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Campeão absoluto de BIODIVERSIDADE terrestre, o Brasil, 
reúne quase 12% de toda a vida natural do planeta. 

Quatro dos biomas mais ricos do planeta estão no Brasil 
correndo sérios riscos: 

Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia e Pantanal.

Como 
gerenciar?

IMPACTOS 
AMBIENTAIS DA 
CONSTRUÇÃO 

CIVIL

?



TÍTULO DA TESE DE DOUTORADO

PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO E INSERÇÃO  DE INDICADORES 
RELACIONADOS A DIVERSIDADE BIOLÓGICA NAS FERRAMENTAS 

DE DESEMPENHO DA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

PORQUE AS FERRAMENTAS DE GESTÃO DE 
DESEMPENHO CONSTRUTIVO E DE PLANEJAMENTO 

DE BAIRRO NÃO TRATAM DESTE IMPACTO ?

•Complexidade do tema?
•Dificuldade de valoração ?
•A visão antropocêntrica da sociedade? 
•Desconhecimento quanto aos serviços ecossistêmicos?



OBJETIVO GERAL

Propor adaptações e/ou novos indicadores para as 
ferramentas de avaliação da construção 

sustentável mais utilizadas e relevantes no Brasil.

1. Dar relevo às discussões sobre valoração direta e indireta já que demonstrar o valor
da biodiversidade e dos recursos naturais é um assunto complexo que relaciona
economia e ética;

2. Trazer a luz de profissionais “sem conhecimentos específicos” na área de Biologia,
dados que comprovam a importância do Brasil frente aos estoques de
biodiversidade mundial e a produção agrícola;

3. Verificar, no campo da gestão quais referenciais vêm sendo utilizados para a
proposição de políticas públicas e planejamento estratégico;

4. Analisar em que medida os indicadores vinculados as principais ferramentas de
avaliação utilizados na Construção Civil e no Planejamento Urbano são eficazes em
deter ou minimizar a perda de biodiversidade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O ARTIGO FAZ REFERÊNCIA A UMA DAS QUESTÕES

QUE SUBSIDIAM UM DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS



CONSTRUÇÃO
SUSTENTÁVEL

ASPECTOS 
AMBIENTAIS 
Vidros espelhados 

Tetos e paredes verdes 

Turbinas de vento  

Iluminação pública

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

ALICERCE TEÓRICO

IMPACTOS 
AMBIENTAIS



Público : Especialistas em Construção Sustentável 
sendo 170 (123)  alunos e 28 (22) professores
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Nenhuma 
citação 
sobre 

poluição 
biológica
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CONCLUSÃO

10

A conclusão de que o assunto não aparece nos estudos pelo fato dos especialistas 
em construção sustentável não possuírem conhecimentos sobre os aspectos 
ecossistêmicos de forma a analisarem criticamente o ferramental existente, foi 
reforçada a partir dos resultados da pesquisa que subsidiou este artigo. 
A similaridade dos resultados dos especialistas, sejam alunos ou professores, no 
questionário fez acender a luz amarela. 
O grande desafio para os cursos de pós-graduação em construção sustentável e 
planejamento urbano, é mediar um novo projeto de sociedade, no qual os aspectos 
políticos, sociais, econômicos, culturais e, principalmente, ambientais sejam 
criticamente revistos. 
Isso implica levar os docentes e discentes ao entendimento de que sua ação 
individual imediata refletirá socioambientalmente também a longo prazo, sendo a 
melhor estratégia a promoção dos valores e comportamentos que o 
desenvolvimento sustentável exige: mensagens que sejam sutis, mas claras; 
holísticas, mas tangíveis; multidimensionais, mas focadas.
Tratar o ser humano e o meio ambiente como se pertencessem a dois mundos 
diferentes é um legado da nossa cultura, inculcado pelas instituições de ensino, que 
precisa mudar.Com este texto espera-se que a transformação venha na velocidade 
que o planeta necessita. 
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