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Sustentabilidade:Sustentabilidade:

Sustentabilidade é um termo usado para Sustentabilidade é um termo usado para 
definir ações e atividades humanas que definir ações e atividades humanas que 
visam suprir as necessidades atuais dos visam suprir as necessidades atuais dos visam suprir as necessidades atuais dos visam suprir as necessidades atuais dos 

seres humanos, sem comprometer o seres humanos, sem comprometer o 
futuro das próximas gerações. futuro das próximas gerações. 



O Mundo e a Sustentabilidade:O Mundo e a Sustentabilidade:

�� OO termotermo "sustentável""sustentável" provémprovém dodo latimlatim sustentaresustentare (sustentar(sustentar;; defenderdefender;;
favorecer,favorecer, apoiarapoiar;; conservar,conservar, cuidar)cuidar).. SegundoSegundo oo RelatórioRelatório dede BrundtlandBrundtland
((19871987),), oo usouso sustentávelsustentável dosdos recursosrecursos naturaisnaturais devedeve "suprir"suprir asas
necessidadesnecessidades dada geraçãogeração presentepresente semsem afetarafetar aa possibilidadepossibilidade dasdas
geraçõesgerações futurasfuturas dede suprirsuprir asas suas"suas"..

�� InícioInício dodo usouso destedeste conceitoconceito:: ConferênciaConferência dasdas NaçõesNações UnidasUnidas sobresobre oo MeioMeio�� InícioInício dodo usouso destedeste conceitoconceito:: ConferênciaConferência dasdas NaçõesNações UnidasUnidas sobresobre oo MeioMeio
AmbienteAmbiente Humano,Humano, EstocolmoEstocolmo (Suécia),(Suécia), junho/junho/19721972;;

�� ECOECO--9292:: ConferênciaConferência sobresobre MeioMeio AmbienteAmbiente ee Desenvolvimento,Desenvolvimento, realizadarealizada emem
19921992,, nono RioRio dede JaneiroJaneiro (Brasil),(Brasil), queque produziuproduziu aa AgendaAgenda 2121,, umum amploamplo ee
abrangenteabrangente programaprograma dede ação,ação, visandovisando aa sustentabilidadesustentabilidade globalglobal nono séculoséculo
XXI,XXI, estabelecendoestabelecendo aa importânciaimportância dede cadacada paíspaís aa sese comprometercomprometer aa refletir,refletir,
globalglobal ee localmente,localmente, sobresobre aa formaforma pelapela qualqual governos,governos, empresas,empresas, ONGsONGs ee
todostodos osos setoressetores dada sociedadesociedade poderiampoderiam cooperarcooperar nono estudoestudo dede soluçõessoluções
parapara osos problemasproblemas sóciosócio--ambientaisambientais..



Cenário energético brasileiro
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Sustentabilidade:Sustentabilidade:
- Exploração dos recursos vegetais de florestas e matas de forma controlada, garantindo o 

replantio sempre que necessário.

- Preservação total de áreas verdes não destinadas a exploração econômica.

- Ações que visem o incentivo a produção e consumo de alimentos orgânicos, pois estes não 
agridem a natureza além de serem benéficos à saúde dos seres humanos;

- Exploração dos recursos minerais (petróleo, carvão, minérios) de forma controlada, racionalizada 
e com planejamento.

- Uso de fontes de energia limpas e renováveis (eólica, geotérmica e hidráulica) para diminuir o - Uso de fontes de energia limpas e renováveis (eólica, geotérmica e hidráulica) para diminuir o 
consumo de combustíveis fósseis. Esta ação, além de preservar as reservas de recursos 
minerais, visa diminuir a poluição do ar.

- Criação de atitudes pessoais e empresariais voltadas para a reciclagem de resíduos sólidos. Esta 
ação além de gerar renda e diminuir a quantidade de lixo no solo, possibilita a diminuição da 
retirada de recursos minerais do solo.

- Desenvolvimento da gestão sustentável nas empresas para diminuir o desperdício de matéria-
prima e desenvolvimento de produtos com baixo consumo de energia.

- Atitudes voltadas para o consumo controlado de água, evitando ao máximo o desperdício. 

- Adoção de medidas que visem a não poluição dos recursos hídricos, assim como a despoluição 
daqueles que se encontram poluídos ou contaminados.



Construção Civil: impactosConstrução Civil: impactos

�� Consome Consome 75% de todos os recursos naturais75% de todos os recursos naturais ;;

�� Emite à atmosfera Emite à atmosfera 35% do total dos gases de efeito estufa no mundo35% do total dos gases de efeito estufa no mundo
(produtos empregados e energia neles embutida; transporte de materiais);(produtos empregados e energia neles embutida; transporte de materiais);

�� As edificações consomem As edificações consomem 45% da energia elétrica faturada no país45% da energia elétrica faturada no país
(construção, operação, materiais);(construção, operação, materiais);

�� Consome cerca de Consome cerca de 21% de água21% de água em seus processos;em seus processos;

�� Responsável pela Responsável pela produção de 65% dos resíduos sólidos urbanosprodução de 65% dos resíduos sólidos urbanos ;;

Mais da metade da população humana vive em centros urbanosMais da metade da população humana vive em centros urbanos
� Previsão de aumento de consumo de energia entre os anos 2000 e 2025 será se 45%.
� 70% do preço de venda dos materiais de construção c orrespondem ao consumo de 

energia para sua produção.

Fonte: Sinduscon, Eletrobrás.Fonte: Sinduscon, Eletrobrás.



Medidas para a Sustentabilidade:Medidas para a Sustentabilidade:

�� Redução do impacto ambientalRedução do impacto ambiental
� Redução das emissões gasosas de CO2, CH4, NO2, CaOCO2;
� Uso de materiais que não agridam o meio ambiente

�� Eficiência energética: Eficiência energética: 
� Consumo consciente de energia (aparelhos econômicos, soluções 

arquitetônicas);arquitetônicas);
� Redução do consumo de água;
� Utilização de matrizes energéticas limpas (hidrelétrica, eólica, solar, 

etc.)

�� Redução, Reuso, ReciclagemRedução, Reuso, Reciclagem
� Evitar desperdícios
� Reutilizar embalagens 
� Reciclar produtos



Os 3 Rs da SustentabilidadeOs 3 Rs da Sustentabilidade



Resíduos sólidos Resíduos sólidos –– um gargalo urbanoum gargalo urbano

� As estimativas, no Brasil, sobre a geração per capita dos resíduos da
construção civil (RCC), variam entre 230 a 730kg/hab.ano (PINTO,
2003).

� em cidades brasileiras de médio e grande portes, varia entre mais de
45% (Salvador) a 70% da massa total dos resíduos sólidos urbanos
(RSU) gerados.(RSU) gerados.

� A política municipal de resíduos da construção civil na cidade de
Salvador ainda não prevê reuso e reciclagem destes materiais, como
ocorre em outras cidades brasileiras.





Arquitetura...Arquitetura...
A arquitetura sustentável é um processo em permanente evolução que enfoca 
estratégias inovadoras e tecnologias para melhorar a qualidade de vida cotidiana. 
Sua abordagem envolve principalmente: 

• diretrizes desde a fase de concepção do projeto;
• eficiência energética na construção e sua manutenção;
• aproveitamento de estruturas pré-existentes; 
• uso de materiais ecologicamente corretos; 
• planejamento territorial envolvendo a proteção de contornos naturais. 

O objetivo principal é evitar as agressões desnecessárias para o meio ambiente, 
através da otimização dos processos de construção: 

• reduzindo os resíduos resultantes;

• diminuindo os consumos energéticos do edifício; 

• atingindo um nível de conforto térmico e de qualidade do ar adequado, 
reduzindo a necessidade da utilização de sistemas de ventilação ou 
aquecimento artificiais. 



Arquitetura Sustentável Arquitetura Sustentável -- SoluçõesSoluções



Soluções arquitetônicas verdes: Soluções arquitetônicas verdes: 
consequênciasconsequências

�� Alta performance e sustentabilidade dos edifícios.Alta performance e sustentabilidade dos edifícios.

�� Despertar da consciência de comunidade.Despertar da consciência de comunidade.

�� Bem estar, redução de problemas de saúde e maior produtividade  para os Bem estar, redução de problemas de saúde e maior produtividade  para os 
ocupantes.ocupantes.ocupantes.ocupantes.

�� Valorização do empreendimento, em função dos sistemas e tecnologias Valorização do empreendimento, em função dos sistemas e tecnologias 
empregados, do conceito “empregados, do conceito “greengreen buildingbuilding” incorporado e da redução dos ” incorporado e da redução dos 
custos de operação e manutenção para os futuros usuários (entre 15% a custos de operação e manutenção para os futuros usuários (entre 15% a 
20%).20%).

�� Redução da produção do resíduo da construção civil, amenizando o Redução da produção do resíduo da construção civil, amenizando o 
problema da sua destinação.problema da sua destinação.



Certificação  AQUACertificação  AQUA

Para obter a certificação pelo Processo AQUA, o emp reendedor da 
construção deve estabelecer o controle total do proj eto em todas as 
suas fases:

•Programa;
•Concepção (Projeto);
•Realização (Obra) e
•Operação (Uso)•Operação (Uso)

Por meio do Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE) , para que 
sejam atendidos os critérios de desempenho da Qualidade Ambiental 
do Edifício (QAE) .
A certificação é concedida ao final de cada fase, mediante verificação de 
atendimento ao Referencial Técnico.
O Referencial Técnico - Processo AQUA é a adaptação para o Brasil 
da “Démarche HQE”, da França e contém os requisitos para o Sistema 
de Gestão do Empreendimento (SGE) e os critérios de desempenho 
nas categorias da Qualidade Ambiental do Edifício (QAE) .



Certificação LEEDCertificação LEED

� LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) é uma das 
certificações existentes concedidas para edifícios verdes (Green Buildings). 
Teve início nos Estados Unidos, mais precisamente, com a ONG USGBC (U. 
S. Green Building Council).

� Na verdade, LEED é um sistema de certificação, feito por meio de avaliação 
de alguns critérios do edifício:

�� Sustainable SitesSustainable Sites: Sustentabilidade da localização;: Sustentabilidade da localização;
�� Water EfficiencyWater Efficiency: Eficiência no uso da água;: Eficiência no uso da água;
�� Energy & AtmosphereEnergy & Atmosphere: Eficiência energética e cuidados com as : Eficiência energética e cuidados com as 

emissões na atmosfera;emissões na atmosfera;
�� Materials & ResourcesMaterials & Resources: Otimização do uso de materiais e recursos;: Otimização do uso de materiais e recursos;
�� Indoor Environmental QualityIndoor Environmental Quality: Qualidade ambiental no interior da : Qualidade ambiental no interior da 

edificação.edificação.



� No Brasil desde 2007, foi a pioneira em certificações dessa n atureza a
entrar no país.

� Ao redor do mundo, cerca de 12 mil certificações foram distri buídas,
sendo 24 delas no Brasil.

� A GBC Brasil (Green Building Council Brasil) é a responsável por
interpretar e adaptar a certificação LEED para o mercado nacional .interpretar e adaptar a certificação LEED para o mercado nacional .

� A certificação LEED é o diferencial, internacionalmente re conhecido,
de que o desenvolvimento do edifício ou do bairro é ambiental mente
responsável e rentável, além da garantia de ser um lugar saud ável para
viver e trabalhar.

Fontes: Jornal Construção & Cia, The Green Building Certification Institute, USGBC.



PROCEL EDIFICA

Eficiência energética nas edificaçõesEficiência energética nas edificações

Instituído em 2003 pela Eletrobrás/PROCEL, Ministérios de Minas e Energia, o 
Ministério das Cidades, as universidades, os centros de pesquisa e 
entidades das áreas governamental, tecnológica, econômica e de 

desenvolvimento, além do setor da construção civil. 
O PROCEL promove o uso racional da energia elétrica em edificações desde 

sua fundação, sendo que, com a criação do PROCEL EDIFICA, as ações 
foram ampliadas e organizadas com o objetivo de incentivar  a 

conservação e o uso eficiente dos recursos naturais  (água, luz, 
ventilação etc.) nas edificações , reduzindo os desperdícios e os impactos 

sobre o meio ambiente.
O consumo de energia elétrica nas edificações corresponde a cerca de 45%

do consumo faturado no país. Estima-se um potencial de redução deste 
consumo em 50% para novas edificações e de 30% para aquelas que 

promoverem reformas que contemplem os conceitos de eficiência 
energética em edificações. 



Edifícios Verdes:
BedZED
Beddington Zero Energy Development, UK



BedZED



Rochaverá Corporate, SP

O Rocha Verá Corporate 
Towers é um complexo de 4 
torres de escritórios de alto 
padrão, situadas na Marginal 
Pinheiros em São Paulo, 
duas das quais entre os 
primeiros edifícios 
certificados LEED do Brasil.



Em Salvador...
O Syene Corporate , em Salvador (BA), é o primeiro edifício comercial
sustentável da região Norte-Nordeste. O empreendimento, cuja
construção começa em março de 2011, recebeu, pela Fundação
Vanzolini, a 1ª certificação Aqua (Alta Qualidade Ambiental) concedida
para um projeto comercial da região.

O certificado foi aprovado com base no comprometimento do
empreendedor com as questões ambientais, sistema de gestão da
empresa e do empreendimento, definição do programa com soluções
técnicas que visam atingir o menor impacto ambiental possível,técnicas que visam atingir o menor impacto ambiental possível,
privilegiando o bem-estar e a saúde dos usuários.

O empreendimento vai usar telhas termoacústicas e vidros de alta
performance com conforto térmico nas fachadas, reduzindo a
carga térmica do edifício; haverá captação e reaproveitame nto de
águas pluviais; instalação de unidades coletoras de descar tes
recicláveis em todos os andares das torres; uso de piso eleva do e
forros modulados 100% reciclados e recicláveis e utilização de
sanitários a vácuo. O início das obras do está previsto para março de
2011 e a entrega, março de 2013.



Syene Corporate - BA



Evolution Ecologic Residence – Ecomundo Incorporadora

Parte do princípio da
harmonia entre o objetivo da
edificação no que tange à
melhor localização o uso
racional das energias, sob
todas as suas formas,
prefencialmente as
renováveis, o uso adequado
da água, com o reuso eda água, com o reuso e
aproveitamento das águas
pluviais , qualidade
ambiental interna da
edificação, pela garantia
das condições do ar, o
aproveitamento da
iluminação natural, a
utilização de materiais que
causem menos danos na
sua produção e , por fim, a
sua operacionalidade.


