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Este artigo propõe diretrizes a serem incorporadas na fase de planejamento de 
edificações sustentáveis.  
Baseado em conteúdo teórico e em pesquisa empírica, apresenta conceitos de 
sustentabilidade e sua aplicação no planejamento de edificações sustentáveis.  
O método de pesquisa utilizado é qualitativo, aplicado. Realiza comparação entre 
conceitos de sustentabilidade, identificados na literatura cientifica, e as práticas 
de planejamento de edificação pesquisadas em práticas empresariais.  
Com a finalidade de hierarquizar as diretrizes identificadas foram entrevistados 
especialistas.  
O resultado da pesquisa define diretrizes para o planejamento de edificações 
sustentáveis. 
 
Palavras-chave: avaliação de ciclo de vida de produtos, edificação sustentável, 
gestão da construção civil, engenharia da sustentabilidade. 



 Principais fatores desafiadores para o desenvolvimento sustentável 



Segundo os autores Hongbing et al (2010), as discussões que antecedem os 

empreendimentos, características da fase de planejamento, têm seis áreas:  

• aderência com a legislação sustentável,  

• projetos e aquisições,  

• tecnologia e inovação,  

• estrutura organizacional e processos,  

• educação e treinamento e  

•comunicação.  



Elaboração de diretrizes que devem ser incorporadas na fase de 

planejamento e de projeto de construção de edificações 

sustentáveis, em conformidade com as vertentes economicas, 

culturais, sociais, ambientais, funcionais, estéticas, de segurança e de 

prevenção de riscos. 



Esta pesquisa classifica-se como descritiva, sendo baseada em revisão da 
literatura e em dados primários identificados através da pesquisa com 
especialistas.  

A escolha dos especialistas foi definida pelo critério de amostragem por 
conveniência. 

A pesquisa de opinião de especialistas focou as características do 
planejamento e de projeto de construção de edificação.  

Para atingir seus objetivos, o estudo foi desenvolvido em etapas 
estruturadas. 





Estudo de caso realizado em empresa de construção de edificações no 
município de Ipojuca - PE.  

A pesquisa bibliográfica foi resultado de consulta nas bases de dados SCOPUS e 
ISI Knowledge, no Portal CAPES, entre novembro e dezembro de 2011. 

A pesquisa com especialistas ocorreu nos meses de junho e julho de 2012. Para 
o desenvolvimento da pesquisa com especialistas foi elaborado questionário 
com perguntas abertas e fechadas.  

Os profissionais entrevistados são especialistas que atuam na fase de 
planejamento de edificações. 

Periódicos que mais contribuíram para a pesquisa:  
• Journal of Cleaner Production (485 artigos identificados)  
• Journal of Construction Engineering and Management – ASCE (251 artigos 
identificados). 



Princípios sustentáveis que, segundo Pinheiro (2003), orientam as equipes de 
planejamento de edificações sustentáveis. 



Fases do ciclo de vida de uma edificação e o posicionamento do processo “Planejamento”, 
que antecede à etapa de construção. Balaban (2011). 



Escopo das dimensões 
sustentáveis de uma 
edificação. 

De acordo com San et al (2010) a sustentabilidade de uma construção deverá 
abranger todas as etapas como: a concepção da edificação, passando pelo 
planejamento, projeto, construção, manutenção das funcionalidades até sua 
demolição. 



1. Sistema de gestão com requisitos e premissas sustentáveis para planejar a 
construção da edificação; 

2. Preocupações relevantes: com a área ocupada, produtos ambientais, riscos 
e doenças ocupacionais, preservação do solo, substituição de produtos 
tóxicos, logística sustentável; 

3. Inserção nos contratos de cláusula que garanta o uso de práticas 
sustentáveis; 

4. Política de créditos com enfoque sustentável por parte de agentes 
financeiros; 

5. Participação e comprometimento de órgãos fiscalizadores e legais nas 
construções de edificações; 

6. Gestão integrada sustentável em obras em uma mesma área geográfica, 
para otimização dos consumos e do tratamento de resíduos gerados.   



1. Em sua opinião quais os requisitos para a sustentabilidade de uma construção que devem 
ser considerados na etapa do projeto? 

2. Em sua opinião qual a fase do ciclo de vida da construção de edificação, particularmente na 
etapa de projeto, reside um momento fundamental para obtenção de uma construção 
sustentável? 

 a) Fase A – Concepção do Produto? 
 b) Fase B – Definição do Produto? 
 c) Fase C – Identificação e Solução de Interfaces? 
 d) Fase D – Projeto Detalhamento das Especialidades? 
 e) Fase E – Pós Entrega do Projeto? 
 f ) Fase F – Pós Entrega da Obra? 
3. Em sua opinião inspeções regulares pós entrega do prédio e registro de não conformidades 

e forma de solução ajudam no aprendizado de lições que seriam aplicados no projeto de 
construções futuras? 

4. Quais outras recomendações, para a etapa de concepção do produto, definição do produto, 
identificação e solução de interfaces, projeto detalhamento das especialidades, pós entrega 
do projeto e pós entrega da obra devem ser consideradas para a obtenção de um projeto, 
execução e uso de forma sustentável da construção? 



A preocupação com a funcionalidade dos sistemas e alternativas 
aplicadas na construção da edificação se destaca em função da: 
racionalidade do uso da água, da energia, da limpeza e em 
cuidados com a contaminação do solo.  

Dimensões da sustentabilidade em ordem de 
priorização, segundo opinião dos especialistas 
entrevistados.  



Para o encerramento da pesquisa, o foco foi coletar outras 
recomendações que podem ser consideradas em um projeto e na 
execução da construção.  As respostas obtidas foram: 
• Verificação dos resultados e as definições do projeto na fase pós 
entrega da obra; 
• Forte participação dos interessados na construção e dos órgãos 
legais; 
• Garantia de qualidade de vida aos usuários; 
 

As conclusões sugerem algumas diretrizes que devem ser 
desenvolvidas para cada fase do ciclo da construção de edificações 
com características sustentáveis. 



Dimensão Ambiente 
• Elaborar plano de gerenciamento e resposta aos desastres naturais; 
• Desenvolver procedimento para mapeamento das riquezas naturais, fauna, flora, 

fertilização do solo e comunidades do entorno utilizando recursos de TI. 
 
Dimensão Construção Estética 
• Identificar tecnologias e sistemas ecologicamente sustentáveis que se integrem 

com o entorno além de valorizar o espaço urbano (cultura local e ambiente 
natural); 

• Aplicação de soluções criativas e alternativas a serem aplicadas na construção da 
edificação. 

 
Dimensão Econômica 
• Analisar a maturidade e educação em sustentabilidade dos empresários e 

clientes, fornecedores de materiais e serviços para compreender o envolvimento 
com o tema; 

• Desenvolver modelo de planejamento estratégico para empresas construtoras 
com indicadores de medição para monitoramento das metas sustentáveis do 
projetos. 



Dimensão Funcionalidade 
• Para as áreas ventiladas naturalmente inserir requisitos no projeto e na definição 

dos materiais considerando o custo, a instalação e a manutenção. Pode também 
estudar: clima quente, chuvoso, outros; 

• Eficiência energética: quais as premissas a ser consideradas na construção; 
 
Dimensão Segurança e Prevenção de Riscos 
• Elaborar proposta de gerenciamento do risco sustentável dos fatores que 

interferem na construção;  
• Avaliar o uso de tecnologia para mitigar acidentes de trabalho com o não 

descumprimento das características das dimensões da sustentabilidade; 
 
Dimensão Social 
• Propor plano de treinamento em sustentabilidade de construções de edificações 

para todos os envolvidos no projeto; 
• Propor a elaboração de código de ética e responsabilidade sob o 

desenvolvimento de atividades de construção sustentáveis aos profissionais 
envolvidos refletindo em suas avaliações de desempenho; 

• Definir política e capacitação para inclusão os trabalhadores da construção da 
edificação com origem nas comunidades do entorno. 



Para os trabalhos e estudos futuros de pesquisa, recomenda-se: 

• elaborar procedimento de inclusão dos moradores da vizinhança da obra;  

• incluir requisitos aplicados na construção sustentável dentro do estudo de 
viabilidade técnico econômico e ambiental em relação ao valor presente líquido 
do empreendimento;  

• conversão dos materiais hoje aplicados na construção por alternativas de menor 
impacto ao ambiente como ação conjunta entre fabricantes e empresários da 
construção civil; 

• implantar sistema de informação à sociedade para monitoramento de aspectos 
ambientais, sociais, econômicos, funcionais e de segurança da edificação;  

• propor ações para prevenção e recuperação ambiental da contaminação da 
terra, do ar e da qualidade da água impactadas pela construção;  

• propor métricas regionais para o uso reduzido de recursos em escassez;  

• propor modelo de diagnóstico regional em conformidade com as dimensões da 
sustentabilidade para a orientação de novos empreendimentos. 
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