments, francês. GREEN STAR, australiano. Todos estes
sistemas de avaliação são membros do World GBC – World Green Building Council, o
Conselho de edificações verde mundial.
Já para Mota e Aguilar (2009, pgs. 90 - 92) nos últimos vinte anos, há ainda outros eventos
de grande relevância, que colaboraram para o atual universo de indicadores ambientais,
tais como: em 2004, a Austrália finaliza seu sistema de certificação de construções
ambientais, o NABERS (National Australian Built Environment Rating System); em 2007 é
criado no Brasil o GBCBrasil (Green Building Council Brasil), que tem como objetivo ser
referência na avaliação e certificação de construções sustentáveis no Brasil, através da
regionalização da ferramenta de avaliação LEED; ainda em 2007 foi lançado o IDHEAFalcão Bauer (Selo Ecológico para produtos e tecnologias sustentáveis) e, finalmente em
2008 é lançado o selo brasileiro de certificação ambiental AQUA (Alta Qualidade
Ambiental), baseado na certificação francesa HQE.
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A fim de aprimorar o entendimento do surgimento e da abrangência do indicador ambiental
LEED, foi elaborada a linha do tempo exposta na figura 3, acrescentando-se a divulgação
do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) em 2007, fato que
colaborou para o fortalecimento dos indicadores ambientais.

Legenda:

BREEAM

(Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

LEED

(Leadership in Energy and Environmental Design).

HQE

(Haute Qualité Environnementale).

CASBEE

(Comprehensive Assessment System for Building Environmental

NABERS
GBCBrasil
CBCS
IDHEA-Falcão
Bauer

Efficiency)
(National Australian Built Environment Rating System).
(Green Building Council Brasil)
(Conselho Brasileiro de Construção Sustentável)
(Selo Ecológico para produtos e tecnologias sustentáveis)
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AQUA

(Alta Qualidade Ambiental), baseado na certificação francesa HQE.

IPCC

(Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas)

Figura 3: surgimentos dos principais indicadores ambientais, desde 1990. Fonte: Adaptado
de Brocaneli e Stuermer, 2009.
O LEED foi escolhido como indicador ambiental, a ser estudado pelo grupo de pesquisa “A
Paisagem da Cidade Sustentável: Arquitetura, Ambiente e Tecnologia” por ser um indicador
internacionalmente reconhecido, que instalou-se no Brasil em 2007 com uma estrutura de
comitê, dividido em cinco subcomitês temáticos, que abordam os cinco critérios de
avaliação da ferramenta LEED: Materiais e Recursos (MR), Energia e Atmosfera (EA),
Espaço Sustentável - Site (SS), Qualidade Ambiental Interna (EQ) e o Uso Racional da
Água (WE). Estes comitês estão abertos aos representantes de universidades, de forma
que este indicador ambiental, demonstra que está em constante revisão e aprimoramento.
4. CONCLUSÃO
O projeto de uma edificação pode ser entendido como um conjunto de processos que
transformam requisitos de concepção em características específicas ou na especificação do
edifício (ABNT, 1995). A construção sustentável é aquela comprometida com o
desenvolvimento sustentável, normalmente entendidas à partir da integração das
dimensões ambientais, sociais e econômicas (triple bottom line). Baseado nas diretrizes da
Agenda 21, aparecem os selos verdes, indicadores de sustentabilidade das edificações que
visam estabelecer metas e medir o desempenho de edificações e projetos, avaliar
estratégias econômicas e tecnológicas para a melhoria da qualidade de vida, melhorar as
práticas correntes e a qualidade das construções e ainda promover a nível de marketing as
partes envolvidas
Indicadores 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 implementação do desenvolvimento sustentável. Para ser útil, um
indicador deve permitir uma explicação das razões das mudanças em seu valor ao longo do
tempo,

ser

suficientemente

simples

na

maneira

em

que

descreve

problemas

freqüentemente complexos, e usar definições comuns de componentes-chaves e
normalização para permitir comparações (COLE, 2002). No entanto, ainda questiona-se de
que forma estes indicadores ambientais, que abrangem as edificações, podem harmonizar12

se com indicadores ambientais para áreas em desenvolvimento (bairros, setores, regiões e
cidades) pois sua abrangência é bastante focada no lote, e acredita-se que para o
desenvolvimento de cidades sustentáveis, estes indicadores ambientais devem ampliar sua
abrangência ou trabalharem em harmonia com a legislação de proteção ambiental e de
ocupação do solo, que são destinadas a organização das questões mais amplas e
complexas das cidades. No entanto, a legislação não tem a função de mensurar ações
“sustentáveis”.
A construção de cidades sustentáveis, pode valer-se de indicadores ambientais que expõe
e mensura “edificações sustentáveis”, mas está realmente amarrada ao respeito a
legislação de proteção ambiental e consiste no trabalho consciente do arquiteto urbanista e
do engenheiro, projetando e construindo uma cidade adequada as potencialidades do
território, sem a exaustão dos bens comuns e evitando desequilíbrios ambientais.
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