
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

GUSTAVO FERNANDES ROSADO COÊLHO 

 

 

 

 

 

DIRETRIZES PARA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL PÚBLICAS VOLTADAS À SUSTENTABILIDADE: 

Um Estudo de Caso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal - RN 

 2018 



 

2 

GUSTAVO FERNANDES ROSADO COÊLHO 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETRIZES PARA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL PÚBLICAS VOLTADAS À SUSTENTABILIDADE: 

Um Estudo de Caso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Produção da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

para fins de defesa. 

 

Área de concentração: Engenharia de 

sustentabilidade 

 

Orientadora: Profa. Dra. Ciliana Regina 

Colombo 

 

 

 

 

 

 

 

Natal – RN 

 2018 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

  

 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ser humano, Terra e natureza se pertencem 

mutuamente. Por isso é possível forjar um 

caminho de convivência pacífica. É o desafio da 

educação." 

 

 

Leonardo Boff 

 

 



 

6 

DEDICATÓRIAS 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha família: 

 

Aos meus pais, Laplace e Joana D’Arc, exemplos de dignidade, de bondade e de honestidade, 

que me fizeram perseguir um ideal de bom caráter, que me mostraram a importância do 

conhecimento como sendo a principal riqueza de um homem, e que foram, são e para sempre 

serão minha referência de vida. 

 

A minha esposa, Manuelle, grande companheira, que sempre me apoiou e estimulou em todas 

as lutas da vida, e que viveu cada momento deste trabalho junto comigo. 

 

Aos meus filhos, Felipe, Ana Carolina, Mariana e Gabriela, presentes de Deus, que muito 

vivenciaram deste trabalho, por serem a razão e a alegria de viver cada momento desta vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Inicialmente, agradeço a Deus, grande mestre do Universo, por me permitir o dom da vida e a 

possibilidade de vivenciar este momento. 

 

 

À Professora Ciliana Regina Colombo, orientadora deste trabalho, que aceitou dispor de seu 

tempo e também por dividir e transferir seus muitos conhecimentos. 

 

 
Aos professores Mario Gonzalez e Marciano Furukava, membros da banca da qualificação e da 

defesa final do trabalho, e à Profa. Régia Lopes, que se somou na etapa final, que me deram o 

privilégio de compartilhar seus conhecimentos, trazendo ricas contribuições. 

 

 

Ao Professor José Ivonildo do Rego, exemplo de integridade e de dedicação ao serviço 

público, que muito contribuiu para minha formação humana e profissional. 

 

 

À minha filha Ana Carolina, que, com seus conhecimentos técnicos e a disponibilidade de seu 

tempo na revisão deste trabalho e com palavras de incentivo, muito me ajudou. 
 

 

Aos companheiros de muitas jornadas na Superintendência de Infraestrutura da UFRN, 

levados à condição de agentes pesquisados e que muito contribuíram para o desenvolvimento 

deste trabalho. 

 

 

A todos que, direta ou indiretamente, me trouxeram contribuições que, sem exceção, foram de 

grande importância para a realização deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

DIRETRIZES PARA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL PÚBLICAS VOLTADAS À SUSTENTABILIDADE: UM ESTUDO DE CASO NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

RESUMO 

 

A crescente preocupação da sociedade da atualidade com as questões ambientais, em face do 

crescimento desordenado e da também crescente depleção da natureza, tem levado à busca de 

alternativas que possam mudar os paradigmas estabelecidos, onde a natureza ainda é tratada 

como fonte inesgotável e mera provedora de recursos. Tal preocupação também se mostra de 

grande significado para a importante indústria da construção civil, que tem papel destacado na 

vida econômica de qualquer país, o que não é diferente no Brasil, mas que também se 

caracteriza como causadora de grandes impactos ambientais. Este trabalho se propôs estudar 

esta temática, a qual trata do relacionamento entre obras de construção civil, mais 

especificamente as públicas, e a preservação ambiental, tendo como fundamento a possibilidade 

de mudanças em seu modo tradicional de produção, porquanto tem como objetivo propor 

diretrizes para planejamento e execução de tais obras como sustentáveis. Para consecução deste 

trabalho, realizou-se pesquisa bibliográfica, documental e de campo, adotando-se como método 

o estudo de caso, tendo como campo de estudos a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e como sujeitos da pesquisa agentes públicos (arquitetos, engenheiros e assessor 

jurídico) com atuação afeta à temática estudada, e, também, representantes de empresas 

construtoras, todos responsáveis pela realização de obras de construção civil na referida 

Instituição, utilizando-se de entrevistas semiestruturadas realizadas individualmente e em 

reuniões de grupos focais, seguidas de diálogo reflexivo. Os resultados da pesquisa indicaram 

que, apesar da grande aceitação por parte dos sujeitos da pesquisa quanto à ideia proposta neste 

trabalho, as obras realizadas na UFRN não podem, ainda, ser consideradas como voltadas à 

sustentabilidade, o que se conclui a partir da indicação promovida pelos sujeitos das 

necessidades de institucionalização dessa ideia, de maior capacitação das equipes responsáveis 

e de melhor adequação aos regramentos vigentes. Assim sendo, como resultado deste trabalho, 

são apresentadas diretrizes para a aplicação de requisitos ambientais em obras de construção 

civil públicas, considerando suas etapas de planejamento e de execução, de forma a direcioná-

las à sustentabilidade.  

 

Palavras-chave: Construções Sustentáveis; Bioconstrução; Desenvolvimento Sustentável; 

Sustentabilidade. 
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GUIDELINES FOR PLANNING AND EXECUTION OF PUBLIC CIVIL 

CONSTRUCTION WORKS FOCUSED ON SUSTAINABILITY: A CASE STUDY AT 

FEDERAL UNIVERSITY OF RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

ABSTRACT 

 

The growing concern of today’s society with environmental issues, in reason of disorderly 

growth and increasing depletion of nature, has led to search for alternatives that may change 

established paradigms, where nature is still treated as an inexhaustible source and mere provider 

of resources. Such concern is also of great significance for the important civil construction 

industry, which has a leading role in economic life of all countries, what is not different in 

Brazil, but it is also characterized as causing great environmental impacts. This work has 

proposed to study this theme, which deals with the relationship between civil construction 

works, more specifically public ones, and environmental preservation, based on the possibility 

of changes in its traditional mode of production, as it aims to propose guidelines for planning 

and executing such works as sustainable. In order to achieve this work, a bibliographic, 

documentary and field research was carried out, adopting as a method the case study, having as 

field of study the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) and as research subjects 

public agents (architects, engineers and legal adviser), whose actions are related to subject 

studied, and also representatives of construction companies, all responsible for the construction 

of civil works in that institution, using semi-structured interviews carried out individually and 

in focus group meetings, followed by reflective dialogue. The results of research indicated that, 

despite of great acceptance by the subjects of the research regarding the idea proposed in this 

work, the works carried out at UFRN can not be considered as directed towards sustainability 

yet, due to the indication promoted by the subjects like needs of institutionalization of this idea, 

greater capacity building of responsible teams and better adaptation to current regulations. 

Therefore, as a result of this work, guidelines are presented for the application of environmental 

requirements in public civil construction works, considering their planning and execution 

stages, in order to direct them to sustainability. 

 

Keywords: Sustainable Buildings; Greenbuilding; Sustainable Development; Sustainability. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente introdução tem a função de apresentar ao leitor a problemática da complexa 

relação entre a realização de obras de construção civil públicas e a sustentabilidade ambiental, 

o que se faz pela contextualização da situação atual, assim como, pelo problema estudado.  

Ainda neste capítulo, como motivação para a investigação da problemática proposta, 

se encontram apresentados os objetivos geral e específicos, assim como as justificativas para 

elaboração deste trabalho. Por último, foi apresentada sua organização da dissertação, incluindo 

a estrutura dos capítulos que a compõem. 

 

 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 

 

Nos dias atuais, nos encontramos em meio a uma crise ambiental e à predominância 

do pensamento mecanicista que vem dominando, notadamente, o mundo ocidental nos últimos 

séculos. Tal situação se deve a crenças e percepções que serviram de base conceitual para a 

formatação da ideologia de pensadores como Bacon, Descartes e Locke, destacados 

personagens dos movimentos positivista e cartesiano, que fundamentaram o que se define como 

mecanicismo. Há muito tempo, esta forma de pensar vem moldando um formato econômico e 

social que adotou como premissa desconsiderar o verdadeiro valor da natureza e de seus 

recursos, incorrendo em resultados que ora se mostram incapazes de cuidar adequadamente do 

homem e do ambiente. 

Em meio aos debates que tratam do ambiente, infere-se que muitas mudanças 

continuam a ser necessárias, ou até imprescindíveis, e urgentes. Dentre estas, talvez uma das 

mais importantes, a necessidade de substituição de crenças e percepções arraigadas, como a de 

que o homem tem domínio total sobre a natureza, fundamento principal da ideologia do 

antropocentrismo, assim como aquela que entende que os recursos naturais são ilimitados e que 

a preservação ambiental se considera mero entrave ao desenvolvimento econômico.  

Assim sendo, estabelecer novos modelos de desenvolvimento econômico e social se 

mostra imprescindível, posto que o sistema mecanicista é irremediavelmente desequilibrado. É 
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um sistema com diversos reflexos negativos, que são evidenciados pela própria natureza, que 

continua a ser tratada como "um vasto depósito de matéria prima útil", e definida como sendo 

tão somente uma "reserva de bens econômicos" (WINNER, 1997, p. 145), o que leva ao estado 

em que a própria sobrevivência humana passa a correr riscos.  

Ainda de conformidade com Winner (1997, p. 139), [...] ou bem se estabelecem formas 

relativamente benignas de autocoerção agora mesmo, ou senão se depara com soluções ainda 

mais opressivas, mais adiante [...], mostrando claramente a responsabilidade do homem da 

atualidade na busca pelo equilíbrio entre ele próprio e o ambiente em que vive e do qual 

depende, garantindo a sobrevivência da espécie. 

Tais preocupações são corroboradas por Trigueiro (2012) quando expressa que os 

atuais meios de produção e de consumo constituem o eixo de sustentação do modelo acima 

exposto, que tem como norte a maximização dos lucros e o entendimento de que a natureza é 

apenas, ou acima de tudo, mera fonte de matéria-prima e energia. O que se depreende da 

situação ambiental é que “os meios de produção e de consumo são constantemente apontados 

como os maiores vilões ambientais da atualidade” (TRIGUEIRO, 2005, p. 7). 

No entanto, resta claro que estes entendimentos ainda vigentes não podem e nem 

devem prosperar, posto que, conforme declara Rockström et al. (2009), a base de recursos 

naturais da Terra não é infinita. Destarte, em face desta realidade, já se pode verificar o 

nascimento de uma nova forma de pensar a natureza, na qual se vê, ainda que muito 

modestamente, a ocorrência de uma verdadeira inquietude social e o surgimento de novas ações 

e atitudes destinadas à proteção e à preservação ambiental, levando-se a crer em um gradativo 

despertar da sociedade da atualidade e seu consequente amadurecimento.   

De forma positiva, tal inquietude deflagrou uma crise paradigmática, onde a 

manutenção do modelo ainda predominante parece estar sendo abalada, pois são cada dia mais 

crescentes os questionamentos da sua validade associado ao surgimento de uma nova 

consciência, onde a questão ambiental se encontra em singular evidência.  

Estes questionamentos têm feito emergir diversos movimentos para superação desse 

paradigma predominante, fazendo despertar a consciência da degradação do ambiente natural 

(natureza), mostrando a necessidade de substituir o atual padrão de desenvolvimento por outro, 

conforme já afirmava Vieira (1997, p. 129), no final do século passado, que: 

 

possa reduzir o desperdício, reciclar materiais, empregar recursos e energias 

renováveis, assegurando uma produtividade sustentada de longo prazo e promovendo 

a seleção de objetivos sociais de crescimento, sem prejuízo de uma modernização 

tecnológica e de uma inserção autônoma no processo de globalização econômica e 

política.  
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A observação de tal fenômeno social se dá pela valorização das questões ambientais 

como um dos grandes problemas mundiais, sendo inseridas na agenda de, praticamente, todas 

as nações do mundo, se configurando como um tema global e, por conta disso, justificando um 

espaço cada vez maior na pauta de organismos como a Organização das Nações Unidas (ONU), 

em fóruns e conferências mundiais sobre meio ambiente, iniciadas pela Conferência de 

Estocolmo, ocorrida em 1972, destacada pelo lançamento das “bases de uma legislação 

internacional do meio ambiente” (WINNER, 1997, p. 16). 

Considerando este cenário desafiador, a sociedade moderna deve avançar na criação 

de novos modelos de desenvolvimento, e, de conformidade com Hawken, Lovins e Lovins 

(2010), atribuir o valor adequado aos recursos naturais e aos sistemas vivos, assim como aos 

sistemas sociais e culturais, que são a base do capital natural. Novos modelos de 

desenvolvimento que, descompassados do foco exclusivo na produção pela produção, devem 

ser direcionados para a inserção de critérios de maior qualidade ambiental, buscando garantir a 

preservação da natureza e, consequentemente, da própria vida humana. Tal pensamento é 

reforçado por Colombo (2006) ao afirmar que “a qualidade de vida que estamos perseguindo 

enquanto sociedade está intimamente relacionada aos conceitos que nossa sociedade instituiu 

para desenvolvimento/modernidade”. 

Este pensamento correspondeu ao fundamento principal do que se definiu, 

inicialmente, como ecodesenvolvimento e, na atualidade, se define como desenvolvimento 

sustentável, o que poderia ser um objetivo óbvio a ser perseguido por todos. A adoção do 

desenvolvimento sustentável, segundo Sachs (1981, p.14), “trata-se de gerir a natureza de forma 

a assegurar aos homens de nossa geração e a todas as gerações futuras a possibilidade de 

satisfazer as suas necessidades”.  

Um indicativo de que o mundo vem despertando para este novo posicionamento frente 

ao meio ambiente é a permissão da integração de novos termos e conceitos como o de 

desenvolvimento sustentável e o de sustentabilidade ao vocabulário moderno. Como 

decorrência direta, outros termos específicos foram instituídos para algumas áreas do 

conhecimento, quando citamos como exemplo bioconstrução ou greenbuilding para a 

construção civil. 

Trata-se, portanto, o desenvolvimento sustentável, de um projeto de civilização, na 

medida em que evoca um novo estilo de vida; um conjunto de valores próprios; um conjunto 

de objetivos escolhidos socialmente; e uma visão de futuro (SACHS, 1981). Um projeto de 

civilização que deve também contemplar o componente cultural como sendo uma dimensão 
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essencial, e ainda considerar a estreita imbricação dos setores econômicos e sociais com a 

ecologia, como sendo um novo papel social. Cabe à sociedade, aos governos e às organizações 

públicas estabelecerem a implementação desta imbricação, que resultará na própria 

sustentabilidade, a ser obtida pela aplicação de requisitos ambientais compatíveis com esta nova 

forma de pensar e agir, em seus processos e procedimentos.  

No entanto, apesar do surgimento de novas maneiras de entender o desenvolvimento 

econômico e a própria sociedade, é também verdade que a atividade de alguns setores, 

notadamente aqueles considerados essencialmente “produtivos”, ainda insistem em manter a 

utilização de práticas adversas a um novo modelo de desenvolvimento, dentre as quais podemos 

enquadrar a construção civil, que desempenha um papel vital no crescimento do 

desenvolvimento e da economia de qualquer país (OKE e AIGBAVBOA, 2017). 

A construção civil, um dos ramos de atividades mais antigos desenvolvidos pelo 

homem, se caracteriza como um grande agente transformador, mas, ao mesmo tempo, funciona 

como um grande agente poluidor. Por depender do beneficiamento e da transformação de 

matérias-primas e produtos, por fazer exploração direta da natureza ou do próprio capital 

natural, a construção civil é caracterizada como uma das mais impactantes para o meio 

ambiente. No entanto, não se pode olvidar os impactos ambientais causados por outras 

evidências, como por exemplo, a implantação de seus produtos no espaço urbano, como as 

edificações, e dos resíduos resultantes desta atividade, o que, por si só, já representa um grande 

problema ambiental. Segundo dados do Worldwatch Institute, o setor da construção civil 

consome 40% (quarenta por cento) do fluxo total anual de toda matéria-prima e mais de um 

quarto de toda madeira utilizadas na economia global. 

A construção civil, em face de suas especificidades, também se caracteriza por 

interferir diretamente no bem-estar das pessoas. Colombo (2006, p.4) afirma que: 

 

os nossos conceitos, condicionados por nossa cultura, é que formam a organização da 

sociedade e de tudo o que desenvolvemos. Do mesmo modo, ocorre com as obras de 

engenharia, cuja inclusão em dado contexto cria outras condições, outra qualidade de 

vida. Toda e qualquer obra de engenharia interfere no ambiente natural e construído 

promovendo transformações, mudando a maneira como as pessoas vivem, consomem, 

trabalham e usam o tempo de lazer.  

 

A construção adequada pode ser definida como aquela que possa estar integrada ao 

ambiente natural onde foi implantada, que possa ser construída em harmonia com o ambiente 

que existia antes dela, sem ter que o substituir por completo. Ou seja, a obra de engenharia é 

interessante quando se mostra capaz de, ao invés de ferir e degradar sua qualidade natural, 
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beneficiar o local, ou, que possibilite uma melhora da qualidade do ambiente de vida do ser 

humano proporcionada pelas condições naturais (ALVA, 1998 apud COLOMBO, 2004). 

No Brasil, assim como no resto do mundo, a construção civil dispõe de reconhecida e 

sensível importância econômica, que se define por se tratar de um segmento produtivo 

responsável pela absorção de grande quantitativo de mão-de-obra disponível, geralmente 

situada em camadas sociais mais hipossuficientes e, ao mesmo tempo, por demandar atividades 

de diversos outros segmentos produtivos, envolvendo diversas áreas da economia. No entanto, 

por também dispor de reconhecida capacidade de causar impactos – quase sempre negativos –  

ao meio ambiente, o que confirma a importância e a necessidade da inserção da sustentabilidade 

a esta indústria, o que pode se dar pela aplicação de requisitos ambientais. 

De acordo com Shen et al. (2010), a sustentabilidade no setor da construção civil deve 

estar preocupada em atingir uma situação de ganha-ganha, contribuindo para a melhoria do 

ambiente e para o avanço da sociedade. Os mesmos autores também declaram que o binômio 

construção civil e sustentabilidade refere-se, de fato, a uma relação que envolve 

desenvolvimento econômico, os reflexos deste na qualidade de vida da população, e, ainda, o 

necessário cuidado com o meio ambiente, temas que compõem a essência da almejada 

sustentabilidade, dentre outros. 

No caso particular do Brasil, o Estado é o principal realizador de obras de construção 

civil, dos mais variados tipos. Tais obras assumem papel de grande importância social, já que 

visam a prestação de um serviço público para a sociedade e por responder pela grande geração 

de empregos, e econômica, considerando que são financiadas com recursos públicos, 

movimentando a economia local e a nacional. Isto posto, identifica-se que as obras públicas 

funcionam como importantes promotoras e indutoras do desenvolvimento nacional. 

Em face do exposto, julga-se como de grande significado estudar a relação da 

realização de obras de construção civil públicas nacionais com a sustentabilidade e, ainda, quais 

seriam os requisitos necessários à sua efetivação. 

Assim sendo, dada a amplitude do que corresponde à realização destas obras públicas 

no Brasil, decidiu-se pelo estudo de caso em uma instituição pública que se caracterizasse como 

representativa do poder público e que dispusesse de credibilidade, de relevância e inserção 

social e com importante atuação na realização de obras de construção civil, com condições para 

responder as seguintes questões da pesquisa:  

1) Considerando-se a legislação e outros regramentos públicos já vigentes, as obras 

de construção civil públicas são realizadas como sustentáveis, ou seja, mediante a 

aplicação de requisitos ambientais?  
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2) Que providências, procedimentos ou intervenções cabíveis e necessários poderiam 

ser promovidas para que as obras públicas pudessem ser consideradas como 

direcionadas à sustentabilidade? 

Considerando-se os critérios estabelecidos para seleção do órgão ou instituição pública 

brasileira a ser estudada, foi definida a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

autarquia federal, atuando como uma instituição de ensino superior e como a principal agência 

de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte, com a função precípua de produzir e 

disseminar conhecimentos, com forte influência sobre a sociedade local e regional. Além destas 

características, esta instituição tem sido palco, nos últimos anos, da realização de um 

significativo conjunto de obras públicas, para manutenção e ampliação do grande complexo 

predial onde funciona.  

É importante esclarecer que o presente trabalho, após avaliação dos conhecimentos 

adquiridos, sem olvidar as características e a complexidade próprias do funcionamento do poder 

público, optou-se por considerar como premissa básica deste estudo que as obras de construção 

civil públicas devem ser consideradas como voltadas à sustentabilidade, ou seja, que possam 

ser planejadas e executadas visando aproximarem-se de obras efetivamente sustentáveis. 

Esta premissa, que também ajudou a definir os objetivos deste trabalho, é baseada na 

complexidade que envolve o atingimento da sustentabilidade plena em qualquer obra de 

construção civil, o que se agrava pelas condições de funcionamento do poder público como um 

todo, representando maior dificuldade para as obras públicas. Por outro lado, também foi 

considerado que este trabalho corresponde, não obstante o esforço empreendido para sua 

efetivação, a um estudo preliminar e que terá prosseguimento, no todo ou em parte, em outras 

pesquisas. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Propor diretrizes para planejamento e execução de obras de construção civil públicas 

voltadas à sustentabilidade.   

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar a percepção dos sujeitos quanto à importância de obras de construção 

civil públicas voltadas à sustentabilidade; 

• Identificar referencial teórico e documentos públicos vigentes relacionados com 

obras de construção civil públicas em associação com a sustentabilidade;  

• Identificar práticas relacionadas com as etapas de planejamento e de execução 

de obras de construção civil públicas, considerando projetos de arquitetura e de 

engenharia e outros documentos pertinentes, sob a ótica da sustentabilidade; e 

•  Identificar diretrizes de planejamento e de execução de obras de construção civil 

públicas que considerem novas formas de produção e possam torná-las voltadas à 

sustentabilidade. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS 
 

 

No Brasil, a presença do Estado se apresenta de forma intensa na vida da sociedade. 

Considerando tal realidade, o Estado brasileiro precisa construir meios, não somente para gerar 

dinamismo econômico e uma adequada produção de riquezas, mas, também, para favorecer 

uma boa qualidade de vida, beneficiando a sociedade nacional. No viés social da atuação estatal, 

situam-se as garantias ao meio ambiente como forma de também garantir a sobrevivência das 

atuais e das futuras gerações, posto que prover garantias à sociedade é também cuidar da 

natureza, fonte de todos os recursos, e, portanto, do meio ambiente, dentro de uma perspectiva 

de desenvolvimento voltado à sustentabilidade. 

Assim sendo, destaca-se a importância de uma atuação estatal pautada em um modelo 

de desenvolvimento econômico e social que tenha como premissa o respeito à natureza, 

efetivada por meio de políticas públicas que considerem, de forma prioritária, as questões 

ambientais, extensivas à realização de obras de construção civil públicas, com grande 

significado. Tais obras, além de sua capacidade de mobilização de recursos financeiros vultosos 

e de proporcionar a geração de postos de trabalho, ainda são grandes geradoras de impactos 

ambientais, em sua maioria, negativos, o que ressalta a importância e a pertinência deste estudo. 

As obras de construção civil, inclusive as públicas, se caracterizam por sua 

especificidade e complexidade. Sobre esta constatação, é importante destacar o que afirmou 

Altounian (2016, p. 78):  

as peculiaridades inerentes à execução de uma obra transformam cada 

empreendimento em um objeto singular, diferentemente de outros produtos ou 

serviços que são encontrados de forma padronizada no mercado, o que vem configurar 

a condição de especificidade na execução de obras. 

 

Dessa forma, pesquisar sobre a realização de obras de construção civil públicas, 

considerando as etapas de planejamento e de execução, sob a ótica da sustentabilidade, 

mediante um estudo de caso, e, ao final, apresentar proposição de diretrizes que possam 

qualificar as obras públicas como voltadas à sustentabilidade, se apresentam como de 

significativa importância, e, portanto, justificam a iniciativa de estudar esta temática. 

Com o fito de ressaltar a importância do campo de estudo, merece ser destacada a 

infraestrutura física que abriga as atividades da UFRN – um considerável e diverso complexo 

predial com notáveis especificidades, funcionando em instalações físicas que contemplam salas 

de aulas, hospitais, indústria farmacêutica, propriedades rurais, sofisticados laboratórios para 

desenvolvimento de atividades acadêmicas e científicas, dentre outros, distribuído em uma área 
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construída de, aproximadamente, 300.000 m2 (trezentos mil metros quadrados), e que, nos 

últimos anos, vem vivenciando uma grande expansão, com a construção de novas edificações.  

Somado a estes registros, vale ressaltar a atuação profissional e a vivência do autor 

deste trabalho com o gerenciamento do espaço físico da UFRN e de suas obras de construção 

civil. O pesquisador é servidor público federal, exercendo o cargo de engenheiro civil, com 

participação ativa, direta e privilegiada no planejamento e na execução das obras de construção 

civil públicas executadas na UFRN nos últimos anos, inclusive durante a execução do maior 

plano de expansão das Universidades federais, o Programa de Expansão e Reestruturação das 

Universidades Federais (REUNI), posto que, ao longo de sua carreira, exerceu as funções de 

engenheiro responsável por fiscalização e orçamentação de obras, pela elaboração de projetos 

de engenharia, como Chefe do Setor de Orçamentos, Coordenador Técnico e Coordenador 

Geral do Escritório Técnico Administrativo, como Prefeito da Cidade Universitária e como 

Superintendente da Superintendência de Infraestrutura, onde são realizados o planejamento e 

a execução de todas as suas obras públicas. 

A efetivação deste trabalho também se justifica pelo fato de que a temática – 

sustentabilidade em obras de construção civil públicas, apesar de sua importância, ainda não 

teve a exploração necessária. No curso da realização dos estudos preliminares sobre o tema, 

foi identificada a existência de poucas publicações bibliográficas acerca do assunto. 

Dentro da ótica da produção de obras de construção civil direcionadas à 

sustentabilidade, manteve-se contato com trabalhos acadêmicos que tiveram esta mesma 

temática como objeto. Nestes achados, constatou-se que, apesar de se observar uma 

preocupação crescente com a necessidade de transformação da execução de obras de 

construção civil segundo um modelo tradicional para um modelo que considere a aplicação de 

requisitos ambientais, em sua grande maioria, estes foram direcionados ao mundo privado, com 

exceção de alguns poucos trabalhos publicados fora do Brasil, não contemplando o universo 

público, reforçando a importância e a relevância deste trabalho. 

Ainda nesta direção, o presente trabalho tem a pretensão de ser utilizado como estudo 

preliminar e, também, como referência para o prosseguimento de outros estudos e pesquisas 

dentro desta importante temática, e, até mesmo, de servir como aplicação prática em órgãos 

públicos. 
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1.4.  ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Esta dissertação se encontra estruturada em quatro capítulos, seguidos das referências, 

dos apêndices e anexos, conforme descritos a seguir.  

O Capítulo 1, correspondente à Introdução, tem por objetivo principal promover a 

apresentação do trabalho, onde procurou-se descrever os elementos necessários à formulação 

do problema, as justificativas para seu desenvolvimento, o levantamento do ambiente onde se 

insere a problemática e a formalização dos objetivos pretendidos para este trabalho. 

 Este capítulo é composto pela contextualização do problema (1.1), que visa apresentar 

a temática estudada dentro da realidade e do conhecimento desenvolvido na área, culminando 

com a explicitação do referido problema; pelos objetivos geral e específicos (1.2), onde se 

mostra descrito o que se pretende alcançar com o desenvolvimento deste trabalho; pelas 

justificativas (1.3) que motivaram a realização desta pesquisa; e, por fim, pela organização desta 

dissertação (1.4), a qual visa facilitar o acesso às informações que compuseram a presente 

dissertação.  

O Capítulo 2 trata da Fundamentação Teórica que norteou o presente estudo.  

Inicialmente, foi tratado especificamente de Construções Sustentáveis, incluindo seus 

conceitos, seus princípios e os requisitos necessários para esta qualificação, seguido de aspectos 

igualmente relacionados com a temática, como Bioconstrução, desenvolvimento sustentável e 

sustentabilidade. 

Dando sequência, a fundamentação teórica vem tratar de aspectos mais institucionais 

da realização de obras públicas, considerando o papel exercido pelo estado brasileiro, contendo 

a previsão constitucional relacionadas com execução de obras e a proteção ao meio ambiente; 

outras previsões legais e administrativas para o direcionamento à sustentabilidade, assim como 

o que consta na doutrina e na jurisprudência nacional.  

O Capítulo 3 – A Pesquisa – tem como objeto a descrição da metodologia da 

pesquisa utilizada no presente trabalho, incluindo a caracterização, os métodos empregados, 

a apresentação do campo e dos sujeitos da pesquisa, assim como cada um de seus 

procedimentos empregados para a consecução do trabalho. Ainda neste capítulo, foram 

apresentados a coleta e os instrumentos para coleta de dados, seguidos da forma de 

interpretação destes dados, a análise de conteúdo, e seu aproveitamento, através de 

categorização. 
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No Capítulo 4 – Resultados da Pesquisa, se fez a apresentação dos resultados dos 

dados coletados, em função de cada categoria indicada pela análise de conteúdo de todo 

material coletado, assim como as conclusões acerca de cada uma delas. 

A proposta de diretrizes para o direcionamento de obras de construção civil públicas 

à sustentabilidade, apresentada como resposta aos questionamentos elaborados na 

formulação do problema que motivou a pesquisa e esta dissertação, corresponde ao Capítulo 

5. 

Finalizando o trabalho, no Capítulo 6 são apresentadas as Considerações Finais, 

onde se encontram as conclusões firmadas pelo pesquisador, assim como, as limitações 

encontradas para a efetivação do presente trabalho, baseados nos estudos e na pesquisa 

empreendidos, e, também, na proposição de diretrizes que correspondem aos objetivos deste 

trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica do trabalho contemplou a revisão da literatura e de 

documentos públicos que tenham relação com a realização de obras de construção civil, com 

destaque para as que são realizadas pela administração pública brasileira, levando-se em 

consideração seu direcionamento à sustentabilidade.  

Na parte inicial, foram levantados assuntos relacionados com obras de construção civil 

e com sustentabilidade, quais sejam, construções sustentáveis, desenvolvimento sustentável e a 

própria sustentabilidade, visando fundamentar a base teórica necessária ao desenvolvimento do 

trabalho. 

Posteriormente, foram selecionados e levantados, dentro do arcabouço jurídico 

nacional, os regramentos específicos vigentes, tais como leis, decretos, instruções normativas, 

resoluções, acórdãos, dentre outros, que foram julgados como de principal importância para a 

instrução de obras de construção civil públicas voltadas à sustentabilidade, fazendo, também, 

suas próprias considerações. 

 

 

2.1 CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS 

 

A construção civil desempenha um papel vital no desenvolvimento de um país. Em 

face desta condição, deve se manter integrada aos acontecimentos sociais e econômicos, e, em 

consonância com a atualidade, o que pressupõe seu adequado relacionamento com o meio 

ambiente, natural ou construído.  

No entanto, de acordo com o Conselho Internacional da Construção (CIB), a 

construção civil responde pelo maior consumo de recursos naturais, que utiliza energia de forma 

intensiva e gera significativa quantidade de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, razão pela qual 

desempenha papel fundamental na realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável.   

Segundo Marques (2015), nos últimos anos, os processos construtivos têm passado por 

significativa evolução, provocando modificações dos modos tradicionais de construção, devido 

a vários fatores, como:  mudanças nas demandas e no posicionamento dos stakeholders 
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(interessados – clientes, proprietários, agências reguladoras relacionadas com infraestrutura,  

núcleo da construção, sociedade em geral) e a busca da garantia de satisfação destes; a rápida 

industrialização e globalização da economia; a intensa urbanização das populações; e a crise 

ambiental, considerando fatores diversos, inclusive o exaurimento de recursos naturais. 

A nova realidade identificada na sociedade atual tem como resultado imediato a 

mudança de paradigmas na construção – e, como consequência, nas atividades a ela 

relacionadas - dando origem ao conceito de construção sustentável, também denominada por 

vários autores como Bioconstrução (ou também como Greenbuilding – para os casos mais 

restritos à adoção de eficiência energética), devidamente adequado às dimensões econômica, 

social e, também, ambiental, orientadas para prevenir e evitar danos ao meio ambiente.  

Para Araújo (2008), citado em documento do o Instituto para o Desenvolvimento da 

Habitação Ecológica (IDHEA) (2013), construção sustentável é a denominação de um sistema 

construtivo que promove alterações conscientes de um entorno, de forma a atender as 

necessidades de edificações, de habitações e pelo uso do homem moderno, preservando o meio 

ambiente e os recursos naturais, garantindo qualidade de vida para as gerações atuais e futuras, 

considerando-se que o formato de desenvolvimento que se pretende, a partir deste novo ideário 

paradigmático, é a preocupação com a sobrevivência humana. 

Merece registro de que, no âmbito da Agenda 21 para a Construção Sustentável em 

Países em Desenvolvimento, a Construção Sustentável foi conceituada como sendo "um 

processo holístico que aspira a restauração e manutenção da harmonia entre os ambientes 

natural e construído, e a criação de assentamentos que afirmem a dignidade humana e 

encorajem a equidade econômica" (AGENDA 21, MMA, 2012).  

Também declara Araújo (2008) que, desde seus primórdios, em 1973, ano da crise do 

petróleo até o presente, a visão sobre o que é construção sustentável vem se modificando e se 

aprofundando, à semelhança dos organismos vivos quando submetidos a pressões para adequar-

se e sobreviver. No início, a discussão se restringia a edifícios energeticamente mais eficientes, 

posto que, naquele momento, o desafio era superar a crise do Petróleo, por meio de edificações 

menos consumidores de energia. Atualmente, as preocupações são mais amplas, porquanto 

citamos as que se destacam como grandes problemas ambientais, os resíduos gerados pelas 

obras, a escassez de água em muitos locais do mundo e o gás CO2 e os gases responsáveis pelo 

efeito estufa e pelo aquecimento global. 

Os autores Yudelson (2008), Sun (2011) e AlSanad (2015) afirmam que a indústria da 

construção civil contribui com cerca de 35% das emissões globais de CO2, 30% de gases de 

efeito estufa (durante a construção) e com 18% da emissão de gases durante o transporte e 
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processamento de materiais de construção. Além disso, consome 40% de todos os recursos 

naturais extraídos nos países industrializados, utiliza 40% da energia total produzida, consome 

25% de toda produção madeireira, responde por 16% do consumo total de água e 40% de todas 

as matérias-primas e gera 45-60% dos resíduos depositados em aterros, porquanto é indiscutível 

que sempre representou e continua a representar significativos impactos social, econômico e 

ambiental. 

De conformidade com os autores Florim e Quelhas (2005), a construção sustentável 

aborda o desenvolvimento sustentável no cerne da construção civil, ou seja, particulariza um 

conceito global. Em face desta realidade, a adoção da sustentabilidade na construção pressupõe 

também a interdisciplinaridade, na medida que sua evolução nos leva a trabalhar com três macro 

temas, ou dimensões, que compõem o chamado triple bottom line, ou sejam, os aspectos 

econômicos, sociais e ambientais.  

Ainda segundo os mesmos autores, a sinergia promovida entre esses aspectos permeia 

a aplicação do conceito de sustentabilidade, onde quer que ele seja aplicado, na esfera 

governamental, na sociedade civil ou na seara empresarial. Destarte, no contexto do 

desenvolvimento sustentável, o conceito de Construção Sustentável transcende a 

sustentabilidade ambiental, mas, também, abraçando a sustentabilidade econômica e social, o 

que enfatiza a adição de valor à qualidade de vida dos indivíduos e das comunidades. 

De conformidade com Araújo (2008), quanto mais sustentável uma obra, mais 

responsável ela será por tudo o que consome, gera, processa e elimina (descarta). Sua 

característica mais marcante deve ser a capacidade de planejar e prever todos os impactos que 

pode provocar, antes, durante e depois do fim de sua vida útil, ou seja, já no processo de 

demolição. 

Nas construções sustentáveis, Florim e Quelhas (2005) afirmam que a sustentabilidade 

está permeada pelos aspectos econômicos, sociais e ambientais, devendo-se levar em 

consideração desde a definição da demanda, na fase de planejamento, passando pela execução 

até as fases seguintes, considerando o uso e a ocupação das construções. Os processos devem 

ser executados conforme planejamento prévio, com projetos arquitetônicos e projetos 

complementares de engenharia elaborados de maneira a considerar um conjunto de requisitos 

ambientais. 

O cuidado com o meio ambiente deve se manifestar em todas as fases das obras, mais 

destacadamente na fase de planejamento. Tal etapa deve ser considerada como de grande 

importância por ser o início do ciclo, desencadeando todo o processo referente à consecução do 

empreendimento (OKE e AIGBAVBOA, 2017). Erros cometidos nesta fase acarretam 
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prejuízos ambientais, econômicos e sociais futuros. Assim sendo, a eficácia de um 

empreendimento está baseada em um planejamento bem elaborado e minucioso, o qual proverá 

dados e informações a todas as etapas subsequentes do processo como um todo (MAGALHÃES 

et al, 2018). 

Segundo o United States Green Building Council, um empreendimento com bom 

desempenho ambiental é caracterizado por ter minimizados, e até mesmo eliminados, os seus 

impactos negativos no meio ambiente e em seus usuários. O conselho avalia o desempenho 

ambiental de edifícios sob cinco enfoques: planejamento sustentável da área construída; 

economia de água e eficiência em sua utilização; eficiência energética e emprego de energia 

renovável; conservação de materiais e fontes de recursos; e qualidade do ambiente interior 

(United States Green Building Council, 2002).  

Apesar de não estar contemplado neste trabalho, também na fase de planejamento 

devem ser levadas em consideração as fases de uso, operação e manutenção, visando 

incrementar a vida útil dos ambientes construídos através de uma visão preventiva, posto que 

impactos ambientais resultam não só de processos de produção, mas também decorrem da 

utilização e da destinação dos produtos, e até dos descartes posteriores. De fato, de uma maneira 

geral, conforme Assis (2009) deve-se pensar no produto em todo o seu ciclo de vida, assim 

como nos possíveis impactos provocados ao meio ambiente, o que não pode ser diferente para 

construções.  

Na mesma direção, pode-se afirmar que tem havido uma necessidade crescente de 

projetos que não sejam elaborados apenas com os critérios tradicionais de sucesso, quais sejam: 

custo, tempo e qualidade, mas que incorporem outras dimensões com pouco ou nenhum 

impacto sobre o ambiente atual e futuro, bem como sobre a qualidade de vida das pessoas (OKE 

e AIGBAVBOA, 2017), ou seja, projetos que incorporem padrões e medidas para seu sucesso. 

Ainda se considerando a importância da etapa de planejamento de obras de construção 

civil, fase anterior à execução propriamente dita, Häkkinen (2007) afirma que a construção 

sustentável deve sempre estar orientada para a efetivação de medidas necessárias ao sucesso e 

ao bom desempenho de projetos elaborados para causar sempre o menor impacto ambiental 

possível, além de incentivar a melhoria cultural, social e econômica a nível local, nacional e 

global.  

Segundo documento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente –  

PNUMA (2006), a construção sustentável também necessita da adoção de princípios eficientes, 

eficazes, aperfeiçoados em todas as suas fases: planejamento, construção, uso, operação, 

manutenção, reutilização e eventual demolição, com ênfase na otimização de recursos de 
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construção que se destinem a compor um melhor ambiente e uma melhor qualidade de vida 

para as pessoas. 

De acordo com os autores AlSanad (2015) e Chang et al. (2016), citados no mesmo 

documento do PNUMA (2006), os princípios orientadores voltados à adoção de práticas 

sustentáveis, também são aplicáveis à construção civil e devem considerar: 

● o conhecimento do presente e a projeção para o futuro para 

execução de construções; 

● a aplicação de uma perspectiva de longo prazo (para toda vida); 

● a adoção de análises de custo-benefício para projetos; 

● a compreensão e o respeito aos limites ambientais quando da 

concepção e da execução de projetos; 

● a adoção do princípio da precaução nos processos construtivos; 

● a adoção do conhecimento científico na avaliação e consecução 

de metas sustentáveis para projetos; 

● a aplicação do princípio do poluidor-pagador, usando abordagens 

como o comércio de carbono e o monitoramento do uso de recursos; 

● a aplicação do princípio da transparência, da gestão do 

conhecimento e do acesso à justiça antes, durante e depois da construção; 

● a adoção de um sistema econômico aberto e solidário; 

● a adoção da inclusão social das partes interessadas e afetadas. 

 

Os elementos de uma construção sustentável devem ser vistos como um tripé, 

conforme adotado pelos autores Bal et al. (2013), Chang et al. (2016), Li e Wang (2016) e 

Alwan et al. (2017) e se destinam à obtenção de uma implementação sustentável equilibrada, 

sendo considerados os aspectos econômicos, ambientais, sociais e culturais. 

Quanto aos aspectos econômicos, os autores acima citados consideram que o custo da 

construção sustentável – desde sua concepção até a sua conclusão, utilização, reutilização ou 

demolição – devem visar, também, aumentar a rentabilidade através do uso eficiente de recursos 

da construção, de modo a assegurar que os projetos possam promover lucro e retorno de 

investimentos, sem comprometer as necessidades das pessoas. 

Já quanto aos aspectos ambientais, estes mesmos autores declaram que estes devem 

envolver práticas e processos de construção civil que minimizem o uso de recursos naturais e 

que possam reduzir danos ao meio ambiente. O elemento ambiental está relacionado com a 

localização do projeto; seleção de materiais e de recursos (água, energia etc); conservação de 
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materiais e recursos; gestão de resíduos; uso do solo; controle de poluição; qualidade ambiental 

interna; regramentos ambientais em geral; transporte; e gestão. 

Quanto aos aspectos socioculturais – aspectos ético, social e cultural, estes são 

voltados para a concepção de projetos de construção que melhorem a qualidade de vida humana, 

a satisfação das necessidades das pessoas, bem como o fortalecimento da responsabilidade 

social dos envolvidos. Estes são os aspectos da construção sustentável voltados para responder 

às necessidades da sociedade em geral, em todas as fases de desenvolvimento do projeto, mas 

também envolvendo importantes questões sociais, tais como: emprego; saúde e segurança; 

bem-estar e conforto humano; educação e capacitação; parcerias; cultura e patrimônio; 

segurança; acessibilidade; e qualidade do serviço. 

São características de uma construção sustentável: a consideração às normas e aos 

regulamentos específicos da construção; projetos destinados à otimização da vida útil; 

consideração às questões ambientais, em curto e longo prazos; estimular políticas 

governamentais e incentivos à conscientização, adoção de práticas sustentáveis na construção; 

e as partes interessadas devem desempenhar um papel ativo no fomento à construção 

sustentável.  

Segundo Sattler (2006), habitações, assim como as infraestruturas sociais, comerciais 

e de transporte no seu entorno devem todas ser construídas de modo sustentável, tanto em 

termos ambientais quanto econômicos. Elas devem também ser sustentáveis em termos sociais, 

devendo adicionar valor à qualidade de vida do indivíduo e da comunidade. 

Tão preocupantes quanto os impactos associados ao consumo de matéria-prima (em 

seus estados sólido, líquido e gasoso) e energia, são aqueles resultantes dos resíduos gerados 

(também na forma sólida, líquida e gasosa), assim como a qualidade do ambiente que se 

proporciona às gerações atual e futuras. Tais aspectos ambientais sintetizam as relações entre 

construção e meio ambiente.  

Dentro desse enfoque, os desafios para todos aqueles envolvidos nesse setor, visando 

as futuras gerações, poderiam ser traduzidos em estratégias sintetizadas da seguinte forma: a) 

reduzir e otimizar o consumo de materiais e energia; b) reduzir os resíduos gerados; e c) 

preservar e, na medida do possível, melhorar a qualidade do ambiente natural e construído 

(SATTLER, 2006). 

Segundo Colombo (2004), o homem está no centro do objeto da construção civil; mas, 

ela não pode pensar, tão-somente, em satisfazer as necessidades humanas, sem considerar os 

outros elementos da natureza, assim como afirma a importância de produzir fazendo-se um 

melhor aproveitamento dos recursos (uso máximo), ou seja, visando não exaurir os recursos 
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disponíveis. De igual forma, considera tratar a Terra como uma mãe, dentro da orientação de 

pensar no outro, inclusive nos homens que virão no futuro, assumindo a natureza como modelo, 

fazendo com que o resíduo de um processo seja considerado como um recurso (matéria-prima) 

de outro processo. Destarte, a adoção de tais princípios permite considerar a sustentabilidade e 

a qualidade de vida de todos os envolvidos em todo ciclo de vida da construção civil, resultando 

em construções eficientes, considerando-se desde a concepção do projeto até a demolição da 

obra. 

Ainda de conformidade com Colombo (2004), deve-se atentar para que, durante toda 

a vida da construção, que inclui desde a produção dos materiais utilizados, passando pelo 

processo construtivo, pela utilização, até a sua demolição, a construção deve ser de baixo 

impacto e, ainda, considerar as diversas dimensões da sustentabilidade (social, cultural, 

econômica, ecológica, dentre outras). Para a fase de produção, dever ser levadas em conta a 

extração, processamento e distribuição dos produtos que serão utilizados. Já para a fase de uso, 

devem ser compreendidos a aplicação, a vida subsequente e a disposição final dos produtos.  

Oke e Aigbavboa (2017) colocam que, apesar da popularidade e da crescente 

conscientização sobre os objetivos da sustentabilidade, é importante observar que ainda existem 

barreiras à adoção das construções sustentáveis, o que se observa com maior intensidade entre 

os países em desenvolvimento, diferentemente do que acontece nos países desenvolvidos. Tais 

obstáculos podem ser observados em todos os aspectos relacionados com a sustentabilidade, 

como:  

a)  socioculturais (percepção equivocada sobre recursos naturais, qualidade de vida, 

adoção de práticas construtivas não-sustentáveis, comunicação inexistente ou insuficiente, 

baixa formação profissional, resistência à mudança dos processos construtivos tradicionais, 

falta de conhecimento de tecnologias sustentáveis; baixa percepção das vantagens de 

construções sustentáveis; dentre outros);  

b) tecnológicos (falta de materiais e tecnologias alternativas; falta de treinamento para 

uso de novos materiais e tecnologias alternativas; pesquisa, desenvolvimento e inovação em 

novos materiais e tecnologias insuficiente; baixa compreensão de especificações de materiais e 

tecnologias sustentáveis);  

c) econômicos (maior disponibilidade de recursos não sustentáveis; indisponibilidade 

de recursos alternativos; monopólios que dificultam a inovação); e 

d) políticos (falta de transparência, legislação para construções sustentáveis 

insuficiente, baixo cumprimento de leis existentes; investimentos demasiadamente protegidos; 

dificuldades de licenciamento; instabilidade política; excessiva burocracia). 
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Ainda segundo Oke e Aigbavboa (2017), para a adoção da construção sustentável, é 

importante definir quem são os principais atores responsáveis por este desafio, notadamente 

nos países em desenvolvimento, e, também os seus clientes. Estes responsáveis estão situados 

em meio aos principais interessados na indústria da construção civil, que incluem clientes, 

governos, empreiteiros (construtores), consultores e fornecedores. No que se refere aos clientes 

da construção sustentável, estes podem ser um indivíduo, uma corporação ou o governo, em 

geral.  

São ações esperadas dos clientes com relação à construção sustentável: 

conscientização; disposição para adoção; compreensão de seu conceito; entendimento de que o 

custo e o lucro não devem ser a única medida para sucesso do projeto; e a aceitação de metas 

sustentáveis como uma medida de sucesso para o projeto. 

Quanto aos governos, em qualquer esfera, são esperados: a elaboração de normas e 

diretrizes; promover a aprovação de projetos ainda na fase de planejamento, considerando as 

etapas de pré-construção, construção e pós-construção; regulamentar e monitorar as atividades 

de construção estritamente dentro das normas; preparar ou adotar um plano de avaliação 

ambiental para projetos de construção; e revisão da legislação afim de garantir um padrão de 

sustentabilidade. 

Dos empreiteiros e fornecedores, onde estão incluídos os contratantes principais, 

espera-se: a preparação de avaliação de impactos ambientais em cada projeto proposto; o 

fornecimento e a utilização de materiais considerados sustentáveis; a organização de práticas 

sustentáveis na gestão de resíduos; a adoção de padrões relativos à saúde, segurança, eficiência 

energética e de outras práticas de construção sustentável; sensibilização do público quanto a 

potenciais ameaças e formas de combatê-las; e formação e reciclagem de pessoas para a 

construção sustentável. 

No que se refere aos consultores, que correspondem a profissionais treinados e 

experientes em áreas do conhecimento relacionadas com a construção civil, estes deverão ser 

contratados por clientes ou proprietários para garantir o bom funcionamento das atividades 

relacionadas com a construção, são esperados: aplicação de padrões relevantes na preparação 

de documentos de orientação para a construção; produzir projetos inovadores; planejar a 

conformidade dos projetos com os padrões de sustentabilidade; verificar e monitorar os 

materiais fornecidos, conforme as normas.  

A construção sustentável deve ter como objetivos a execução de projetos 

economicamente rentáveis, ambientalmente corretos e socialmente benéficos. No aspecto 

sociocultural, espera-se como benefícios: a) redução da pobreza; b) promoção de 



 

34 

desenvolvimento compatível com as necessidades locais; c) reconhecimento da 

Responsabilidade Social Corporativa (RSE); d) manutenção da saúde e segurança do trabalho 

no local; e) sensibilização crescente para a prática da construção sustentável. 

Quanto aos aspectos ambientais, espera-se da construção sustentável: redução do 

consumo de energia durante a execução; otimização do uso da energia por todo o ciclo de vida 

da construção; redução do consumo de água durante a execução; redução do consumo de 

materiais de construção; reciclagem de produtos; reuso de produtos; maximização do uso de 

materiais renováveis; minimização da poluição de uma maneira geral; apoio aos sistemas de 

rotulagem ambiental; implementação de práticas de gestão ambiental durante a fase de 

construção, como documentar os requisitos nas especificações do contrato; inclusão de aspectos 

ambientais na tomada de decisões durante a execução da construção; e cumprimento de normas 

ambientais. 

Já quanto aos aspectos econômicos, são benefícios da construção sustentável: garantia 

de viabilidade; garantia de retorno de investimentos; manutenção de mão-de-obra qualificada; 

redução de custos de funcionamento; criação de empregos; promoção de competitividade; 

escolha de fornecedores/empreiteiros ambientalmente responsáveis; concessão de incentivos 

fiscais; utilização de recursos locais; e aumento de produtividade e de desempenho. 

A apropriação e a adoção de princípios do desenvolvimento sustentável às construções 

busca como resultado a instituição de um conceito para construção sustentável, exigindo a 

adequação de atributos peculiares, como os projetos que norteiam qualquer construção, o 

envolvimento das partes interessadas, o uso de equipamentos cada vez mais sofisticados e a 

inovação no processo de elaboração de projetos e da execução da construção. 

Segundo Oke e Aigbavboa (2017), a adoção de princípios fundamentais do 

desenvolvimento sustentável, quais sejam, da integração; do envolvimento da comunidade; da 

precaução; da equidade entre gerações; e da melhoria contínua, na construção permite a 

transformação da construção convencional em construção sustentável. 

O princípio da integração está relacionado com a interação entre os vários elementos 

do desenvolvimento sustentável (econômicos, sociais e ambientais) como referência para as 

tomadas de decisão.  

Essas mesmas tomadas de decisão também tem a necessidade de participação da 

sociedade, afim de envolver as pessoas na avaliação de necessidades e impactos. Isso é mais 

essencial para projetos governamentais ou públicos que envolvam um grupo diferente de 

interessados e seus interesses diversos e que são projetados para o bem da coletividade. Além 
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disso, a maioria dos projetos públicos são adquiridos através da utilização de recursos públicos 

e destinados à coletividade. 

Quanto ao princípio da precaução, que pressupõe comportamento preventivo, este está 

relacionado com a tomada de medidas necessárias para limitar e, se possível, prevenir ameaças 

passíveis de controle às pessoas, à economia e ao meio ambiente. As medidas devem ser 

adotadas em várias etapas para evitar danos ao meio ambiente. 

Quanto ao princípio da equidade entre gerações, tal princípio busca assegurar a 

preocupação com as gerações atuais e de igual forma com as futuras gerações, lançando um 

olhar para adiante. 

O princípio da melhoria contínua é a busca por agir na contribuição para melhorar o 

ambiente e a qualidade de vida das pessoas sem comprometer o aspecto econômico. É o que se 

configura como sendo a busca pelo equilíbrio entre alcançar desenvolvimento economicamente 

lucrativo e, ao mesmo tempo, socialmente benéfico para as pessoas e ambientalmente amigável 

(OKE e AIGBAVBOA, 2017). 

No que diz respeito ao planejamento, o projeto orientador da construção tem papel 

fundamental. Cada projeto é concebido inicialmente para atingir um objetivo específico, 

relacionado aos interesses e às necessidades do cliente. Para projetos de construção, a medida 

de seu sucesso pode ser vista a partir do ponto de vista dos interessados mais diretos, que podem 

controlar e direcionar atividades em seu favor, dependendo de seu interesse e do nível de 

influência, e um impacto direto nas atividades envolvidas no projeto.  

Conforme Colombo (2004), no momento de definição de um projeto de construção, 

raramente é possível fazer tudo que se gostaria no sentido de reduzir os impactos ambientais e 

melhorar a qualidade de vida, o que requer que se faça escolhas. Desse modo, é importante 

observar o resultado das diversas estratégias possíveis, individualmente e na relação com as 

outras e com o todo, no sentido de selecionar aquelas em que vale concentrar os investimentos, 

priorizando aquelas que apresentem melhores resultados. 

Qualquer projeto destinado à execução de construção deve contemplar os critérios de 

custo, tempo, qualidade e, mais atualmente, sustentabilidade, sem prejuízo da avaliação de 

outros critérios como, por exemplo, desempenho operacional, satisfação dos interessados, valor 

e saúde e segurança. 

O custo é um dos critérios fundamentais e é, geralmente, estabelecido na fase de pré-

construção e pode depender da disponibilidade de recursos do cliente em função de um 

orçamento estimado inicialmente, que corresponde à fixação de um preço indicativo para o 

projeto, o qual não deve ser excedido no decurso da construção. Assim sendo, apesar do 
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projetista quase sempre pretender elaborar o projeto ideal, este custo inicial funciona como o 

limite superior do projeto. É também visto que o custo integral para um projeto de construção 

consiste de vários elementos e de três fases: definição do custo estimativo, preparação do plano 

de custos e verificação do custo da construção.  

Quanto ao elemento tempo, este corresponde a uma das informações vitais para o 

contrato de construção, o que deverá ser determinado antes da escolha do construtor, que, 

geralmente, ocorre através de procedimentos licitatórios. O que se considera como critério de 

tempo de construção corresponde à fase de pré-construção, onde se insere a elaboração de 

projetos, e de construção propriamente dita, desde o início das operações até à sua efetiva 

conclusão. O tempo de projeto corresponde à fase de levantamentos e de elaboração, mediante 

obediência às normas técnicas pertinentes em vigor, e, também, aos aspectos econômicos, 

sociais e ambientais. 

O elemento qualidade, apesar de considerado como subjetivo, é uma medida 

tradicional para avaliação de sucesso de projetos, o qual pode ser descrito como uma 

combinação de atributos que são esperados nos serviços demandados pelos interessados e que 

serve de base para aferir a aptidão e garantia da satisfação de clientes e usuários finais. Os 

documentos que configuram a avaliação e podem garantir a qualidade dos projetos são as suas 

especificações - documentos que devem conter as informações necessárias à execução do 

projeto e detalham escopo, padrão, requisitos para os materiais e processos construtivos em 

todas as etapas da construção - e as condições contratuais - que devem estipular e orientar as 

atividades de cada um dos interessados e das partes envolvidas, demonstrando suas funções e 

responsabilidades na construção. 

Quanto à sustentabilidade, por se tratar de uma dimensão relativamente nova, cuja 

efetiva incorporação à construção se encontra em processo de evolução, deve sempre atuar em 

consonância com duas outras dimensões, a social e a econômica, promovendo uma visão 

holística e mais flexível do projeto. Projetos que considerem tais dimensões, e, 

consequentemente, partilhem desta visão, tendem a obter uma maior eficiência, assim como 

maiores eficácia e otimização. Segundo o Instituto Americano de Arquitetos (2007), a adoção 

de critérios de sustentabilidade (eficiência energética, redução de uso de água, gerenciamento 

de resíduos, gestão de materiais, dentre outros) é considerada como um elemento de melhoria 

das medidas tradicionais de sucesso para projetos de construção. 

Colombo (2004) define princípios mais genéricos orientadores para a construção, 

quais sejam: Menor é melhor (otimização de espaços e eficiência em seus usos); Uso máximo 

de recursos (otimização do uso de materiais, no sentido de redução); Função múltipla para os 



 

37 

elementos (aproveitar o máximo de funções possíveis que cada elemento oferece); Considerar 

a natureza como um modelo (“o resíduo de um processo é recurso do outro”); Integração com 

o meio (respeitar as características culturais e sociais da população); Eficiência em consumo e 

aproveitamento de energia e água; Vida útil longa e de baixa manutenção (amortização de 

impactos ambientais ao longo da vida útil da edificação); Reutilização (reuso e adaptabilidade 

futuras, com possibilidade de modificações para permitir usos diferentes do originalmente 

projetado). 

Dando prosseguimento, Colombo (2004) também apresenta princípios mais 

específicos, tais como:  

a) gerenciamento de águas (uso sensato; administração ajustada ao sistema; água 

coletada dentro do sistema para prover a demanda total; reuso);   

b) gerenciamento de energia (melhor utilização da luz natural; conforto ambiental; 

elementos construtivos escolhidos visando eficientização; tecnologias limpas; 

acumulação; uso sensato; uso de fontes renováveis, com capacidade para superar 

o fornecimento de energias não-renováveis; uso de diferentes fontes de energia); 

c) gerenciamento de resíduos (redução de consumo de elementos que contribuem 

para a geração de resíduos; uso de resíduo orgânico; reuso de resíduo líquido; 

tratamento biológico de esgotos; reciclagem de desperdícios orgânicos e 

inorgânicos; compostagem; reuso de água utilizada; biodigestão; resíduo como 

recurso);  

d) para escolha e aplicação dos materiais de construção (reciclabilidade do produto; 

renovabilidade da matéria-prima; conteúdo energético do material; redução do uso 

de materiais; seleção de materiais de construção de baixo impacto ambiental; 

maximização da vida útil da edificação; escolha de materiais localmente 

produzidos e de baixo nível de industrialização; padronização de dimensões); e  

e) para localização, paisagismo e edificação. 

O sucesso de um projeto é sempre influenciado por vários fatores, os quais incluem: a 

complexidade do projeto, o nível de riscos e incertezas inerentes ao projeto, o entendimento por 

parte dos clientes da função de cada construção, a experiência e o interesse dos participantes, 

os fatores de liderança, assim como a adequação e a qualidade do planejamento, adequação dos 

processos licitatórios e as consequentes contratações para execução de construções. 

Dependendo da natureza e da finalidade dos projetos de construção, a escolha das medidas 

apropriadas para julgar seu sucesso deve ser determinada pelos participantes na fase de 

planejamento do projeto, anterior à fase de pré-construção. 
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Segundo Tabish e Jha (2011), a obtenção de sucesso, especialmente para os projetos 

de construções públicas é mais difícil devido ao nível de transparência, isonomia, eficiência, 

economia e qualidade exigidos. 

 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

 

Apesar do reconhecimento da importância da temática ambiental em todo o mundo, da 

realização de conferências das Nações sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente e de muitas 

outras providências em diversos lugares do mundo, a realidade de crise ambiental ainda 

persiste, porquanto se mantém imprescindível a tomada de postura da sociedade contemporânea 

em direção à sustentabilidade. 

Conforme Trigueiro (2005, p. 7), “o exercício da visão sistêmica – ou a compreensão 

de que o universo se revela como uma rede de fenômenos interligados e interdependentes – 

ainda não se disseminou o suficiente para que possamos entendê-lo como uma ferramenta 

importante para a compreensão da realidade”.  

Pelizzoli (1999) apud Colombo (2004) declarou que a crise socioambiental é hoje o 

mote alarmante que pôs em xeque o modelo de desenvolvimento predominante, o que vem 

provocando uma necessária mudança de paradigmas, mostrando a necessidade de substituir o 

atual padrão de desenvolvimento por outro, que, “possa reduzir o desperdício, reciclar 

materiais, empregar recursos e energias renováveis, assegurando uma produtividade sustentada 

de longo prazo e promovendo a seleção de objetivos sociais de crescimento, sem prejuízo de 

uma modernização tecnológica e de uma inserção autônoma no processo de globalização 

econômica e política” (VIEIRA, 1997, p. 129). 

Conforme indicava Capra (1995) acerca da problemática ambiental que se apresentava 

no mundo moderno, “Defrontamo-nos com toda uma série de problemas globais que estão 

danificando a biosfera e a vida humana de uma maneira alarmante, e que pode logo se tornar 

irreversível” (CAPRA, 1995, p. 14). Esta foi a constatação da forma como se via a natureza e 

qual a influência dos sistemas de produção praticados sobre esta.  

No entendimento de Hawken, Lovins e Lovins (1999), “[...] enquanto a natureza tornou-

se assustadoramente escassa, pois, os recursos naturais foram tratados como bens gratuitos e 

infinitos, as pessoas foram se multiplicando e passaram a ser um recurso abundante”, 

reafirmando a necessidade urgente de providências. 
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Dentro dessa realidade, Capra (1995) acreditava em uma mudança de postura a partir de 

seus conhecimentos em física, permitindo uma grande mutação e uma nova compreensão da 

vida e, portanto, adotando uma ideia que ia de encontro à forma idealizada por cientistas como 

Isaac Newton, René Descartes e John Locke (paradigma cartesiano que separa o sujeito e o 

objeto), segundo Morin (1998), ou seja, uma mudança de paradigma de uma visão de mundo 

mecanicista para uma visão ecológica de mundo.  

No velho paradigma mecanicista, a física foi o modelo e fonte metafórica para todas as 

ciências, no entanto, que, aos poucos, perdeu o seu papel como a ciência que fornece a descrição 

mais fundamental da realidade. Na atualidade, a mudança de paradigma na ciência implica em 

uma mudança da física para as ciências da vida.  

Segundo Trigueiro (2010, p. 7) “somos todos contemporâneos de um impasse 

civilizatório, cultivado nas entranhas de um modelo de desenvolvimento que vem exaurindo, 

em velocidade assustadora e numa escala sem precedentes, os recursos naturais não-renováveis 

do planeta, com impactos negativos sobre a qualidade de vida da população.”  

Este mesmo autor justifica seus argumentos ao afirmar que os atuais meios de produção 

e de consumo ainda constituem o eixo de sustentação desse modelo de desenvolvimento que 

tem como norte magnético a maximização dos lucros e o entendimento de que a natureza é 

apenas, ou acima de tudo, fonte de matéria-prima e energia. 

Já existem evidentes sinais de exaustão dos recursos naturais não-renováveis, já 

denunciados em sucessivos relatórios do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA apud Trigueiro, 2010, p. ), no estudo divulgado pela organização não-governamental 

WWF (atualmente significando World Wide Fund for Nature, sendo anteriormente World 

Wildlife Fund), segundo o qual “o consumo de recursos naturais já supera em 20% ao ano a 

capacidade do planeta de regenerá-los”, ou, ainda, no Relatório Estado do Mundo 2004, do 

Worldwatch Institute (2004), no qual se afirma que “o consumismo desenfreado é a maior 

ameaça à humanidade”. 

A demanda por matéria prima e energia cresce, precipitando o mundo na direção de um 

impasse civilizatório: ou a sociedade de consumo enfrenta o desafio da sustentabilidade ou 

teremos cada vez menos recursos naturais (água doce e limpa, menos florestas, menos solos 

férteis, menos espaço para a monumental produção de lixo) e outros efeitos colaterais desse 

modelo de desenvolvimento, que ainda resiste. 

Como resume Veiga (2006, p.61) “desde meados do século XVIII, com o advento da 

Revolução Industrial, a história da humanidade passou a ser quase inteiramente determinada 

pelo fenômeno do crescimento econômico”. A vida cotidiana foi totalmente transformada, e 
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não há exagero em dizer que o padrão de vida das pessoas foi multiplicado por dez nas áreas 

em que esse tipo de crescimento primeiro se manifestou. Em paralelo – mas somente desde 

meados do século XIX – a população mundial passou a aumentar a taxas absolutamente 

inéditas, principalmente devido à redução da mortalidade humana, passando a exigir novas 

condições para sua existência. 

Um novo paradigma que considera os seres humanos totalmente integrados ao meio 

ambiente natural, como uma rede de fenômenos interconectados e interdependentes, como um 

todo. Nesta mesma direção, Capra (1995, p. 15) afirmou que “quanto mais estudamos os 

principais problemas de nossa época, mais somos levados a perceber que eles não podem ser 

entendidos isoladamente. São problemas sistêmicos, o que significa que estão interligados e são 

interdependentes”, como se todos fossem redes dentro de redes, sem hierarquias previamente 

estabelecidas. 

Este novo ideário paradigmático levou em consideração o deslocamento do eixo de 

importância dado estritamente ao homem, o que se denominou antropocentrismo, e passou a 

considerá-lo apenas como mais um elemento componente, integrante, pertinente de um sistema, 

para um eixo de importância definido como sendo ecocentrismo, com valores centrados na 

natureza, na terra. 

Bursztyn (2001) considera que a inserção da sustentabilidade como um atributo 

indispensável ao desenvolvimento é recente e agrega-se como característica que dá forma e 

consistência específicas para o debate, apesar de não substituir o acervo de reflexões 

disponíveis, apenas lhe dá uma identidade especial. O debate sobre desenvolvimento persiste, 

embora condicionado por novos elementos que são delineadores do presente e condicionantes 

do futuro, porquanto declara que não é possível encarar o desafio do desenvolvimento sem o 

qualificarmos como sustentável. 

Hawken, Lovins e Lovins (1999) acreditam na ocorrência de uma nova revolução 

industrial, onde a economia ofereceria um novo e admirável conjunto de oportunidades a todos 

os membros da sociedade, considerando um capitalismo que dê importância aos sistemas vivos. 

Este seria baseado no capitalismo natural, que “trata-se de reverter mundialmente a destruição 

do planeta mediante reinvestimentos na sustentação, na restauração e na expansão dos estoques 

de capital natural, de modo que a biosfera possa produzir serviços mais abundantes de 

ecossistema e mais recursos naturais e permitiria aumentar a produtividade dos recursos para 

obter um produto ou um processo com a mesma quantidade de utilidade ou trabalho 

empregando menos material e energia” (HAWKEN, LOVINS e LOVINS, 1999, p. 10). 
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O documento intitulado Nosso Futuro Comum, elaborado pela Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), traz em seu conteúdo a premissa de que 

meio ambiente e desenvolvimento não constituem desafios separados; estão inevitavelmente 

interligados. O desenvolvimento não se mantém se a base de recursos naturais se deteriora; o 

meio ambiente não pode ser protegido se o crescimento não leva em conta as consequências da 

destruição ambiental. 

Os objetivos do desenvolvimento são sempre sociais, há uma condicionalidade 

ambiental que é preciso respeitar, e finalmente, para que as coisas avancem, é preciso que as 

soluções pensadas sejam economicamente viáveis. Sachs, em Founex (Suíça), na reunião 

preparatória para Estocolmo 1972, primeira grande conferência internacional sobre a temática 

ambiental, escreveu o seguinte entendimento: “Nada de parar o crescimento enquanto houver 

pobres e desigualdades sociais gritantes; mas é imperativo que esse crescimento mude no que 

se refere a suas modalidades e, sobretudo, à divisão de seus frutos. Precisamos de um outro 

crescimento para um outro desenvolvimento."  

Segundo Veiga (2010) é do economista brasileiro Celso Furtado a melhor fórmula 

sintética para dizer o que é desenvolvimento: “crescimento econômico, tal como qual o 

conhecemos, vem se fundando na preservação dos privilégios das elites que satisfazem seu afã 

de modernização, já o desenvolvimento se caracteriza pelo seu projeto social subjacente. Dispor 

de recursos para investir está longe de ser condição suficiente para preparar um melhor futuro 

para a massa da população. Mas quando o projeto social prioriza a efetiva melhoria das 

condições de vida dessa população, o crescimento se metamorfoseia em desenvolvimento” 

(FURTADO, 2004, p. 484). 

Para Veiga (2010), “ninguém duvida de que o crescimento é um fator muito 

importante para o desenvolvimento. Mas não se deve esquecer que no crescimento a mudança 

é quantitativa, enquanto no desenvolvimento ela é qualitativa”. Na verdade, o objetivo básico 

do desenvolvimento é alargar as liberdades humanas, posto que as pessoas são as verdadeiras 

riquezas das nações (PNUD, 2004). 

A sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável tais como têm sido difundidos 

nos dias atuais, principalmente nos grandes meios de comunicação e nos discursos das grandes 

corporações, tiveram suas origens na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD). O relatório resultante dessa reunião – Nosso futuro comum (Our 

Common Future), também conhecido como Relatório Brundtland, foi publicado em 1987 e 

consagrou o desenvolvimento sustentável como sendo aquele que supre as necessidades do 
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presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. A expressão apropriou-se do 

termo sustentabilidade, que possui suas bases na ecologia.  

Para Fonseca (2005), os trabalhos desenvolvidos neste encontro procuravam 

novamente articular conservação ambiental e desenvolvimento econômico, partir da 

cooperação internacional. Segundo Layrargues (1997, p. 8), a premissa básica defendida pela 

Comissão Brundtland é a de que, constatando-se que o planeta é um só e finito, onde existiriam 

preocupações e desafios comuns à humanidade, que demandariam esforços também comuns a 

todos. Este mesmo autor acredita que tal postura acabou por retirar o componente ideológico 

da questão, que “passa a ser considerada com uma certa dose de ingenuidade e descompromisso, 

frente à falta de visibilidade do procedimento histórico que gerou a crise ambiental”. 

Destarte, desde a publicação do Relatório Brundtland, um intenso processo de 

legitimação e institucionalização normativa da expressão “desenvolvimento sustentável” 

começou a se firmar. Foi perante a Assembleia Geral da ONU, que Gro Harlem Brundtland, 

Presidente da CMMAD, caracterizou o desenvolvimento sustentável como um “conceito 

político” e um “conceito amplo para o progresso econômico e social”.  O relatório ali lançado 

foi intencionalmente um documento político, que procurava alianças com vistas à viabilização 

da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a “Rio-92”. No 

referido documento foi cunhado o conceito de Desenvolvimento Sustentável como sendo 

aquele capaz de “[...] satisfazer as necessidades das gerações presentes, levando em 

consideração as necessidades das gerações futuras” (CMMAD, 1991, p. 46). 

Foi registrado por Sachs (2009, p. 232) que “a Conferência de Estocolmo inscreveu 

definitivamente o meio ambiente na ordem do dia da comunidade internacional”. O mesmo 

Sachs (1981) considera que o que fez surgir a expressão “desenvolvimento sustentável”, 

enquanto ideologia para “gerir a natureza de forma a assegurar aos homens de nossa geração e 

a todas as gerações futuras a possibilidade de se desenvolver”, como resultado do debate que 

polarizou “crescimento econômico” versus “preservação ambiental”, na década de 1960. 

Para Veiga (2005, p. 187), "a noção de desenvolvimento sustentável, de tanta 

importância nos últimos anos, procura vincular estreitamente a temática do crescimento 

econômico com a preservação do meio ambiente, o que pode parecer contraditório. Para 

compreender tal vinculação, são necessários alguns conhecimentos fundamentais que permitem 

relacionar pelo menos três âmbitos: a) dos comportamentos humanos; b) o da evolução da 

natureza, que é objeto das ciências biológicas, físicas e químicas; c) o da configuração social 

do território". 
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De conformidade com Buarque (2008, p. 57), "os antecedentes históricos indicam 

que o conceito de desenvolvimento sustentável não é apenas mais um modismo ou uma ideia 

brilhante das Nações Unidas, mas uma construção teórica para organizar uma nova postura da 

sociedade diante dos desafios do presente e do futuro e consistente com o novo paradigma de 

desenvolvimento". E continua Buarque (2008, p. 58) "o desenvolvimento sustentável se difunde 

como uma proposta de desenvolvimento diferenciada e, ao mesmo tempo, torna-se uma 

alternativa viável e não mais apenas uma utopia ou uma fantasia organizadora da sociedade, 

precisamente pelas condições do paradigma de desenvolvimento emergente, principalmente os 

avanços científicos e tecnológicos". 

Para pensadores como Georgescu-Roegen (1971), conhecido como sendo o 

fundador da bioeconomia ou economia ecológica e autor da teoria do decrescimento econômico 

e da máxima "um crescimento infinito é incompatível com um mundo finito" – crescimento é 

sempre depleção e, portanto, encurtamento da expectativa de vida da espécie humana. É preciso 

reconhecer que os seres humanos não querem abrir mão de seu presente conforto para facilitar 

a vida dos que viverão daqui a muitos anos.  

Para alguns pensadores da temática, o conceito de Desenvolvimento Sustentável 

representa uma tentativa de passar a ideia de impulsionar o desenvolvimento de tecnologias, 

chamadas de mais limpas, e individualizar as responsabilidades sociais sobre os danos 

ambientais, salvaguardando os processos econômicos e industriais. Mas tudo isso não esconde 

sua contradição interna, semeando uma ideia de equilíbrio entre desenvolvimento e/ou 

crescimento econômico e proteção ambiental. Ora, é evidente que a perspectiva de crescimento 

ilimitado sobre uma base de recursos (a Terra) limitada é inconciliável. 

Apesar de haver grande apropriação do conceito de Desenvolvimento Sustentável 

por várias esferas da sociedade (FAUSTINO; AMADOR, 2016), isso não significa dizer que 

há consenso em torno dele. Há quem diga que esse conceito trate apenas de uma ideia-força, 

uma visão de futuro, sobre a qual a humanidade precisa fundamentar seus objetivos (VEIGA, 

2005, 2008), mas que encerra contradições e conflitos. Mas há também aqueles que se refiram 

a ele como uma falácia, posto que se observa a constituição de discursos que servem meramente 

a propósitos desenvolvimentistas e mercadológicos (CAVALCANTI, 2002, 2012). 
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2.3 SUSTENTABILIDADE 

 

 

No léxico global, os termos sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são 

utilizados de forma unívoca, ainda que possuam semânticas diferenciadas.  

De acordo com Bursztyn (2001), a construção do desenvolvimento sustentável se 

apresenta como imperativo para o alcance da sustentabilidade. É relevante que não apenas os 

modos de produção sejam devidamente revistos diante da consciência da crise ambiental, mas 

também as atitudes da sociedade frente à produção devem mudar.  

Embora de ampla utilização, o conceito sustentabilidade é de difícil compreensão 

(VEIGA, 2010). Segundo a definição de Boff (2012),  

 

Sustentabilidade é toda a ação destinada a manter as condições energéticas, físico-

químicas que sustentam todos os seres, especialmente a Terra viva, a comunidade de 

vida e a vida humana, visando sua continuidade e ainda atender as necessidades da 

geração presente e das futuras, de tal forma que o capital natural seja mantido e 

enriquecido em sua capacidade de regeneração, reprodução e coevolução (BOFF, 

2012, p. 107). 

 

No âmbito da ecologia, a sustentabilidade refere-se “[...] à capacidade de 

recuperação e reprodução dos ecossistemas (resiliência) em face de agressões antrópicas 

[...] ou naturais [...]”. (NASCIMENTO, 2012, p. 51) 

Segundo Colombo (2004, p. 403), “a sustentabilidade é o conceito fundamental 

subjacente ao Ecodesenvolvimento ou Desenvolvimento Sustentável, pois ela é o referencial 

desse modo de desenvolvimento que se insere no novo paradigma. Entende-se que a ideia de 

sustentabilidade vem, em parte, da conscientização humana da finitude dos recursos oferecidos 

pela natureza (mineral, vegetal e animal) ao longo do tempo”.   

Para Veiga (2005, p.138), “o crescimento da população e da produção não deve 

levar a humanidade a ultrapassar a capacidade de regeneração dos recursos e de absorção dos 

dejetos. A sustentabilidade precisa ser antes de tudo atingida lá onde o nível de uso dos recursos 

é simultaneamente suficiente para permitir boa vida à população e compatível com a capacidade 

de suporte ambiental”. 

Por evocar, em última instância, uma “espécie de ética de perpetuação da 

humanidade e da vida”, a expressão sustentabilidade passou a exprimir a necessidade de um 
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uso mais responsável dos recursos ambientais, o que pode ser complicado para qualquer 

corrente de pensamento que se fundamente no utilitarismo, individualismo e equilíbrio, como 

é o caso da economia neoclássica, isto é, numa racionalidade da maximização das utilidades 

individuais com a resultante determinação do uso “ótimo” ou “ eficiente” dos recursos em 

equilíbrio. 

Sendo uma questão primordialmente ética, só se pode louvar o fato da ideia de 

sustentabilidade ter adquirido tanta importância nos últimos vinte anos, mesmo que ela não 

possa ser entendida como um conceito científico. A sustentabilidade não é, e nunca será, uma 

noção de natureza precisa, discreta, analítica ou aritmética, como qualquer positivista gostaria 

que fosse. 

Sustentabilidade é comumente definida de modo amplo, de forma a abranger 

crescimento e desenvolvimento econômicos com a conservação ambiental e abrange três 

grandes objetivos: eficiência econômica (contabilização dos custos diretos e indiretos, 

incluindo aqueles que afetarão as gerações futuras), igualdade social (refere-se aos padrões de 

distribuição de benefícios, ganhos e lucros entre as várias classes socioeconômicas)  e 

integridade ambiental (estabilidade biológica e física dos ecossistemas). 

Como enfatizam Nobre e Amazonas (2002), a sustentabilidade é o carro-chefe de 

um processo de institucionalização que insere o meio ambiente na agenda política internacional, 

além de fazer com que essa dimensão passe a permear a formulação e a implantação de políticas 

públicas em todos os níveis nos Estados nacionais e nos órgãos multilaterais e de caráter 

supranacional. 

É imperativo afirmar que a utilização dos ecossistemas e recursos naturais deverá 

satisfazer as necessidades atuais, sem comprometer as necessidades ou opções das gerações 

futuras, razões pelas quais a sustentabilidade requer uma perspectiva de longo prazo. A riqueza 

produzida pelos sistemas econômicos não consiste apenas de bens e serviços. Há outras formas 

de riqueza social, tais como a saúde dos ecossistemas, a qualidade da justiça e das relações entre 

os membros de uma sociedade, o grau de igualdade e o caráter democrático das instituições.  

A sustentabilidade ambiental é baseada no duplo imperativo ético de solidariedade 

sincrônica com a geração atual e de solidariedade diacrônica com as gerações futuras. Ela 

compele a trabalhar com escalas múltiplas de tempo e espaço. Ele impele a buscar soluções 

triplamente vencedoras (em termos sociais, econômicos e ecológicos), eliminando o 

crescimento selvagem obtido ao custo de elevadas externalidades negativas, tanto sociais 

quanto ambientais. Outras estratégias, de curto prazo, levam ao crescimento ambientalmente 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
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destrutivo, mas socialmente benéfico, ou ao crescimento ambientalmente benéfico, mas 

socialmente destrutivo (SACHS, 2004). 

No que se refere às dimensões ecológicas e ambientais, os objetivos de 

sustentabilidade formam um verdadeiro tripé: 1) preservação do potencial da natureza para a 

produção de recursos renováveis; 2) limitação do uso de recursos naturais não-renováveis; 3) 

respeito e realce para a capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais. 

 

 

2.4 REGRAMENTOS VIGENTES NO BRASIL RELACIONADOS AO 

PLANEJAMENTO E À EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

PÚBLICAS VOLTADAS À SUSTENTABILIDADE 

 

 

2.4.1 PREVISÃO CONSTITUCIONAL 

 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu Art.  1o, III, estabeleceu 

como fundamento reitor a dignidade da pessoa humana, que cominado com os Art. 170, V e 

Art. 225, buscou também garantir a proteção ao meio ambiente, dando tratamento bastante 

abrangente às questões ecológicas e à influência delas na qualidade de vida do ser humano, e, 

dessa forma, objetivou como consequência, traçar diretrizes que constituíssem base conceitual 

para as normas que se seguiriam, e, também, apontou elementos para interpretação das leis já 

produzidas, permitindo, quanto a estas, releitura e reconstrução de parâmetros.  

No Brasil, já existe um significativo quantitativo de documentos públicos onde se 

demonstra a importância que a preocupação com as questões ambientais vem se estabelecendo. 

De igual forma, inúmeras publicações oriundas de pesquisas acadêmicas se somam a este 

quantitativo e, assim, o Estado brasileiro vem estabelecendo regramentos que, paulatinamente, 

demonstram sua participação na condição de sujeito ativo em defesa do meio ambiente. 

Para o funcionamento dos organismos públicos que compõem o Estado brasileiro, 

imperativo se mostra a instituição de legislação própria específica. Como diz o jurista Hely 

Lopes Meirelles: "Na administração pública não há liberdade, nem vontade pessoal. Enquanto 

na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza" (MEIRELLES, 2000, p.82), caracterizando o Princípio 
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da Legalidade, o qual expressa a total subordinação do Poder Público e de seus agentes à 

previsão legal. 

Ou seja, para dar garantia ao agente público, responsável por fazer funcionar o estado 

brasileiro, necessário se faz que tenhamos normatizações nos mais variados níveis de governo.  

Assim sendo, muitas são os achados documentais relativos à intenção governamental 

de inserir requisitos de sustentabilidade nas atividades do estado brasileiro, com destaque para 

o governo federal e alguns de seus órgãos e também para os órgãos de controle externo, como 

o Tribunal de Contas da União (TCU), vinculado ao Poder Legislativo, e interno, como a 

Controladoria Geral da União (CGU), vinculada ao Poder Executivo. 

A própria Constituição Federal preceitua que é sua atribuição exclusiva a definição de 

regras para a aquisição de bens, serviços e obras, por meio de licitação pública, em suas mais 

variadas modalidades, e também para sua contratação, conforme descrito em seu Art. 22, 

XXVII. 

Mesmo fora do Título específico que trata dos direitos fundamentais, não há mais 

divergência, nem da doutrina, nem mesmo no âmbito Jurisprudencial, de que a proteção do 

meio ambiente, é, irrefutavelmente, um direito e um dever fundamental da pessoa humana, 

consagrado na ordem constitucional brasileira. Assim, coaduna a nobre doutrina do Professor 

Paulo Bessa Antunes: “a fruição de um meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado 

foi erigida em direito fundamental pela ordem jurídica vigente” (ANTUNES, 2004, p. 62). 

Portanto, como dito acima, o direito a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, é um bem jurídico essencial à boa qualidade de vida, e, de uso comum do povo. 

Ainda há, no caput do artigo 225, a determinação de que a responsabilidade de defender e 

preservar o meio ambiente é do Poder Publico, e, da coletividade estabelecendo, assim, a 

divisão dessa responsabilidade ambiental entre as gerações presentes e as que estão por vir. 

A constitucionalização da proteção ambiental no Brasil é muito recente e 

embrionária, se levarmos em conta os poucos mais de 500 anos de história. Verifica-se que, são 

somente 30 (trinta) anos de proteção prevista na Lei maior. A Constituição Federal de 1988 

dispensou um capítulo inteiro à proteção do meio ambiente, o Capítulo VI do Título VIII, com 

o artigo 225, seus parágrafos e incisos.  

Salienta-se que os preceitos relativos ao meio ambiente não estão adstritos ao artigo 

225, supra referido, mas também, a outros, como a norma referente ao artigo 170, caput, a qual 

descreve que a ordem econômica brasileira, e, seu desenvolvimento, deve, necessariamente, 

respeitar o meio ambiente. 
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2.4.2 LEGISLAÇÃO PERTINENTE  

 

 

2.4.2.1 LEI Nº. 6.938/81 – POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE  

 

 

Segundo Theodoro (2011), "a partir das inovações conceituais e jurídicas apoiadas 

internacionalmente, bem como impulsionado por questões internas, o governo brasileiro 

instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente", considerado à época, como um instrumento 

ousado e inovador, que protagonizou uma série de conquistas posteriores, incluindo um capítulo 

especial na Constituição Federal brasileira, de 1988. 

A Lei nº 6.938/81 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e institui o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formação e aplicação, e dá 

outras providências. Essa é a mais relevante norma ambiental depois da Constituição Federal 

de 1988, pela qual foi recepcionada, visto que traçou toda a sistemática das políticas públicas 

brasileiras para o meio ambiente. 

Com a edição da Lei nº 6.938/81 o país passou a ter formalmente uma Política Nacional 

do Meio Ambiente (PNMA), uma espécie de marco legal para todas as políticas públicas de 

meio ambiente a serem desenvolvidas pelos entes federativos. Anteriormente a isso cada Estado 

ou Município tinha autonomia para eleger as suas diretrizes políticas em relação ao meio 

ambiente de forma independente, embora na prática poucos realmente demonstrassem interesse 

pela temática. 

Segundo Farias (2008), a partir desse momento começou a ocorrer uma integração e 

uma harmonização dessas políticas tendo como norte os objetivos e as diretrizes estabelecidas 

na referida lei pela União. Um aspecto importante disso foi a criação do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA), um sistema administrativo de coordenação de políticas públicas 

de meio ambiente envolvendo os três níveis da federação que tem como objetivo dar concretude 

à Política Nacional do Meio Ambiente. 

Sirvinskas (2004) afirma que a Política Nacional do Meio Ambiente tem como 

objetivo tornar efetivo o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

princípio matriz contido no caput do art. 225 da Constituição Federal. E por meio ambiente 

ecologicamente equilibrado se entende a qualidade ambiental propícia à vida das presentes e 

das futuras gerações. 
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No entendimento de Oliveira (2010), o objetivo da Política Nacional do Meio 

Ambiente é viabilizar a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a utilização 

racional dos recursos ambientais, fazendo com que a exploração do meio ambiente ocorra em 

condições propícias à vida e à qualidade de vida. 

Na verdade, a Política Nacional do Meio Ambiente possui objetivo geral e objetivos 

específicos, estando o primeiro previsto no caput do art. 2º da Lei nº 6.938/81, após estabelecer 

o objetivo geral da Política Nacional do Meio Ambiente, define o que chama de princípios 

norteadores das ações. 

A avaliação de impactos ambientais, previsto no mesmo ordenamento (Art. 9º., III) é 

um instrumento de defesa do meio ambiente, constituído por um conjunto de procedimentos 

técnicos e administrativos que visam à realização da análise sistemática dos impactos 

ambientais da instalação ou operação de uma atividade e suas diversas alternativas, com a 

finalidade de embasar as decisões quanto ao seu licenciamento. Oliveira (2010) destaca que é 

por meio da avaliação que os impactos ambientais de uma determinada atividade são 

levantados, de maneira a se apontar a viabilidade ambiental da atividade ou não, visando a 

aumentar os impactos positivos e a diminuir os impactos negativos. 

Também de acordo com Theodoro (2011, p. 18), a Lei N. 6.938, de 15 de agosto de 

1981, apesar de não ser a primeira lei que visou disciplinar questões ambientais no Brasil, sem 

dúvida, um instrumento inovador e de vanguarda, pois inseriu uma visão, ainda incipiente no 

país, sobre a questão da preservação dos recursos naturais e regras para o modelo de 

desenvolvimento em vigor. Nesse sentido, a Política Nacional de Meio Ambiente representou 

um marco histórico incontestável, já que foi instituída em um período em que o Brasil vivia sob 

um regime fechado e carente de democracia. 

 

 

2.4.2.2 LEI N. 8.666/93 – A LEI DAS LICITAÇÕES 

 

 

A Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, ou Lei de Licitações, é o diploma legal que 

disciplina todas as aquisições efetuadas pelo poder público, em qualquer de suas esferas de 

governo. Nos últimos anos, vem passando por alterações importantes, permitindo e até 

obrigando a inserção de requisitos ambientais nas obras de construção civil públicas, e, 

portanto, direcionando-as à sustentabilidade. 
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É fato que a observância por si só dos mandamentos legais, embora necessária, não é 

condição suficiente para assegurar a integridade do meio ambiente. A legitimidade e a 

economicidade dos atos deverão ser igualmente verificadas porque a legalidade é princípio e 

não fim da administração pública. Di Pietro (1998) acredita que o controle da economicidade 

envolve questão de mérito para verificar se a despesa garantiu uma adequada relação de custo-

benefício. Ou seja, a efetivação da despesa pública deve alcançar benefícios sociais relevantes 

a custos financeiros e, por extensão, ambientais satisfatórios com vistas a evitar a despesa 

antieconômica com consequentes danos ao Erário, à população e ao meio ambiente. 

Destarte, a alteração ocorrida no Art. 3º. da aludida Lei procurou estabelecer condições 

para a proteção ao meio ambiente, razão pela qual, vem de encontro ao presente estudo. Com o 

advento da Lei No. 12.349, de 15 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010), ficou expresso a 

importância que se deu às contratações que possam garantir condições para o desenvolvimento 

e a execução de obras públicas voltados à sustentabilidade, inserindo outro nível de 

responsabilidades ao poder público, a ser operacionalizado por seus agentes, porquanto passou 

a dispor que a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável. 

Ribeiro (2011) observa evidente ponto positivo trazido pelas modificações, como foi 

o caso da alteração ocorrida no art. 3º da Lei nº 8.666/93, mais precisamente em seu caput, que 

passa agora a mencionar explicitamente como uma das finalidades impostas pelo diploma em 

tela de se garantir o desenvolvimento nacional sustentável, o que de forma cristalina traz à baila 

a importância de se tutelar a evolução econômica e social do país, sem, no entanto, se olvidar o 

meio ambiente, também quando da realização de procedimentos licitatórios, configurando a 

lógica de associação do desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente em 

todas as suas formas. 

Sampaio (2011) também reafirma que, de acordo com a nova redação dada ao caput 

do art. 3º da Lei nº 8.666/93, a licitação, além de se destinar a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, agora 

também objetiva a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

A atribuição de mais essa finalidade legal ao procedimento licitatório permitirá a 

edição de atos voltados à implementação de ações correlatas ao processo de contratação, 

principalmente medidas voltadas à celebração de contratações sustentáveis. Será esse o 

fundamento legal que legitimará a edição de atos infralegais com o objetivo de fazer constar 

nos editais de licitação as exigências voltadas à sustentabilidade das contratações públicas. 

https://jus.com.br/tudo/processo
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Ao inserir a promoção do desenvolvimento nacional sustentável como uma das 

finalidades legais da licitação, legitima-se, também, o uso do poder de compra do Estado como 

ferramenta voltada à difusão de políticas públicas. Com isso, mais do que apenas satisfazer as 

necessidades da Administração pública, o contrato administrativo também servirá como indutor 

de políticas públicas, em especial aquelas voltadas ao fomento e ao desenvolvimento de 

segmentos econômicos reputados estratégicos. 

Ainda segundo Sampaio (2011), a Lei Nº.  12.349/10, que teve por base a Medida 

Provisória Nº. 495 e que alterou outros diplomas legais, tais como a Lei Nº. 8.954/94, Lei Nº. 

10.973/04 e a Lei Nº. 11.273/06, pode ser considerada como sendo uma referência para a 

indução de políticas públicas para promover o desenvolvimento nacional sustentável. 

Definitivamente, a licitação deixa de ser um procedimento formal com o objetivo 

apenas de assegurar condições de igualdade a todos aqueles que desejam contratar com a 

Administração Pública e, a partir disso, selecionar a proposta mais vantajosa entre as várias 

apresentadas. Em vez disso, o procedimento licitatório recebe a finalidade de servir à indução 

de políticas públicas com o propósito de promover o desenvolvimento nacional sustentável. 

Tal alteração, estabelecida recentemente na Lei Nº. 8.666/93, através da Lei Nº. 

12.349/10, permite ao Estado brasileiro, na qualidade de principal indutor de políticas públicas 

para seu desenvolvimento, a condição de estabelecer regramentos que permitam contratações 

voltadas à sustentabilidade, onde se incluem suas obras de construção. 

Um outro conceito que vem sendo aplicado em tempos recentes, diz respeito à 

aplicação do que se definiu como licitações sustentáveis. Santiago (2009) conceitua licitação 

sustentável como o procedimento que permite a introdução de critérios ambientais, sociais e 

econômicos nas aquisições de bens, contratações de serviços e execução de obras, tendo por 

fim o desenvolvimento da sociedade em seu sentido amplo e a preservação de um meio 

ambiente equilibrado. 

Para Biderman et al. (2008), a licitação sustentável é uma solução para integrar 

considerações ambientais e sociais em todos os estágios do processo da compra e contratação 

dos agentes públicos (de governo) com o objetivo de reduzir impactos à saúde humana, ao meio 

ambiente e aos direitos humanos. Para este autor, a licitação sustentável permite o atendimento 

das necessidades específicas dos consumidores finais por meio da compra do produto que 

oferece o maior número de benefícios para o ambiente e a sociedade. A licitação sustentável é 

também conhecida como compras públicas sustentáveis, ecoaquisição, compras verdes, compra 

ambientalmente amigável‖ e licitação positiva. 
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Pode-se então conceituar licitação sustentável como um procedimento administrativo 

que objetiva escolher a proposta mais vantajosa para a administração pública com respeito ao 

princípio da isonomia levando em consideração ainda critérios sustentáveis. 

Apesar de não haver definição legal de licitação sustentável, que é uma expressão 

cunhada doutrinariamente, observa-se a existência de leis federais, decretos, resoluções e 

instruções normativas do (antigo) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) 

disciplinando sua aplicabilidade (SANTOS e BARKI, 2011).  

Mesmo com a indicação governamental, ainda são cabíveis os seguintes 

questionamentos: As licitações sustentáveis encontram respaldo no ordenamento jurídico 

brasileiro? São elas exequíveis no âmbito da administração pública? Tais procedimentos vão 

ao encontro dos princípios constitucionais da economicidade e da eficiência? 

Ressalta-se que uma licitação é sustentável em suas diversas fases da contratação, é 

possível, quando a) elaborar, previamente, o planejamento do que e de como contratar; b) optar 

por um bem ou serviço que, comparativamente a outro, gere menos danos ao meio ambiente; 

c) for possível exigir a observância da legislação ambiental incidente, na fiscalização contratual; 

e d) a destinação adequada dos resíduos que decorreram da contratação. (SANTOS e BARKI, 

2011) 

De acordo com Requi (2012), o Estado é agente normativo e regulador da ordem 

econômica, mas também é consumidor de bens, serviços e obras. Estima-se que pelo menos 

10% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro pode ser imputado às contratações públicas. Esse 

cenário coloca o uso do poder de compra do Estado como sendo uma importante missão para 

fomentar o desenvolvimento nacional sustentável, no sentido de promover contratações 

públicas sustentáveis, tanto no que diz respeito a ser um consumidor consciente, também 

servindo como exemplo, quanto a incentivar a implementação políticas de responsabilidade 

socioambiental no setor privado. 

Um dos requisitos mais importantes para procedimentos licitatórios é a seleção da 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública, que se trata de preceito de complexa 

definição, justamente em razão do nebuloso conceito de vantagem. Há uma carga subjetiva 

muito forte quando alguém analisa qual proposta seria a mais vantajosa – podendo variar muito 

de pessoa para pessoa. 

No caso, quando o agente público está diante de uma contratação, é seu dever ancorar 

tal conceito em parâmetros objetivos – definidos no edital – para divulgar a todos os 

interessados o que será considerado para aferir a vantajosidade da proposta. 
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Na maioria das contratações, o mais vantajoso é admitido como o mais barato – 

atendidos, claros, os requisitos mínimos de qualidade trazidos no edital, sendo que o ideal é 

tornar objetivo este conceito, que nasce subjetivo. Nesta tarefa, impera a discricionariedade da 

Administração Pública, a quem compete escolher o que irá contratar e descrever tais 

características no projeto básico/termo de referência. É neste momento em que será definido o 

mínimo de qualidade admitido como vantajoso ao Poder Público, para que o mercado passe a 

concorrer somente no preço. 

 

 

2.4.2.3 LEI Nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010 – POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) brasileira foi instituída pela Lei Nº. 

12.305, de 02 de agosto de 2010, e dispõe sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem 

como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

estando sujeitos todas as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 

responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam 

ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos 

Além destas atribuições, a PNRS definiu um conceito moderno de responsabilidade 

para os geradores de resíduos e também para o poder público, baseada no ciclo de vida de 

produtos. A modernização da responsabilização é considerada como um grande avanço e sua 

importância se justifica por diversos estudos que comprovam que, durante a vida útil de um 

determinado produto, são inúmeros os agentes envolvidos que podem contribuir 

significativamente para ajudar no combate de problemas ambientais, desde o fabricante, 

passando pelo comerciante e o consumidor, onde todos podem contribuir para uma melhor 

gestão de resíduos de uma sociedade. 

Pela citada Lei, novos conceitos significativos foram instituídos, expressos em seu Art. 

3º. e incisos, como os de ciclo de vida do produto, resíduos sólidos e responsabilidade 

compartilhada quanto ciclo de vida do produto. 

Também merecem ser observados os princípios da PNRS brasileira, que foram 

estabelecidos no art. 6° da mesma Lei, tais como:  

a) da prevenção e da precaução;  

b) do poluidor-pagador e o protetor-recebedor;  
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c) da visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis 

ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;  

d) do desenvolvimento sustentável;  

e) da ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços 

competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam 

qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um 

nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta. 

Além destes princípios, devem ser observadas algumas determinações que tratam da 

cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos 

da sociedade, que permitirá a integração de ações e maior eficiência na solução de problemas 

de maior abrangência, reconhecendo o respeito às diversidades locais e regionais, assim como 

sobre o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e 

de valor social, gerador de trabalho e renda e, portanto, promotor de cidadania. 

A PNRS também contemplou o direito da sociedade à informação e ao controle social, 

como forma de garantir a aplicação do novo conceito de responsabilidade compartilhada 

baseada no ciclo de vida dos produtos. 

No Art. 7o da já citada Lei, encontram-se inscritos os objetivos da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, sendo que os incisos seguintes mostram a indicação de obras de construção 

civil públicas voltadas à sustentabilidade, e, assim, guardam relação com a temática estudada 

neste trabalho, com destaque para a priorização nas aquisições e contratações governamentais 

para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo 

social e ambientalmente sustentáveis e com estímulo à implementação da avaliação do ciclo de 

vida do produto. 

Em seu Art. 13, a PNRS apresenta a classificação dos resíduos sólidos da construção 

civil como sendo aqueles gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis. 

 

2.4.2.4 LEI Nº. 12.462, de 04 de agosto de 2011 – REGIME DIFERENCIADO DE 

CONTRATAÇÃO (RDC) 
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A Lei federal em apreço instituiu o Regime Diferenciado de Contratação (RDC), que 

se considera uma evolução da Lei de Licitações, a Lei Nº. 8.666/93, constituída em um formato 

de legislação muito moderno e eficiente, notadamente quando utilizado para contratação de 

obras de construção civil públicas. 

Esta legislação inicialmente foi prevista apenas para um determinado conjunto de 

obras públicas, mas que, posteriormente, foi estendido para abranger quase a totalidade destas 

obras, razão pela qual são apresentados os dispositivos que guardam maior relação com a 

temática em estudo, obras públicas direcionadas à sustentabilidade, porquanto inseriu o 

princípio do desenvolvimento nacional sustentável e abrindo a possibilidade de exigência de 

requisitos de sustentabilidade ambiental. 

 

2.4.3 DECRETOS DE REGULAMENTAÇÃO 

 

 

2.4.3.1 DECRETO Nº 7.746, de 05 de junho de 2012 

 

Este Decreto tem a missão de regulamentar o art. 3º da Lei nº 8.666, considerando a 

alteração de sua redação, com o fito de estabelecer critérios e práticas para a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a 

Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública - CISAP.  (Redação 

dada pelo Decreto Nº. 9.178/2017). 

Este Decreto determina como diretrizes de sustentabilidade: 

a) menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 

b) preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 

c) maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 

d) maior geração de empregos, preferencialmente mão de obra local; 

e) maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; uso de inovações 
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que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e  

f) origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, 

serviços e obras. 

De igual forma, define os critérios de sustentabilidade para:  

a) Materiais utilizados – que devem ser reciclados, atóxicos e biodegradáveis, e  

b) Projetos básicos e/ou executivos – que devem garantir economia da manutenção e 

operacionalização da edificação, redução do consumo de energia e água; e utilização de 

tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. 

 

2.4.3.2 DECRETO Nº. 9.178, de 23 de outubro de 2017 

 

 

Este Decreto, publicado no Diário Oficial da União em 24 de outubro de 2017, altera 

o Decreto N. 7.746, de 05 de junho de 2012, regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, visando estabelecer critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissão 

Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública - CISAP, e, ao mesmo tempo, 

tendo como objetivo claro impor maiores responsabilidades aos gestores públicos na adoção de 

critérios que estabeleçam critérios de sustentabilidade às aquisições públicas. 

Considerando-se que o objetivo governamental é normatizar suas compras, dando a 

direção da sustentabilidade, o Decreto 9.148, de 23 de outubro de 2017, vem aprimorar o que 

já se encontrava estabelecido no Decreto No. 7.746, de 05 de junho de 2012. 

Destaca-se neste novo dispositivo jurídico a intenção estatal e a perspectiva de 

obrigatoriedade imposta aos gestores públicos, no momento em que substituiu, em seu art. 2o., 

o verbo flexionado "poderão" pelo verbo também flexionado "adotarão". Ou seja, retira a 

faculdade de adoção de critérios de sustentabilidade, porquanto substitui por uma obrigação 

(adotarão). 

Dentre as principais alterações empreendidas pelo Decreto sucessor, podemos destacar 

a mudança na Ementa, onde passa a contemplar as estruturas orgânicas que compõem o Estado 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11319793/artigo-3-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%25C3%25A7%25C3%25B5es-lei-8666-93
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brasileiro, quais sejam, a administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas 

empresas estatais dependentes, o que não se via no Decreto alterado. 

Merece também destaque outras alterações tais como aquela ocorrida no artigo 2º, da 

expressão "poder adotar" para o verbo "adotar", materializando a determinação de que não cabe 

aos órgãos públicos escolher se devem ou não adotar, critérios e práticas sustentáveis. De igual 

forma, seu Parágrafo único trata da necessidade de que, de forma adequada, as especificações 

sejam devidamente justificadas, sem que prejudiquem o caráter competitivo do certame. 

 

 

2.4.4 INSTRUÇÕES NORMATIVAS  

 

 

O Governo Federal, visando a necessária desconcentração do Poder Executivo, 

delegou ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, sucedâneo do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), com a missão de planejar e coordenar as 

políticas de gestão da administração pública federal, para fortalecer as capacidades do Estado 

para promoção do desenvolvimento sustentável e do aprimoramento da entrega de resultados 

ao cidadão, a condição de coordenador do sistema de gestão do Governo Federal brasileiro,. 

Em razão desta delegação, o referido Ministério vem desenvolvendo suas ações 

mediante orientações aos demais Ministérios e diversos órgãos, tais como a edição e o 

acompanhamento de cumprimento de normas internas ao Governo Federal, quando se destacam 

as Instruções Normativas. 

Considerando a temática estudada, observa-se a pertinência das Instruções Normativas 

Nº. 01, Nº. 02 e Nº. 10. 

 

 

2.4.4.1 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 01, de 19 de janeiro de 2010 (MPOG)  

 

 

Esta Instrução Normativa, publicada pela Secretaria de Logística e de Tecnologia da 

Informação do então MPOG, em 19 de janeiro de 2010, dispõe sobre critérios de 

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou de obras pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, sendo um importante 
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instrumento para auxiliar o gestor público na promoção da sustentabilidade nas contratações 

públicas 

Tal dispositivo normativo, desde seu Capítulo I - Das Disposições Gerais - estabelece 

que as aquisições de bens, contratação de serviços e de obras por parte dos órgãos e entidades 

da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão conter critérios de 

sustentabilidade ambiental e que os instrumentos convocatórios para realização de licitações 

deverão formular as exigências de natureza ambiental, sem, no entanto, prejudicar a 

competitividade. 

Assim, a citada Instrução Normativa é de aplicação obrigatória apenas no âmbito da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Todavia, caso não exista 

regulamentação no âmbito respectivo, nada impede que outros órgãos adotem esta Instrução 

Normativa como referência/parâmetro para disciplinar suas contratações públicas sustentáveis, 

indicando os critérios a serem analisados nas contratações de serviços e obras de engenharia, 

bem como na aquisição de bens. (REQUI, 2012) 

Demonstrando a importância que a temática em estudo representa, o Capítulo II é 

dedicado, exclusivamente, à normatização para contratação de obras públicas sustentáveis. Em 

seu Art. 4º., o qual determina que as especificações e demais exigências do projeto básico ou 

executivo devam ser elaborados visando à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, a redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e 

materiais que reduzam o impacto ambiental, considerando: 

a) a utilização de equipamentos de climatização, exclusivamente, onde for 

indispensável;  

b) eficientização de energia elétrica (projetos de iluminação adequados e automação 

de instalações elétricas);  

c) uso de energias alternativas (renováveis);  

d) eficientização e uso racional de água e energia;  

e) reuso e aproveitamento de água;  

f) utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que 

reduzam a necessidade de manutenção; e  

g) comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço. 

 

Em seus parágrafos, o legislador estabeleceu mais algumas condições para a efetivação 

de obras de construção civil sob a indicação de busca à sustentabilidade, quando estabelece a 

exigência para a elaboração do Projeto de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil 
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(PGRCC) e para o uso obrigatório de agrafados reciclados em obras contratadas, quando 

disponíveis. 

Através de seu art. 9º, esta Instrução Normativa também tratou, de garantir espaço no 

principal meio de comunicação de suas compras, o portal eletrônico de contratações públicas 

do Governo Federal – Comprasnet, para promover divulgação de dados sobre planos e práticas 

de sustentabilidade ambiental na Administração Pública Federal. 

Teixeira e Azevedo (2013) afirmam que a dinâmica instituída pela Instrução 

Normativa Nº. 01/2010, inseriu o setor público no centro do debate do desenvolvimento 

sustentável e no papel de estimular uma readequação do mercado no que diz respeito aos 

serviços públicos impondo exigências às instituições públicas afetas à referida Instrução 

Normativa e às empresas parceiras, em particular, as fornecedoras que, por sua vez, passarão a 

apresentar produtos qualificados e a ofertarem serviços considerados ambientalmente 

sustentáveis.  

Esta situação se constitui um desafio não somente para as instituições públicas, mas 

também para todas as organizações privadas com as quais estabelecem parceria, pois a 

implementação da Instrução Normativa Nº. 01/2010 implica em uma mudança de paradigma 

que exige rupturas com valorações do passado incompatíveis com padrões sociais, econômicos 

e ambientais atuais e futuros mais duráveis. 

Com efeito, a Instrução Normativa Nº. 01/2010 pressupõe que as edificações públicas 

sejam realizadas com base na economia de baixo consumo e, consequentemente de acordo com 

um amplo leque de exigências que garantam, entre outros requisitos, a diminuição do consumo 

de energia e água, além da utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto 

ambiental dessas edificações. 

 

 

2.4.4.2 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 02, de 04 de junho de 2014 (MPOG) 

 

 

Esta Instrução Normativa, que dispõe sobre regras para aquisição ou locação de 

máquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos 

projetos e respectivas edificações públicas federais novas ou que recebam retrofits, é mais 

voltada aos quesitos relacionados com o consumo de energia elétrica, visando sua redução. 
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Assim sendo, este dispositivo procura estabelecer estratégias que possam representar 

eficientização energética, envolvendo o conceito de envoltória das edificações, assim como a 

aplicação de etiquetagem, como forma de comprovação dos resultados planejados e executados 

com a almejada eficiência energética. 

A Instrução Normativa em comento estabelece as regras e procedimentos para seu 

cumprimento, de forma detalhada, tanto para execução de obras novas, como para obras de 

reforma ou manutenção de edificações existentes, com aplicação de novos modelos com 

utilização da etiquetagem de edificações. 

Tal etiquetagem segue os procedimentos estabelecidos em função de comprovação da 

eficiência energética projetada e também obtida. 

Apesar da restrição estabelecida quanto à dimensão do empreendimento, porquanto a 

determinação se restringe às obras que detenham área construída superior a 500 m2 (quinhentos 

metros quadrados), esta pode ser aplicada para qualquer edificação pública, considerando suas 

especificidades. 

 

 

2.4.4.3 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 10, de 12 de novembro de 2012 (MPOG)  

 

 

Este regramento, instituído pelo então MPOG, estabelece regras para elaboração dos 

Planos de Gestão de Logística Sustentável (PLS) de que trata o art. 16, do Decreto nº 7.746, de 

5 de junho de 2012, e dá outras providências, no âmbito da Administração Pública Federal 

direta, autárquica, fundacional e nas empresas estatais dependentes. 

Pelo que determina o Art. 3º desta Instrução Normativa, os PLS são ferramentas de 

planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução e 

mecanismos de monitoramento e avaliação, que permite ao órgão ou entidade estabelecer 

práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na Administração Pública. 

No entanto, é no Art. 8º onde se pode observar a pertinência de seu conteúdo com o 

direcionamento de obras de construção civil públicas à sustentabilidade, onde se faz a definição 

de práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de materiais e serviços com abrangência  

nos temas relacionados com energia elétrica, água e esgoto, compras e contratações sustentáveis 

de obras e de manutenção predial, dentre outros. 

A presente Instrução Normativa também promoveu articulação entre órgãos públicos, 

inclusive por considerar outras iniciativas já instituídas pelo Poder Executivo, assim com entre 
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estes e a sociedade, o que se considera imprescindível para o alcance do direcionamento à 

sustentabilidade, conforme observado em seu Art. 11 (Programa de Eficiência do Gasto Público 

– PEG; Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel; Agenda Ambiental 

na Administração Pública - A3P; Coleta Seletiva Solidária; Projeto Esplanada Sustentável – 

PES; e Contratações Públicas Sustentáveis – CPS). 

Apesar das contratações sustentáveis constituírem apenas um dos temas 

necessariamente abordadas pelo PLS, se utilizado nos termos propostos, esta ferramenta irá 

proporcionar não só a possibilidade de gerenciar e melhor aproveitar os recursos públicos, mas, 

também, de contratar melhores soluções para a Administração Pública. 

 

 

2.4.5 RESOLUÇÕES  

 

2.4.5.1 RESOLUÇÃO Nº. 307, de 05 de julho de 2002 – CONSELHO NACIONAL DE MEIO 

AMBIENTE (CONAMA) 

 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão consultivo e 

deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, tendo sido instituído pela 

Lei Nº. 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e que apresenta suas 

deliberações por meio de atos e, dentre os quais, destacam-se as Resoluções, que têm o papel 

de estabelecer diretrizes e normas técnicas, critérios e padrões relativos à proteção ambiental e 

ao uso sustentável dos recursos ambientais. 

Apesar da existência de um número considerável de Resoluções que tratam da temática 

que se estuda neste trabalho, se mostra importante discutir a Resolução Nº. 307. O escopo desta 

Resolução se firma em estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar impactos 

ambientais. Em seu bojo, traz a definição de elementos do contexto dos resíduos da construção 

civil, que são aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de 

construção civil e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos.  

Outros elementos que compõem esta Resolução são de grande importância para este 

trabalho, como a classificação detalhada dos tipos de resíduos da construção civil e, também, 

as regras para elaboração de projetos e os consequentes planos de gerenciamento destes 

resíduos. 



 

62 

CAPÍTULO 3  

 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Em face da natureza do objeto pesquisado neste trabalho –  relação da construção civil 

pública com a sustentabilidade –  e de seu principal objetivo, que corresponde à proposição de 

diretrizes que possibilitem o planejamento e a execução de obras de construção civil públicas 

voltadas à sustentabilidade, foi trabalhada uma abordagem qualitativa. Portanto, o caráter 

subjetivo do objeto pesquisado e, também, o estudo de suas particularidades e das informações 

disponíveis, sem desprezar as experiências individuais dos sujeitos pesquisados e do próprio 

pesquisador relativas à temática, permitiram o aprofundamento da relação das obras públicas 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com a sustentabilidade, considerando a 

avaliação da aplicação de requisitos ambientais.  

No que diz respeito à natureza da pesquisa, este trabalho foi desenvolvido sob a 

perspectiva de ser aplicado, dada a sua aproximação com problemas reais e, também, por buscar 

gerar conhecimentos destinados à solução de problemas específicos, porquanto poderá vir a ser 

utilizado por órgão públicos nacionais, como a própria UFRN, e, também, para outros estudos 

ainda mais aprofundados.  

Quanto aos objetivos, considerando que procurou tratar um problema, qual seja, o 

relacionamento de obras de construção civil públicas com a sustentabilidade, com foco na 

aplicação de requisitos ambientais, a pesquisa foi caracterizada como exploratória. Para melhor 

caracterizar tais objetivos da pesquisa, realizou-se uma investigação precisa por meio de uma 

aproximação com a temática e com o próprio campo, o que possibilitou familiaridade com o 

problema, tornando-o mais explícito, e, também, maior conhecimento e melhor análise da 

situação encontrada. 

Em face de seu caráter global, sistêmico e por permitir a análise do contexto escolhido 

e sua relação com o estudo, além de sua reconhecida proximidade com o modelo qualitativo de 

pesquisa, e, ainda, tendo por base a temática e os objetivos desta pesquisa, foi adotado como 



 

63 

método para realização da pesquisa o estudo de caso, considerado como mais apropriado para 

a efetivação e para o desenvolvimento da investigação, posto que corresponde a uma estratégia 

de pesquisa que visa contribuir para o entendimento de fenômenos organizacionais (YIN, 

2005), como é o caso das obras de construção civil públicas realizadas na UFRN.  

Como procedimentos, foram desenvolvidas pesquisas bibliográfica, documental e de 

campo, que serão detalhados em tópicos próprios a seguir. 

 

 

3.2 MÉTODO DA PESQUISA 

 

 

Para as pesquisas bibliográfica e documental, foi adotada a consulta direta a 

documentos e a publicações disponíveis, os quais foram pré-selecionados e, posteriormente, de 

acordo com sua significância e pertinência com a temática estudada, foram efetivamente 

selecionados, de forma a permitir a apropriação de dados cabíveis e considerados importantes. 

Confirmando a pertinência do método adotado, Yin (2005) declara que o estudo de 

caso é uma investigação empírica que trata de um fenômeno contemporâneo, dentro de um 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto naõ estaõ 

claramente definidos, características que bem enquadram o objeto em estudo.  

Este método foi operacionalizado a partir da coleta de dados relacionados com a 

temática em estudo, oriundos do campo pesquisado e dos sujeitos da pesquisa, seguida da 

análise de seu conteúdo, mediante interpretação de informações, a serem detalhados em tópico 

posterior. 

 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

Os procedimentos da pesquisa, ou os meios de investigação empregados para a coleta 

de dados, adotados neste trabalho foram as pesquisas bibliográfica, documental e de campo.  

  

3.3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 
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A pesquisa bibliográfica realizada configurou-se pelo levantamento de referenciais 

teóricos anteriormente elaborados, analisados e publicados em meios impressos e eletrônicos, 

tendo a preocupação com a garantia da qualidade dos achados considerados significativos, que, 

segundo Dyba e Dingsor (2008), devem ser avaliados de acordo com os três aspectos a seguir: 

a) abordagem completa e apropriada de cada elemento pesquisado;  

b) credibilidade na forma como os resultados se encontrem apresentados; e  

c) relevância, onde se verifica a utilidade desses dados para o desenvolvimento de cada 

estudo, o que foi plenamente aproveitado no presente trabalho.  

Para os fins pretendidos, foi utilizada a amostragem teórica, que segundo Charmaz 

(2009) é a procura por dados pertinentes em diversos meios, visando desenvolver uma teoria, 

tendo como objetivo principal a elaboração e o refino de categorias que constituem tal teoria. 

Este também foi o critério para encerrar o processo de coleta de dados nesta pesquisa 

bibliográfica, quando se observou a ocorrência do que é chamado de saturação teórica, que se 

refere ao momento em que o pesquisador para de adicionar novas contribuições à pesquisa em 

virtude da repetiçaõ dos dados e quando naõ se encontra informações adicionais (FLICK, 2009).  

Dentre as fontes bibliográficas disponíveis e identificadas de acordo com o 

relacionamento com a temática, destacaram-se livros, trabalhos acadêmicos (teses, dissertações, 

artigos), dentre outros.  Também foram utilizados periódicos publicados em plataformas e 

repositórios acadêmicos e jornais e revistas científicas, impressas e em meio eletrônico, 

nacionais e internacionais, sendo que todos estes permitiram conhecer ensinamentos produzidos 

e publicados em meios acadêmicos ou não, pertinentes à área de concentração escolhida – 

engenharia da sustentabilidade e suas sub-áreas, assim como a própria temática deste estudo, 

tendo como fontes principais bibliotecas, livrarias e a própria internet. 

Para a busca e captação bibliográfica em comento, as palavras-chave referenciais 

utilizados foram aquelas que compõem a essência deste trabalho – construções sustentáveis, 

desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. 

 

 

3.3.2 PESQUISA DOCUMENTAL  

 

 

Neste trabalho, a pesquisa documental foi desenvolvida a partir, essencialmente, da 

leitura de documentos oficiais relacionados com a temática estudada de natureza legislativa, 
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tais como as leis federais relacionadas com obras de construção civil e com assuntos ambientais, 

e de natureza administrativa, de origem do poder executivo, dentre os quais destacam-se 

decretos, instruções normativas, resoluções, acórdãos, dentre outros, além de documentos 

próprios da UFRN, porquanto são citados as minutas de edital e de contrato e projeto básico.  

Seguindo a orientação de Fonseca (2002),  as informações cabíveis foram buscadas e 

obtidas a partir de fontes diversificadas e dispersas, que não receberam tratamento analítico por 

parte de outros autores ou pesquisadores, tais como o Diário Oficial da União (DOU), 

coletâneas de leis, relatórios de desempenho de órgãos estatais e sítios eletrônicos (sites) 

diversos – notadamente o do Palácio do Planalto e de outros órgãos federais. 

O processo de coleta de dados decorrentes da análise documental seguiu os critérios 

propostos por Flick (2004, p. 233) para seleção de documentos, quais sejam autenticidade, 

credibilidade, representatividade e significância. 

O primeiro critério leva em consideração a origem do documento, se é primário ou se 

é secundário. Nesta pesquisa, toda a coleta de dados para análise documental utilizou-se de 

dados primários, já que todos os documentos analisados são oficiais. Considerando o segundo 

critério, observa-se que os documentos pesquisados possuem a credibilidade necessária, pois 

foram extraídos de fontes fidedignas (FLICK, 2004), tendo como principal exemplo, as 

publicações em diários oficiais e nos sítios eletrônicos que dão publicidade aos atos do governo 

federal. Quanto ao terceiro critério, verifica-se que o conjunto de documentos pesquisados 

dispõem de representatividade, posto que tratam de assuntos diretamente relacionados com a 

temática estudada (FLICK, 2004). Por fim, acerca do critério da significância, observa-se sua 

importância pelo fato de que os documentos, em vigor por ocasião da pesquisa, são únicos e, 

por enquanto, insubstituíveis, ou seja, correspondem às regras que precisam ser cumpridas. 

 

 

3.3.3 PESQUISA DE CAMPO 

 

A pesquisa de campo realizada foi uma oportunidade para se adentrar na realidade 

escolhida, ou seja, no ambiente das obras de construção civil públicas realizadas na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, visando conhecer sua relação com a 

sustentabilidade. A investigaçaõ empreendida, de natureza empírica, foi realizada no local onde 

o objeto (ou fenômeno) que está sendo estudado aconteceu, dispondo de elementos para 

explicá-lo, de conformidade com a orientação de Vergara (2011). 
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Conforme ensina Fonseca (2002), a pesquisa de campo correspondeu a um elemento 

fundamental à efetivação deste trabalho e foi processada a partir da coleta dos dados 

considerados relevantes e obtidos junto aos sujeitos, tendo sido seguida pela análise dos 

conteúdos expressados, onde se observou a maturidade experimental e a vivência dos sujeitos 

pesquisados, utilizando-se de recursos dos variados tipos de pesquisa empregados. 

 

 

3.3.3.1 CAMPO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Visando a compreensão e o aprofundamento de conhecimentos sobre a realidade das 

obras de construção civil públicas e sua relação com a sustentabilidade, assim como dar 

cumprimento aos requisitos estabelecidos para este tipo de abordagem, foi definido como 

campo de pesquisa a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de grande importância 

social e principal instituição de ensino superior do Estado do Rio Grande do Norte, respondendo 

pela quase totalidade das pesquisas desenvolvidas neste estado, e, também, por ser responsável 

pela realização de um significativo conjunto de obras de construção civil. 

Para efetivação da pesquisa de campo, a UFRN foi representada por seu órgão 

responsável pela realização de obras, a Superintendência de Infraestrutura, por ser o órgão da 

administração central que responde pelo planejamento e execução de suas obras de construção 

civil, e dentre seu quadro funcional e do conjunto de empresas que executam ou já executaram 

as aludidas obras, foram selecionados os sujeitos da pesquisa. 

Desta forma, foram definidos como sujeitos da pesquisa, os agentes públicos com 

atuação específica na área, além de representantes de empresas executoras de obras de 

construção civil, estando todos situados dentro do contexto selecionado para este trabalho. 

A definição dos sujeitos da pesquisa se deu em decorrência da função exercida pelos 

agentes públicos na Superintendência de Infraestrutura e de sua efetiva contribuição para a 

preparação e efetivação, ou seja, as etapas de planejamento e de execução, das obras de 

construção civil da UFRN. 

Ainda considerando o escopo deste estudo, observou-se, outrossim, a necessidade de 

informações de ordem jurídica e a importância de buscar tais informações com um 

representante da assessoria jurídica da Superintendência de Infraestrutura, o que foi plenamente 

efetivado. 
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Na expectativa de se buscar maiores informações, quando do planejamento da 

pesquisa, dentre os agentes públicos constava a participação do principal gestor da 

Superintendência de Infraestrutura, seu Superintendente, como sujeito da pesquisa. No entanto, 

considerando que o mesmo se encontra ocupando tal função há pouco tempo, associado a outras 

dificuldades, tais como a agenda do referido gestor e a exiguidade de tempo, foram consideradas 

como suficientes ao suprimento das informações que se fizeram necessárias, os conhecimentos 

adquiridos pelo próprio pesquisador, posto que exerceu a mesma função de gestor da citada 

Superintendência e também de outros órgãos  congêneres por, aproximadamente, vinte anos. 

Além destes agentes públicos, dentro do rol de empresas privadas que atuam ou já 

atuaram em passado recente na execução de obras da UFRN, foram identificadas cinco 

construtoras que indicaram seus representantes para também funcionar como sujeitos da 

pesquisa, tendo como premissa sua capacidade de contribuir com informações detalhadas, 

acerca do planejamento e da execução das referidas obras, realizadas sob o gerenciamento da 

Superintendência de Infraestrutura.   

Esta quantidade de empresas selecionadas foi considerada como suficientemente 

representativa, considerando-se o quantitativo de obras da UFRN e, ainda, do próprio mercado 

local. Ainda quanto à seleção destas empresas, foram adotados como critérios:  

 

a) a reconhecida eficiência na execução de contratos anteriores ou em ainda execução, 

onde apresentaram bom desempenho;  

b) o tipo e o quantitativo de obras já executados;  

c) o perfil da empresa; e  

d) a capacidade de contribuição da empresa para com esta pesquisa.  

 

A tabela a seguir, sintetiza o quantitativo de sujeitos da pesquisa 
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SUJEITOS DA PESQUISA 

 

ITEM FUNÇÃO QUANTIDADE 

1 Arquitetos 11 

2 Engenheiros projetistas (Engenheiros civis, mecânicos e 

eletricistas) 

 

12 

3 Engenheiros responsáveis pela fiscalização (Engenheiros 

civis) 

 

8 

4 Assessor Jurídico 1 

5 Representantes de empresas construtoras 5 

TOTAL 37 

 
Quadro 2 – Sujeitos da pesquisa. Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

 

3.3.4 COLETA E INSTRUMENTOS DA COLETA DE DADOS 

 

 

Para a realização deste trabalho, foi planejado e, posteriormente,  executado o 

necessário processo de coleta de dados, considerando os já referidos procedimentos de pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo. O processo de coleta e a definição dos instrumentos do 

campo para os dois primeiros procedimentos encontram-se apresentados nos tópicos dedicados 

a estes.   

Quanto ao terceiro tipo de pesquisa efetivado, a pesquisa de campo, após efetivada a 

escolha do campo e dos sujeitos da pesquisa, ocorreu a definição da forma de abordagem a estes 

e dos instrumentos necessários à efetivação da coleta, mediante uma abordagem direta 

(pesquisador-sujeitos), tendo em vista o melhor aproveitamento das experiências e das 

informações expressadas por cada um dos sujeitos escolhidos, que foram fundamentais para as 

conclusões e, consequentemente, para o atingimento dos objetivos desta pesquisa. 

Dando sequência, foi definida a entrevista semiestruturada como principal instrumento 

para realização da coleta de dados para a pesquisa de campo, considerando-se que esta opção 
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se mostrava adequada quando se busca captar dos entrevistados as falas que são ditas e as não 

ditas, buscando compreender significados e sentimentos (VERGARA, 2011), como se 

pretendia. Para o planejamento das entrevistas semiestruturadas, foram seguidas as fases de 

elaboração do roteiro, realização da entrevista propriamente dita, transcriçaõ, análise do 

conteúdo coletado até o levantamento de resultados. 

Assim sendo, para utilização deste instrumento, um roteiro de entrevista contendo as 

questões consideradas mais relevantes foi previamente elaborado, sem pretensão de ser 

definitivo. De acordo com a própria natureza do instrumento, este foi passando por alterações 

no curso de sua realização, com a inserção de novos questionamentos que, em face do 

andamento destas e em função dos posicionamentos e pontos de vista apresentados pelos 

sujeitos da pesquisa, muitas vezes eivados de subjetividade, que emergiram durante as 

entrevistas.  

Para a construção do roteiro de entrevista foi levada em consideraçaõ, juntamente com 

os objetivos da pesquisa, a fundamentaçaõ teórica utilizada nesta dissertação, que correspondeu 

à base utilizada para a formulaçaõ dos questionamentos, com perfil indutor.  

O roteiro elaborado, que se encontra apresentado a seguir, foi composto pelas seguintes 

questões: 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Item Questões 

1 Qual o seu entendimento a respeito de obras de construção civil sustentáveis? 

 

2 
Qual a sua percepção quanto à execução de obras de construção civil voltadas à sustentabilidade? 

E quanto a obras públicas?  

 

3 
Quanto à sustentabilidade ambiental, qual a sua percepção sobre as obras públicas realizadas na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte? 

 

4 
Qual a sua opinião sobre a adoção de requisitos ambientais para obras públicas, inclusive aquelas 

realizadas na UFRN? 

 

 

5 

Dentro da perspectiva de direcionamento de obras à sustentabilidade, qual o seu entendimento 

sobre a realização de obras, considerando as etapas de planejamento, inclusive projetos de 

arquitetura e de engenharia, e de execução, contemplando, pelo menos, as dimensões econômica, 

social e ambiental? 
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6 
Em sua opinião, quais providências devem ser adotadas para o direcionamento de obras públicas 

à sustentabilidade? 

 

7 
Qual a sua percepção acerca dos regramentos já existentes para execução de obras de construção 

civil voltadas à sustentabilidade? 

 

8 
Qual o seu entendimento sobre a responsabilidade socioambiental das empresas responsáveis 

por execução de obras públicas? 

 Comentários livres sobre a temática 

 

Quadro 3: Roteiro de entrevista. Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

 

Assim sendo, tendo como referência o escopo do estudo em tela, foram entrevistados 

agentes públicos representantes dos quadros de arquitetos e de engenheiros que atuam na 

elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia e que, portanto, atuam no planejamento 

de obras, assim como também entrevistar uma representação dos engenheiros responsáveis pela 

fiscalização de obras. 

Estas entrevistas foram efetivadas de modo individual, quando realizada com o 

assessor jurídico, e por meio de discussões em grupo para os demais entrevistados, com a 

utilização da técnica conhecida como focus group, grupos de foco ou grupos focais, os quais 

foram formatados de acordo com suas atividades profissionais, quais sejam:  

Visando cobrir a etapa de planejamento 

a) grupo de arquitetos;  

b) grupo de engenheiros projetistas (engenheiros civis, mecânicos e eletricistas);   

Visando cobrir a etapa de execução das obras de construção civil 

c) grupo de engenheiros fiscais (engenheiros civis); e, por fim,  

d) grupo de representantes de empresas construtoras, formado também por 

engenheiros civis. 

Para a operacionalização da técnica de grupo focal, foram seguidas  as recomendações 

de Almeida (2010), porquanto foram promovidas reuniões com grupos específicos de pessoas 

que foram estimuladas a expressarem pontos de vista a respeito da temática proposta e, também, 

a reagirem às opiniões dos demais participantes. Confirmando a pertinência da escolha desta 

técnica pelo pesquisador, Hipólito (2011) afirma que os grupos focais possibilitam um processo 

mais estimulante do que uma entrevista tradicional, auxiliando na geração de ideias e de 

comentários com melhor significado. King (2004) corrobora com o mesmo entendimento 
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quando afirma que as reuniões de grupo focal promovem interações capazes de produzir dados 

e insights que dificilmente seriam obtidos fora do grupo, e, ainda, que o obtido como resultados 

destas reuniões é sempre maior do que a soma das opiniões, dos sentimentos e dos pontos de 

vista individuais. 

Todas as entrevistas, realizadas com o fito de proceder coleta dos dados necessários, 

foram conduzidas em ambientes da Superintendência de Infraestrutura e do Instituto Metrópole 

Digital, ambos situados no Campus Universitário Central da UFRN, os quais foram reservados 

exclusivamente para esta finalidade, com datas e horários previamente agendados com os 

sujeitos da pesquisa e com suas chefias imediatas, visando otimizar o tempo necessário para 

este feito. Tais entrevistas ocorreram de forma tranquila e focada na temática, sem a ocorrência 

interrupções significativas, tendo sido gravadas em meio digital, com auxílio de um dispositivo 

(equipamento) de telefonia móvel, após consentimento dos presentes.  

Merece ser observado, que estas entrevistas, tanto a individual, quanto aquelas 

ocorridas por meio de reuniões de grupo focal, contaram com a intensa participação da grande 

maioria dos sujeitos, resultando em um considerável volume de informações. As gravações 

(áudios) totalizaram o quantitativo de 6 (seis) horas e 31 (trinta e um) minutos, o que se encontra 

devidamente arquivado de maneira segura, em poder do pesquisador. 

Após a realizaçaõ da coleta de dados verificada em cada entrevista, iniciava-se o 

processo de transcriçaõ das mesmas, de áudio gravado para documentos escritos mediante 

digitação, seguido de arquivamento em meio digital, utilizando-se o software WORD, fonte 

Times News Roman, tamanho 12. Em face do grande volume de depoimentos e pontos de vistas 

expressados pelos sujeitos, o pesquisador providenciou formulário de análise de dados, onde 

anotou todas as declarações, fazendo apontamentos para aquelas informações que entendeu 

como mais relevantes, afim de facilitar sua compreensão e de transformá-las em dados que 

mostrassem pertinência com o problema e com os objetivos da pesquisa. 

 

 

3.3.5 SÍNTESE DA PESQUISA 

 

A pesquisa se encontra sintetizada no quadro a seguir. 
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SÍNTESE DA PESQUISA   

 

Item Critério Tipo 

1 ABORDAGEM Pesquisa qualitativa  

2 OBJETIVOS Exploratória 

3 MÉTODO Estudo de caso  

4 PROCEDIMENTOS Pesquisa bibliográfica; pesquisa documental; 

pesquisa de campo 

 

5 
 

SUJEITOS  
Agentes públicos (gestor; assessor jurídico; 

arquitetos; engenheiros projetistas e fiscais) e 

representantes de empresas construtoras, todos com 

atuação em obras públicas da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte 

6 CAMPO Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

através da Superintendência de Infraestrutura 

 
Quadro 1 – Síntese da Pesquisa. Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

 

 

3.3.6 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

 

Finalizada a etapa de transcrição e de seu lançamento em formulário de análise de 

dados, procedeu-se à fase de avaliação dos dados, tendo como resultado final o enquadramento 

destes em categorias, de forma a prover condições para atingimento do objetivo geral desta 

pesquisa, a proposição de diretrizes para o direcionamento de obras de construção civil públicas 

à sustentabilidade.   

A análise dos dados coletados na pesquisa de campo se deu com a utilização da técnica 

de análise de conteúdo, indicada para apreciação de dados qualitativos, caracterizada por ser 

refinada e por exigir do pesquisador dedicação, paciência e tempo para execução do seu 

processo de análise (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011). A análise de conteúdo, segundo 

Bardin (2005, p. 33), corresponde “a um conjunto de técnicas de análise das comunicações” 

que tem como objetivo obter a descrição do conteúdo das mensagens que possam permitir a 

inferência de conhecimentos relativos a essas mensagens. 
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A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos   de um  

conjunto por diferenciação e em seguida por reagrupamento segundo o gênero 

(analogia), com os critérios previamente estabelecidos. As categorias são rubricas ou 

classes, as quais reúnem um conjunto de elementos (unidades de registro, no caso da 

análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento este efetuado em razão dos 

caracteres comuns destes elementos. (BARDIN, 2009, p.117) 

 

As etapas referentes à análise de conteúdo, propostas por Bardin (2005)  são: a)  a pré́-

análise; b) a exploração do material; e c) o tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Na pré-análise, primeira etapa de organização da pesquisa, objetivou-se, inicialmente, 

sistematizar as ideias para chegar a um esquema preciso, visando tornar o material operacional. 

Neste momento, quando as falas foram organizadas e sistematizadas, foram realizadas leituras 

flutuantes visando conhecer melhor cada texto processado e o contexto, e, assim, apreender e 

organizar, de forma não estruturada, aspectos importantes para o prosseguimento da análise, 

para só então iniciar o processo de categorização.  

Também por recomendação de Bardin (2005, p.127), procedeu-se à exploração do 

material, a marcação dos elementos dos conteúdos considerados representativos e marcantes, 

e, posteriormente, à definição de categorias dos dados coletados, que correspondem a uma 

conjunção de interdependência entre os objetivos gerais e os específicos definidos para a 

efetivação do estudo, as teorias explicativas adotadas para o estudo, os dados coletados através 

dos procedimentos de pesquisa bibliográfica, documental e de campo, e, também, as intuições 

pessoais do próprio pesquisador. As categorias definidas foram caracterizadas como grandes 

enunciados que, nesta pesquisa, abarcaram um número variável de temas compatíveis com os 

objetivos do estudo, proporcionando uma visão diferenciada acerca do tema proposto. 

No quadro abaixo, são apresentadas as categorias estabelecidas para consecução dos 

objetivos deste trabalho. 

 

CATEGORIZAÇÃO 

ITEM CATEGORIAS 

1 Responsabilidade socioambiental  

2 Conhecimento de regramentos que possibilitem o direcionamento de obras de construção civil 

públicas à sustentabilidade 

3 Planejamento de obras de construção civil voltadas à sustentabilidade 

4 Execução de obras de construção civil voltadas à sustentabilidade 
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CAPÍTULO 4  

 
 

 

RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 
Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa, os quais se fundamentam 

nos dados coletados em cada um dos procedimentos de pesquisa adotados.  

A pesquisa realizada teve por objetivo responder aos questionamentos que motivaram 

o presente trabalho, enquadrados em categorias levantadas a partir de seus objetivos geral e 

específicos, as quais trataram da percepção dos sujeitos pesquisados sobre a importância da 

aplicação da sustentabilidade em obras de construção civil  executadas pelo poder público, do 

conhecimento dos regramentos vigentes no Brasil relacionados com a sustentabilidade em obras 

de construção civil públicas e, mais especificamente, sobre o planejamento e sobre a execução 

de obras de construção civil públicas com requisitos ambientais que as definam como voltadas 

à sustentabilidade. 

 

 

 

4.1 QUANTO À PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS PESQUISADOS SOBRE A 

IMPORTÂNCIA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PÚBLICAS 

VOLTADAS À SUSTENTABILIDADE  

 

Tendo por base os objetivos da presente pesquisa, mostrou-se de grande importância 

conhecer a percepção dos sujeitos pesquisados relativa à importância de obras de construção 

civil voltadas à sustentabilidade, inclusive aquelas realizadas pelo poder público, o que decorre 

da aplicação de requisitos ambientais. 

Ao perguntar sobre esta questão, foi possível conhecer a compreensão destes quanto à 

temática e, ao mesmo tempo, extrapolar seu posicionamento quanto à sua responsabilidade 

socioambiental enquanto cidadãos do mundo e, portanto, também, responsáveis pela proteção 

e preservação ambiental. 

Na fundamentação teórica deste trabalho, Colombo (2004) já expressava que, apesar 

do homem se encontrar no centro do objeto da construção civil, este não pode pensar em 

satisfazer exclusivamente suas próprias necessidades, mas precisa compreender a finitude dos 
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recursos naturais e seguir a natureza como modelo, onde o resíduo de um processo é matéria-

prima para um processo seguinte. 

Em face da análise do conteúdo envolvendo a pergunta propriamente dita, as respostas 

dos entrevistados e os debates correspondentes ocorridos entre estes e com a participação do 

próprio pesquisador, depreendeu-se que os sujeitos pesquisados se coadunam com os interesses 

de buscar a transformação do modelo tradicional de realização das obras de construção civil  

para um novo modelo em que se considerem requisitos ambientais e, portanto, em  

direcionamento à almejada sustentabilidade.       

Assim sendo, evidenciou-se a percepção de que a grande maioria dos sujeitos, ou 

mesmo a sua totalidade, considera o posicionamento das obras de construção civil voltadas à 

sustentabilidade, inclusive as públicas, como de grande importância e um objetivo a ser 

perseguido, como um caminho sem volta.  

A postura apresentada pelos agentes públicos pesquisados e pelos demais responsáveis 

pela realização das obras públicas da UFRN indicou uma grande abertura à temática pesquisada, 

representando um campo muito fértil para o desenvolvimento de novas ideias relativas à 

execução de obras de construção civil, inclusive seu direcionamento à sustentabilidade, para o 

que se faz necessário compromisso e responsabilidade socioambiental de todos os envolvidos. 

 
Pertinente. Nos dias de hoje, não dá mais para falar de obras... sem requisitos 

ambientais... legalização... compensação ambiental... impactos... solo, água... 

poluição visual... Tudo atrelado [...] Mas, eu acho que ainda não conseguimos fazer 

obras com isso tudo, não! Ainda está longe... (Engenheiro 1) 
 

Minha percepção é extremamente positiva, visto que a indústria da construção civil 

é uma área importante para o desenvolvimento do país. [...] a sustentabilidade na 

construção civil é de extrema importância. Nas obras públicas da mesma forma, 

acho que têm que ter o mesmo comprometimento tanto em obras privadas, como em 

obras públicas. (Representante de empresa 1) 

 

Eu acho que... quem tem que dar o exemplo, antes de qualquer um, inclusive, antes 

dos entes privados, é a administração pública, né? E eu acho que, se as nossas obras, 

elas não forem pensadas de forma sustentável, a gente vai colocar ainda mais em 

risco... esse meio ambiente em que a gente vive e que, cada dia mais, chega ao nosso 

conhecimento que está em risco... (Assessor Jurídico) 

 

 

A partir do discurso de um número significativo de sujeitos, outras observações 

importantes também puderam ser anotadas, tais como a sustentabilidade como sendo o futuro 

da engenharia, assim como a importância da engenharia, enquanto principal agente 

transformador da natureza, como se apreendeu de algumas falas. 
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Toda obra deveria ser pensada dessa forma... afinal, a engenharia é quem produz 

transformações. Através das obras, todo mundo iria entender a importância de 

considerar as questões ambientais... Acho importante demais... Só estamos muito 

atrasados.(Engenheiro fiscal 3) 

 

(A sustentabilidade) representa o futuro da engenharia, bem como de toda a 

sociedade e do planeta, ainda mais que a engenharia é o principal agente 

modificador do meio ambiente. (Representante de empresa 2) 

 

São importantes, visto que obras voltadas à sustentabilidade representam o respeito 

por parte de quem as executa e, sem dúvida, será o futuro da engenharia. [...] no 

âmbito das obras públicas, essa importância e exigência deveria... tem que ser ainda 

maior, uma vez que são financiadas com dinheiro público.(Engenheiro fiscal 3) 

 

A responsabilidade socioambiental das empresas responsáveis por execução de 

obras públicas deveria ser tão importante quanto a responsabilidade técnica da obra. 

(Engenheiro fiscal 6) 

 

Também se apresentou claro que os referidos sujeitos reconhecem algumas 

dificuldades para o direcionamento de obras de construção civil públicas voltadas à 

sustentabilidade, tais como:  

 

1. Necessidade de capacitação dos recursos humanos afetos às atividades de planejamento 

e execução de obras de construção civil, ou seja, de ampliação do nível de 

conhecimentos específicos na área estudada. 

 

É um ou outro que tem essa visão ambiental. A maioria das pessoas, engenheiros, 

arquitetos, dos que projetam... não! (Engenheiro projetista 3) 

 

Acho a ideia muito interessante, mas, também acho que precisávamos de uma equipe 

mais preparada para isso... falta gente treinada para elaborar projetos que levem em 

conta esses critérios... esses requisitos ambientais. (Engenheiro 7) 

 

2. Necessidade de conhecimento de regramentos oficiais pertinentes em vigor, tema que 

será mais detalhadamente tratado no item 4.2, a posteriori; e  

 

3. Barreiras culturais dos usuários beneficiários e das equipes responsáveis pela realização 

das obras de construção civil da UFRN, quanto à necessidade de compreensão das 

condições específicas para o novo modelo para projeto e execução, em comento e, 

também, para o uso de obras, no sentido de melhorar a crença em sua viabilidade. 

 

Os usuários também teriam que entender que isso demanda mais tempo para 

projetar, para concluir todos os projetos de uma obra aplicando estes requisitos 

ambientais que você fala...(...) Aqui na Universidade...? Eu entendo que aqui quem 

solicita uma obra já pensa no seu final... nunca pensa no que se faz para chegar até 

uma obra, não! O que importa é ver o prédio pronto... É certo? É errado? Isso não 

importa muito... (Arquiteto 6) 
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Eu acho que, quando se trata de obras, as pessoas só pensam no dinheiro... em baixar 

custos. Projetar pensando em sustentabilidade... (...) acha que termina aumentando 

custos. Essa também é a (sic) conscientização da própria equipe.(Engenheiro fiscal 

4) 

 

Olhe, na verdade, nem tempo nós temos para pensar um projeto com mais elaboração, 

mais detalhamento... assim, mais ambiental. Ainda é muito difícil. A maior 

preocupação dos gestores é em gastar o dinheiro que a Universidade recebe, e, 

muitas vezes, nem sabem como fica o projeto. (Engenheiro projetista 5)  

 

Um ou outro setor da Universidade, pode não julgar adequado, não julgar oportuno 

ou necessário... aí é entendimento de outros entes..., mas, eu acho que a gente tem 

que sair... alinhado com esses interesses... De se voltar à questão da sustentabilidade 

... redução na geração de resíduos, na destinação adequada, no seu 

acondicionamento... em uma série de fatores que a cadeia, ela exige... (Engenheiro 

fiscal 3) 

 

 

 

Ainda em análise da percepção dos sujeitos quanto à importância da aplicação de 

requisitos ambientais em obras públicas, os sujeitos transmitiram uma mensagem mais 

objetivamente direcionada à instituição de ensino com a qual desenvolvemos este estudo de 

caso, a UFRN. Em muitos depoimentos, se observa um posicionamento de responsabilização 

da própria instituição e, também, de cobrança por uma orientação de caráter mais geral, mais 

institucional acerca da adoção de providências direcionadas à sustentabilidade ambiental. 

Outrossim, destaca-se que os referidos sujeitos observam o papel de exemplo que uma obra 

pública pode representar na sociedade e, mais ainda, quando esta obra é realizada em uma 

importante instituição de ensino superior, centro de geração e transmissão de conhecimentos, 

como se enquadra uma Universidade Federal no Brasil. 

 

Uma instituição de ensino que onde se ensina como fazer o correto, né? Tem mais 

esse outro viés... o de ter que ser o exemplo, a vitrine... e tal. Então, eu acho que a 

responsabilidade ... eu acho que sua pergunta foi voltada para isso. [...] é muito 

maior, é muito grande. (Arquiteto 9) 

 

Eu ainda não consigo ver sustentabilidade nas obras da Universidade, não. Acho 

que até temos algumas iniciativas, mas, de uma forma geral, ainda temos muito o 

que fazer. Acho que faltam pessoas, técnicos capacitados para dar sustentabilidade 

às nossas obras. (Engenheiro fiscal 7) 

 

A Universidade teria que ter suas próprias regras sobre isso, eu concordo com você. 

Talvez, assim fique bem claro para todos. Seria um documento que obrigasse o 

projeto, a execução de construções a seguir estes requisitos ambientais...tudo o que 

você falou aí... solo, água, energia, canteiro de obras, resíduos... tudo. (Engenheiro 

fiscal 3) 

 

Na minha visão... não sei a dos outros que estão aqui, mas...  aqui não existe esta 

orientação, não! O que existe é que... na nossa própria formação de arquiteto, já no 

início do curso de arquitetura... direciona para as questões de conforto ambiental, 

melhor aproveitamento de ventilação, de insolação, de... recursos, o que dá para 

tratar como ambiental. Mas, só por isso... não é suficiente dizer que os projetos 

possam levar a uma obra a ser sustentável, ¡não! (Arquiteto 2) 
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Apesar do pensamento majoritário indicar a necessidade de melhorias das condições 

institucionais e de capacitação dos agentes públicos que atuam diretamente na realização de 

obras de construção civil, alguns depoimentos indicam um processo positivo de evolução, já 

com atendimento aos ditames legais estabelecidos.  

 

Eu tenho... na minha percepção... eu tenho a avaliação de que tem evoluído e, 

basicamente, assim... nas construções... seja nas técnicas, nos projetos... 

(Engenheiro fiscal 2) 

 

Me parece que os nossos projetos e nossas obras vem passando por constante 

evolução quanto à sustentabilidade... Todo mundo é unânime que falta muito, mas 

não se pode deixar de falar das melhorias que já foram implementadas, desde um 

bom tempo, já. (Engenheiro fiscal 5) 

 

 

 

4.2 QUANTO AO CONHECIMENTO DOS SUJEITOS PESQUISADOS 

SOBRE OS REGRAMENTOS VIGENTES NO BRASIL RELACIONADOS 

COM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PÚBLICAS VOLTADAS À 

SUSTENTABILIDADE  

 

Como no serviço público nada pode ser realizado fora do que se encontra dentro de 

regramentos específicos para cada realidade, que são elementos imprescindíveis aos objetivos 

do presente trabalho, o pesquisador tratou de investigar sobre o conhecimento dos agentes 

públicos e dos representantes de empresas com atuação na produção de obras na UFRN, até 

porque o seu desconhecimento poderia vir a representar um grande óbice. 

Desta investigação, pela análise do posicionamento da maioria dos sujeitos da 

pesquisa, foi possível observar um conhecimento limitado sobre o conjunto de regras já 

disponíveis, sejam leis, sejam normas administrativas. Fazendo uma provocação mais intensa 

acerca do tema, o pesquisador pode concluir que um conjunto representativo dos sujeitos 

assume uma postura passiva, ou seja, de esperar a determinação estabelecida em documentos, 

e, ao mesmo tempo, entendendo que todos os ditames já estão sendo tratados nos documentos 

da UFRN.     

 

... bem, eu entendo que tudo que está previsto na legislação vigente, já está 

considerado... já está sendo feito. Nosso edital e projeto básico já contemplam [...] 

as regras vigentes. Mas, não sei dizer se a execução acontece conforme solicitado 

nos documentos. Acho que, se forem cumpridas essas exigências, fica mais fácil 

pensar em obras mais sustentáveis. (Arquiteto 1) 
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[...], a inclusão de requisitos ou de critérios de sustentabilidade nos editais, nos 

projetos básicos... muitas vezes, gera conflitos com a visão jurídica... a exigência de 

cumprimento de procedimentos ou de formalidades, mas que dão margem à 

compreensão de que aquilo não é uma simples qualificação da obra ou da 

contratação, [...] é visto como uma restrição à concorrência.(Engenheiro fiscal 2)  
 

Os documentos que compõem o edital já contemplam toda a legislação vigente nesta 

área. Acredito que nossos documentos estão bem atualizados com todas as 

exigências ambientais. (Assessor jurídico) 

 
 [...] como  a ninguém é dado o direito de desconhecimento da lei, a gente, de fato 

[...], hoje a gente já tem, à disposição, uma legislação ambiental muito moderna... 

(Arquiteto 3) 

 

No entanto, apesar da conclusão tratada acima, foi possível observar um 

posicionamento mais diferenciado, qual seja, de maior conhecimento quanto aos regramentos 

já comentados.   

 

[...], a Lei 8666, quando foi em 2013, ela foi atualizada e foram inseridos 

parâmetros de sustentabilidade que, até então, ela não tinha nenhuma informação, 

nenhum requisito nesse sentido. Já tinham algumas normas ambientais... CONAMA, 

etc... (Assessor jurídico) 

 

Tem a instrução normativa 10 de 2002, do Ministério do Planejamento, que 

estabelece a obrigatoriedade ou a preferência por materiais recicláveis nas obras, 

desde que atenda aos requisitos de custo e de qualidade técnica... a própria 

necessidade de etiquetagem ou de projetos de novas obras ou retrofits de 

edificações, estabelecer um nível de eficiência energética A, que é uma instrução 

normativa também, a 2 de 2014... Tem algumas ações ... a  

Agenda Ambiental na Administração Pública, que a esfera federal tem que trabalhar 

com isso ai... (Engenheiro fiscal 2) 

 
Hoje, eu sei, temos que projetar com equipamentos que tenham, [...] que já venham 

com selo ambiental... tem as recomendações do PROCEL... Veja o caso dos 

aparelhos de ar condicionado... tem que ter selo, tem que passar pelas leis que fixam 

isso...  (Engenheiro projetista 6) 

 

Outrossim, merece destaque o grande número de citações a uma legislação específica, 

qual seja a Lei federal Nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos 

Sólidos), e, também, à Resolução Nº. 307, de 05 de julho de 2002 – CONAMA, a qual trata 

exclusivamente de resíduos da construção civil, indicando uma preocupação preponderante 

com a questão da gestão de resíduos da construção civil, notadamente quanto à exigência de 

elaboração e de cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

PGRCC, fato que não foi observado pelo pesquisador com outros regramentos. A concentração 

de citações às referidas regras parece indicar uma limitação de conhecimentos dos sujeitos 

pesquisados no que se refere aos demais regramentos, focando mais fortemente na questão dos 
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resíduos, o que pode representar uma dificuldade para implementação do direcionamento à 

sustentabilidade.  

Não restam dúvidas de que os resíduos correspondem a uma importante questão a ser 

tratada em obras de construção civil, posto que comprovadamente causam impactos 

significativos ao meio ambiente, mas não pode ser tratado como o único ou o mais importante 

problema, posto que não se pode olvidar os demais impactos e, tampouco, a importância de 

uma visão sistêmica em qualquer obra. 

 

[...], o PGRCC ... está lá, a informação da empresa ... adequada à legislação vigente 

[...] e como é para se fazer. Quais são os resíduos, qual a natureza dos resíduos, 

como é que ela se propõe a fazer este acondicionamento dentro dos canteiros de 

obras [...] (Engenheiro fiscal 3)  

 

É importante para que se possa exigir os parâmetros necessários a essa 

sustentabilidade, entretanto existem vários entraves burocráticos que impedem que 

empresas não consigam, por exemplo, autorização para reciclar resíduos de obra, 

ficando o mercado sem concorrência e aumentando o custo da obra. (Representante 

de empresa 3) 

 

A sua pergunta sobre sustentabilidade nos projetos... os projetos precisam ver isso 

também, mas... bem, eu entendo que fica mais para as obras... acho que está sendo 

contemplado com a nova lei sobre resíduos... é mais isso aí... (Engenheiro projetista 

9) 

 

 

 

4.3 QUANTO AO PLANEJAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

PÚBLICAS VOLTADAS À SUSTENTABILIDADE  

 

Considerando devidamente exploradas as categorias de conteúdos mais gerais, mais 

contextuais, o pesquisador avançou na direção de uma categoria mais específica e, também, 

imprescindível à realização de obras de construção civil, qual seja, seu planejamento, desde a 

ideia inicial até sua efetivação. 

O planejamento, etapa fundamental para toda e qualquer obra de construção civil, 

assume contornos mais fundamentais quando se tratam de obras públicas, em face de sua 

abrangência social e econômica. 

Como planejamento, foram considerados os estudos realizados para a visão sistêmica 

da obra e os elementos que fossem necessários e suficientes à sua execução. Ou seja, representa 

o conhecimento das condições físicas do espaço destinado à sua implantação, a realização de 

estudos de possíveis impactos ambientais, a elaboração de projetos técnicos de arquitetura e de 

engenharia, em suas variadas disciplinas, contemplando os princípios ambientais, conforme 
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apresentados no Capítulo 2 – Fundamentação Teórica, assim como a elaboração da previsão 

orçamentária, de seus custos financeiros.  

A categoria planejamento de obras de construção civil públicas emerge da questões 

iniciais como Qual a sua opinião sobre o planejamento de obras de construção civil voltadas 

à sustentabilidade? E quanto às públicas?, além de outras provocações realizadas por meio de 

questões subjacentes à questão inicial, tais como aquelas relacionadas com custos, com prazos, 

buscando ampliar a exploração e o exaurimento deste conteúdo,  e, nesta categoria obteve-se a 

confirmação da importância dada à temática já expressada anteriormente, indicando a 

consequente aceitação da inserção de princípios ambientais para o planejamento das obras de 

construção civil da UFRN, salientando-a como um caminho inexorável. 

Visando corroborar com a aceitação da inserção de requisitos ambientais, alguns 

entrevistados expressaram experiências e iniciativas de projetamento em arquitetura e em 

engenharia dentro desta visão em projetos e obras, já executados na UFRN, considerando um 

ou outro requisito ambiental. Observou-se que tais iniciativas ainda não são de reconhecimento 

da grande maioria dos demais entrevistados, o que indicou a tese de que estas podem ser 

iniciativas individuais, por motivação particular de alguns agentes públicos, como chegou a ser 

claramente declarado.  

 

Sempre que é possível, eu incluo alguns itens que tratam disso... sustentabilidade. (...) 

já fiz projeto considerando reaproveitamento de água. Tive que estudar esse assunto 

e o projeto ficou bem interessante. Só não sei se [...} vai ser aproveitado. (Engenheiro 

projetista 11) 

 

Os projetos de instalações elétricas já elaboramos pensando nesse tema. 

Equipamentos... ar condicionado... as lâmpadas, ninguém usa mais lâmpadas de alto 

consumo... (Engenheiro projetista 7) 

 

Algumas dessas estratégias já são utilizadas... reaproveitamento de água, reuso... 

troca de lâmpadas por LED... existe um projeto para fazer iluminação pública. 

(Engenheiro fiscal 1) 

 

Merece também ser observado que, apesar da larga aceitação da ideia de inserção de 

requisitos ambientais em obras de construção civil públicas, um número significativo de 

depoimentos pronunciou, de maneira muito clara e objetiva, a existência de óbices para o 

planejamento destas obras. 

Dentre as principais dificuldades apontadas pelos sujeitos, destaca-se a ausência de 

definição institucional acerca do direcionamento de suas obras de construção civil à 

sustentabilidade. Ou seja, os sujeitos pesquisados indicaram sentir a necessidade de uma 

determinação ou orientação superior, que fosse suficiente à adoção de um novo modelo para 
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planejamento de obras, abrangendo, portanto, a elaboração de projetos de arquitetura e de 

engenharia.  

 

Projetar assim ... é pontual! Tem muita conversa. Na prática, a gente não vê uma 

coisa institucionalizada, como se fosse uma coisa assim com um balizamento que 

dissesse que as obras têm que sair assim.… não existe! (Arquiteto 4) 

 

Somente em alguns casos isolados... Se você pega um projetista mais cuidadoso, aí 

tem... não é uma coisa institucionalizada, não. Ou seja, depende mais do 

profissional... varia de profissional para profissional. Não é uma regra da 

instituição, não. Tanto pelo cliente, né? Que, às vezes, pede, exige... quanto pelo 

profissional que tem a sensibilidade de projetar assim. (Engenheiro fiscal 1) 

 

Então, eu acho... que se isso fosse no início, em conjunto... a discussão do local, dos 

impactos, da preparação do espaço para receber aquela edificação, as discussões... 

junto aos projetistas, nesse momento, já facilitaria bastante. (Engenheiro fiscal 2) 

 

Projetos com requisitos ambientais... na minha opinião, existem iniciativas 

pessoais. Não é coisa da instituição, não. Um ou outro profissional se interessa e 

procura colocar nos seus projetos. Mas, o grupo de projetistas não recebe essa 

orientação, não! (Arquiteto 1) 

 

Dentre outras dificuldades elencadas, merecem citação a indicação de ausência de 

conhecimentos específicos suficientes dos agentes públicos encarregados da finalidade de 

planejar obras de construção civil, assim como, a falta de ações do poder público, neste caso 

representado  pela instituição pesquisada, destinadas à capacitação de seu corpo técnico nesta 

área do conhecimento.  

 

Isso vai até... é provocado pela falta de profissionais especializados... para dar 

suporte às empresas, às instituições... (Representante de empresa 2) 

 

A equipe preparada não está..., mas, eu vejo que tem capacidade para estar... 

(Engenheiro projetista 11) 

 

Nesse assunto, eu acho que a Universidade tinha que promover cursos para os 

projetistas... [...] são muitas áreas que precisam, mas eu acho que é necessário. [...] 

eu acho que ninguém vê isso quando faz o curso superior... (Engenheiro projetista 6) 

 

 

Ainda a respeito da etapa de planejamento, analisados alguns depoimentos que 

trataram da inserção de requisitos ambientais, observa-se uma preocupação com a consequente 

necessidade de execução de novos itens de serviços, decorrentes da condição de obrigatoriedade 

imposta pelos regramentos pertinentes em vigor, ao mesmo tempo em que é possível observar 

uma grande preocupação dos pesquisados quanto ao possível incremento de custos financeiros 

às obras de construção civil públicas, o que indica que estes, até o presente momento, ainda não 

integram os elementos que compõem o referido planejamento, e ainda a necessidade que as 
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empresas executoras de obras públicas também adquiram conhecimentos suficientes para a 

execução das mesmas com direcionamento à sustentabilidade ambiental. 

 

Talvez ela, a UFRN, não tenha dado passos maiores em relação à inserção de 

metodologias e de técnicas mais bem direcionados a esta ênfase da sustentabilidade, 

em função, realmente, desse impacto financeiro, e eu acho, também, que é por uma 

questão de mercado, todas, as empresas têm que ter conhecimentos, expertise mesmo, 

no assunto. (Assessor Jurídico) 

 

Eu sei que deveria ser pensada assim, com todos os requisitos ambientais possíveis. 

Já tem muita legislação para isso, eu sei, todo mundo já sabe..., mas, quando chegar 

para aprovação, vai ter recursos para isso? Aumenta muito o custo de um projeto, 

de uma obra, com estes detalhes. (Engenheiro fiscal 8)  

 

 

Outrossim, foram observadas visões de muitos sujeitos pesquisados, os quais indicam 

vantagens relativas ao planejamento de obras com a inserção de requisitos ambientais. Não 

obstante o reconhecimento da existência de dificuldades ao planejamento com estas condições, 

tais posicionamentos indicaram que este direcionamento à sustentabilidade não representa 

gastos financeiros ou de tempo, mas, pode representar a possibilidade de ganhos futuros, mesmo 

que estes não se mostrem, ainda, evidentes ou quantificáveis. Foi capturada a impressão de que 

as dificuldades identificadas para implementação de um novo modelo de obras, como elevação 

de custos e maior consumo de tempo, podem ser decorrentes da falta de profissionais 

preparados para o desempenho de funções necessárias ao direcionamento de obras à 

sustentabilidade, disponíveis nos mercados. 

 

A comparação é essa! [...] com as questões ambientais, está neste momento de achar 

que é custo, que é perda de tempo. O retorno não é tão evidente, tão rápido quanto... 

como, como se pensa. Então, tem muito essa visão míope, que você vai perder tempo, 

que você vai ter uma obra mais cara. Você vai ter uma operacionalização mais 

complicada... Isso vai até... é provocado pela falta de profissionais especializados... 

para dar suporte às empresas, às instituições... (Engenheiro fiscal 3)  

 

 

Mais uma vantagem indicada por uma quantidade representativa de sujeitos, tratou da 

importância do direcionamento de obras à sustentabilidade no que se refere à imagem. Na visão 

desta parcela de sujeitos, uma instituição pública, ainda mais um centro de geração e 

disseminação de conhecimentos, como é o caso da UFRN, ao adotar este modelo de obras teria 

sua imagem valorizada de forma significativa, servindo, inclusive, como exemplo para a 

sociedade em geral. 

 

 

Existe essa expectativa de, inicialmente, termos obras mais caras, mas, a longo 

prazo, você tem um ganho financeiro. O consumo dela diminui, e tem também a 

questão da imagem, do conceito, do exemplo ... o que tem um valor agregado 

significativo... (Engenheiro fiscal 6)  
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4.4 QUANTO À EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

PÚBLICAS VOLTADAS À SUSTENTABILIDADE  

 

Sabe-se que a execução de obras de construção civil representa a efetivação do 

planejamento, iniciado com o levantamento preliminar de dados e concluído pela elaboração 

dos projetos, seja de arquitetura, seja de engenharia. É, pois, o momento onde as ideias pensadas 

são materializadas, saindo da condição de teoria para se tornar realidade, já que de nada 

adiantam projetos bonitos ou eficientes, se não saem da cabeça dos projetistas ou do papel. Ou 

seja, significa o acontecer do que foi pensado, do que foi projetado.  

Os sujeitos pesquisados, após provocados pelo pesquisador com a questão sobre sua 

avaliação, opinião, acerca da execução de obras de construção civil públicas, considerando a 

aplicação de requisitos ambientais, e, portanto, voltadas à sustentabilidade, demonstraram uma 

visão restritiva. 

Os depoimentos coletados trataram, preponderantemente, da gestão de resíduos da 

construção civil, parecendo relegar os outros princípios ambientais associados à execução de 

obras de construção civil à condição de segundo plano. Apesar desta constatação, algumas 

declarações enlevaram os princípios relacionados à gestão dos canteiros de obras, 

aproveitamento dos recursos naturais e a utilização de materiais, considerados seus ciclos de 

vida, e de equipamentos adequados. 

No que se refere ao cumprimento dos documentos estabelecidos pela própria UFRN, 

tais como projetos básicos e editais, os entrevistados afirmaram que entendem que estes se 

encontram adequados à legislação vigente, sem, no entanto, se aterem à confirmação quanto à 

correta aplicação de instrumentos legais e normativos que fundamentam a execução de obras 

de construção civil públicas, até por não serem estes de conhecimento da maioria dos sujeitos.  

Como é de largo conhecimento, as obras públicas são, majoritariamente, executadas 

por empresas ou entidades privadas, selecionadas mediante procedimento licitatório específico 

e contratadas segundo arcabouço jurídico específico, apresentado no Capítulo 2 – 

Fundamentação Teórica. É fato que tais empresas desempenham papel fundamental para a 

adequada execução destas obras, tendo o contrato celebrado entre as partes, poder público e 

entidade privada, como a principal referência para regulação da execução do objeto avençado. 

Por tal razão, o contrato, por ser o elemento competente para estabelecer obrigações, inclusive 

a inserção e a garantia da aplicação de requisitos ambientais, se reveste de suma importância à 

consecução do objeto.  
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Eu percebo, hoje, é que quem tem um contrato realmente começando já do projeto 

básico, já sinaliza pontos importantes para a execução da obra, inclusive 

garantindo requisitos ambientais...(Engenheiro fiscal 2)  

 

No entanto, após avaliação dos depoimentos dos sujeitos pesquisados, o pesquisador 

pôde inferir que estes contratos, além de não contemplarem todos os regramentos oficiais 

vigentes, notadamente as instruções normativas, resoluções, acórdãos, afetos à temática em 

estudo, ainda não estão sendo cumpridos em sua integralidade. 

 

Muito embora a gente tenha um projeto básico e um edital, realmente, prevendo tudo 

aquilo que a legislação hoje pede, eu percebo que nós não temos, na verdade, 

mecanismos de controle durante a execução do contrato. Se você me perguntasse se 

hoje há alguém que, realmente, consiga verificar se a empresa... se ela está 

cumprindo todas aquelas exigências ambientais, não sei te confirmar isso... 

(Assessor jurídico) 

 

 

Quanto ao gerenciamento dos canteiros de obras, o pesquisador identificou que 

existem avanços neste quesito na UFRN, tais como uma, ainda, insipiente elaboração de 

projetos para execução dos mesmos, os quais contemplam sua organização espacial, ou seu lay-

out, organizando a disposição física de pessoas, de equipamentos e de materiais da maneira 

mais eficiente possível, e, portanto, estabelecendo a definição das áreas  administrativa, de 

armazenamento/estocagem de materiais próprios da construção, de circulação e acomodação 

de trabalhadores, tendo em vista buscar garantir a saúde e a segurança do trabalho. 

Também foi possível identificar e inferir que, apesar das declarações relativas à 

elaboração dos projetos acima citados e da legislação vigente, os canteiros de obras ainda não 

se encontram funcionando integralmente segundo princípios ambientais, como a eficiência no 

uso da água e da energia elétrica, nem tampouco quanto à utilização de materiais mediante 

customização e análise de seu ciclo de vida e equipamentos adequados, que permitam maior 

durabilidade e repetição no uso. 

 
A questão do gerenciamento do canteiro propriamente dito, desde o seu projeto, sua 

execução, do tipo de material utilizado até o efetivo uso destes canteiros [...] A gente 

sabe, na verdade, que a adoção destes, na verdade, causa um impacto..., mas, eu 

particularmente, entendo como um investimento[...](Engenheiro fiscal 4) 

  

[...] a gente hoje está fazendo projeto de canteiro, e esse projeto não trata da questão 

do descarte do lixo [...] e era para ter já alguma coisa para entrar na questão do 

custo da obra, certo? [...] isso faz parte da sustentabilidade, também. (Engenheiro 

fiscal 4) 
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Considerando-se a previsão de implementação do Plano de Logística Sustentável da 

UFRN, aprovado pela Resolução Nº. 077/2018 – CONSAD, onde se fez constar um item 

dedicado a obras, o que representa um significativo avanço, alguns depoimentos foram expostos 

de maneira otimista a respeito da evolução do direcionamento das obras da UFRN à 

sustentabilidade ambiental. 

 

Considerar tudo isso que você chamou de princípios ambientais... eficientização de 

energia, de água, dos recursos naturais mesmo [...] reuso, reaproveitamento [...] tem 

a questão do gerenciamento de resíduos, do canteiro de obras também... para os 

projetos, a escolha certa de materiais, a obra ser mais durável... acho que vamos ter 

isso num futuro bem mais perto do se imagina. (Arquiteto 4) 

 

Nessa questão de desempenho de energia... a respeito da obrigatoriedade de 

cobrança de energia dentro das próprias obras... instalação de medidores... é uma 

das discussões [...] que até 2020... tem que dotar todas as obras de medidores... 

(Engenheiro fiscal 2) 

 

Ademais, foi interessante discutir com os sujeitos entrevistados sobre a relação da 

etapa de planejamento da obra de construção civil com a etapa seguinte, sua execução. Da visão 

dos conteúdos dos depoimentos, denota-se que a execução de uma obra não corresponde, 

simplesmente, à efetivação de decisões tomadas anteriormente, como se todas as necessidades 

tivessem sido previstas ou projetadas na etapa de planejamento e que, portanto, a atuação 

essencial neste período seria tão somente assegurar e controlar a conformidade dos trabalhos 

no canteiro de obras em associação com as especificações do projeto, posto que não se mostra 

absolutamente verdadeiro. Denota-se, na visão dos sujeitos, que na etapa de execução da obra, 

muitas decisões ainda são tomadas, com a implicação da ocorrência de impactos não previstos 

inicialmente. 

Em face dos elementos levantados na presente pesquisa, tendo como fundamento o 

objetivo de fazer proposição de diretrizes para um novo modelo de obras de construção civil 

públicas, mostra-se fundamental observar o conhecimento e a experiência exarados pelos 

sujeitos da pesquisa. Como se pode observar neste Capítulo, o qual trata dos resultados 

coletados, ainda não se mostra possível indicar que as obras públicas da UFRN estejam 

direcionadas à sustentabilidade ambiental.   

É preciso, destarte, mudar as diretrizes que ainda orientam o planejamento e a 

execução das obras públicas, mudando a sistemática largamente estabelecida, fazendo-se a 

inserção de requisitos ambientais, desde a sua concepção. Esta é a grande questão. É, também, 

o enfrentamento deste grande desafio que este trabalho procura contribuir. 
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A pretensão deste trabalho é proporcionar meios para o desenvolvimento de um novo 

modelo de obras de construção civil públicas que, garantida a sua qualidade técnica, sejam 

imbuídas do direcionamento à sustentabilidade ambiental, como forma de contribuir para a 

preservação do meio ambiente e, como consequência direta, a própria sobrevivência humana. 

Assim sendo, mostra-se de grande importância considerar as proposições apontadas 

pelos sujeitos da pesquisa, expostas em depoimentos e reflexões coletivas, apreendidas com a 

participação ativa do pesquisador. De igual forma, foram considerados os conhecimentos 

prévios do pesquisador, muito embora este não seja sujeito desta pesquisa de campo, adquiridos 

pela experiência vivenciada quando esteve à frente da gestão da Superintendência de 

Infraestrutura e de órgãos congêneres que o antecederam, por, aproximadamente, vinte anos e, 

também, os conhecimentos que foram adquiridos pelo mesmo pesquisador no curso deste 

trabalho, levando-se em conta as pesquisas bibliográfica, documental e de campo. 

Como produto final deste trabalho, no capítulo que segue, é apresentada a proposição 

de diretrizes para o direcionamento de obras de construção civil públicas à sustentabilidade 

ambiental, e que, se espera, venha contribuir com o desenvolvimento nacional sustentável, com 

novos trabalhos acadêmicos e, possivelmente, para aplicação em órgãos públicos brasileiros. 

O capítulo seguinte traz a descrição das propostas de diretrizes para que as obras de 

construção civil públicas possam ser voltadas à sustentabilidade ambiental, fruto das colocações 

captadas a partir da pesquisa de campo, ou seja, exaradas pelos sujeitos da pesquisa, do diálogo 

reflexivo ocorrido entre eles próprios e entre eles e o pesquisador, assim como das reflexões do 

pesquisador sobre a temática, sem desconsiderar seus conhecimentos prévios, adquiridos 

enquanto gestor da Superintendência de Infraestrutura da UFRN e órgãos congêneres por, 

aproximadamente, vinte anos, sendo subsidiados pela literatura e também pela análise de 

documentos oficiais pertinentes à matéria em apreço sobre o tema estudado. 

Como se sabe, o intento deste estudo é mostrar a forma como acontece a construção 

civil pública nos dias atuais, sendo que o objetivo geral deste estudo não é refundar o sistema 

de planejamento e de execução de obras públicas brasileiras, mas de apresentar novas 

alternativas que permitam transformá-las em sustentáveis ambientalmente. As propostas 

apresentadas correspondem à síntese do que foi expressado pelos sujeitos da pesquisa, pelos 

variados autores consultados na pesquisa bibliográfica e também por meio da pesquisa 

documental, e, desta forma, permitem abrir possibilidades para a reformulação do formato atual 

das obras públicas no Brasil.  
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Conforme apreendido na pesquisa bibliográfica, no Brasil já se encontra disponível, 

tanto em quantidade, como de boa qualidade, literatura específica  quanto a esta matéria, 

fazendo a integração entre os temas obras de construção civil e sustentabilidade ambiental. De 

igual forma, foi  identificado e, também analisado, um significativo conjunto de regramentos 

oficiais específicos – leis, decretos, instruções normativas, resoluções, acórdãos, dentre outros 

– os quais corresponderam a um significativo arcabouço jurídico e normativo.  

Em face da existência deste conjunto de documentos – da literatura e dos regramentos, 

poderia se supor que a adequada aplicação destes poderia representar a garantia de obras de 

construção civil públicas voltadas à sustentabilidade ambiental. No entanto, da realidade 

captada na pesquisa de campo, a qual se procurou descrever e refletir no capítulo anterior, 

percebe-se que, mesmo com a disponibilidade destes, as obras de construção civil realizadas na 

UFRN, ainda não podem ser consideradas como voltadas à sustentabilidade ambiental. No 

curso da realização da pesquisa de campo, que contou com a participação de um representativo 

número de sujeitos, listados no Capítulo 3 – Da Pesquisa, mostrou-se evidente que ainda não 

se encontra efetivada a inserção de requisitos ambientais que poderiam ser suficientes à 

realização de obras de construção civil públicas dentro deste novo modelo.  

Os sujeitos da pesquisa, além de descreverem diversos aspectos relativos ao 

planejamento e à execução de obras de construção civil na UFRN, também apresentaram seus 

posicionamentos acerca da adoção de um novo modelo para obras de construção civil públicas. 

 

A sustentabilidade vai estar em todos os pontos... A engenharia, as obras vão ter 

que se adaptar... se adequar mesmo! Um bom começo Projetos com requisitos 

ambientais... na minha opinião, existem iniciativas pessoais. Não é coisa da 

instituição, não. Um ou outro profissional se interessa e procura colocar nos seus 

projetos. Mas, o grupo de projetistas não recebe essa orientação, não! (Arquiteto 1) 

 

De seus depoimentos, mostrou-se muito evidente a aceitação e o interesse pessoal da 

grande maioria dos sujeitos por este ideário, indicando, inclusive, como sendo este o futuro da 

engenharia, sem, no entanto, deixar de reconhecer a existência de diversas dificuldades, 

inclusive óbices burocráticos, a serem superadas para que aconteça sua consecução.  

Dentre estas dificuldades, além da complexidade inerente e própria às obras de 

construção civil, foram anotadas pelos sujeitos pesquisados:  

a) a inexistência de determinação institucional para a adoção destes requisitos 

ambientais, posto que as poucas práticas nesta direção já identificadas, são dispersas e 

dependem muito mais dos profissionais, individualmente, do que de uma orientação superior;  
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b) a cultura institucional, tendente ao conservadorismo, instalada em organismos 

públicos brasileiros, como é a UFRN;  

c) o descumprimento do que se encontra estabelecido em regramentos nacionais; e  

d) a capacitação técnica insuficiente das equipes responsáveis pelo planejamento e pela 

execução destas obras no que se refere à inserção de requisitos ambientais, fazendo-se crer que 

as ações visando mudanças para obras de construção civil públicas com objetivos 

ambientalmente sustentáveis, ainda são muito incipientes; 

e) a compreensão de que a inserção de requisitos ambientais representa o aumento de 

custos da construção civil, em face das condições existentes para analisar os ganhos ambientais 

decorrentes da inclusão de novos itens de serviços. 

Cabe destacar que tais mudanças propostas não podem implicar em perda de qualidade 

técnica das próprias obras. O que se pretende é encontrar meios para que o desenvolvimento 

representado pelas obras de construção civil públicas possa ser realizado com a inserção de 

requisitos ambientais, ou seja, de maneira voltada à sustentabilidade 
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CAPÍTULO 5 

 

 

PROPOSIÇÃO DE DIRETRIZES PARA PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PÚBLICAS 

VOLTADAS À SUSTENTABILIDADE 

 

  

Assim, como o intento é mudar a forma como as obras de construção civil públicas 

acontecem, é preciso mudar como são planejadas e executadas, o que é o mesmo que dizer da 

necessidade de mudar os paradigmas que guiam sua realização. É preciso, então, definir 

diretrizes que orientem ou, até, determinem as ações que se fizerem necessárias ao objetivo 

exposto.  

Tendo como referência os resultados da pesquisa e de acordo com os objetivos deste 

trabalho, concluiu-se pela seguinte categorização: 

 

1. Percepção quanto à importância do direcionamento de obras públicas à 

sustentabilidade ambiental; 

2. Conhecimento de regramentos existentes no Brasil relacionados com obras 

públicas voltadas à sustentabilidade ambiental: 

3. Planejamento de obras de construção civil públicas voltadas à sustentabilidade 

ambiental; e 

4. Execução de obras de construção civil públicas voltadas à sustentabilidade 

ambiental. 

 

Esta categorização serviu de base para o desenvolvimento das conclusões do presente 

trabalho, assim como fundamentou a proposição de diretrizes que possam orientar o 

direcionamento das já aludidas obras de construção civil públicas à sustentabilidade ambiental. 

Não obstante o conhecimento prévio do pesquisador acerca da temática, as categorias 

eleitas e as dificuldades identificadas foram consideradas a partir das observações apresentadas 

nos depoimentos dos sujeitos da pesquisa e do modelo de planejamento e execução de obras de 

construção civil praticadas pelo estado brasileiro, o qual não é capaz de permitir a visão de toda 
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construção de modo sistêmico, integral, sendo, na atualidade, pensado e executado de forma 

particionada, não integrativa. 

Conforme já expresso na fundamentação teórica, os autores Oke e Aigbavboa (2017), 

para a consecução de obras de construção civil voltadas à sustentabilidade é fundamental a 

adoção dos princípios fundamentais do desenvolvimento sustentável permite a transformação 

da construção convencional em construção sustentável. Dentre estes princípios, é situado o 

princípio da integração, o qual está relacionado com a interação entre os elementos econômicos, 

sociais e ambientais que promovem a execução de uma obra de construção civil, de forma 

integrada. 

Uma das primeiras dificuldades identificadas na pesquisa correspondeu a um 

pensamento amplamente dominante de que não existe uma determinação institucional, uma 

definição da instituição pelo novo modelo para as obras de construção civil públicas. Considera-

se que este papel, esta obrigação, deve-se à alta administração de cada órgão público, devendo 

fazer valer sua condição na hierarquia para encaminhar uma discussão coletiva e, também, a 

definição pela aplicação de regras próprias acerca da temática. Tendo por base seus objetivos, 

é importante registrar que o presente trabalho pretende subsidiar as bases para composição 

destas regras. 

No caso particular da UFRN, apesar de já executar diversas iniciativas e ações nesta 

direção, porquanto cita-se a inserção de alguns ditames legais em seus documentos (edital, 

projeto básico e contrato), com destaque para a obrigatoriedade de regras relativas ao 

gerenciamento dos resíduos da construção civil, de confomidade com a Lei Nº. 12.305/2010 – 

Política Nacional de Resíduos Sólidos e com a Resolução Nº. 307/ 2002 – CONAMA. Da 

mesma forma, não se pode olvidar a aprovação do Plano de Logística Sustentável da UFRN, 

instituído através da Resolução Nº. 077/2017 – CONSAD/UFRN que traz um capítulo dedicado 

a obras de construção civil e já traz em seu bojo algumas determinações que podem ser 

consideradas como direcionamento à sustentabilidade ambiental. 

No entanto, como já dito anteriormente, estas iniciativas da UFRN são, ainda, 

desarticuladas, sem condições de determinar um liame entre todos os requisitos necessários 

para adequação a um novo modelo de realização de obras públicas, onde estas possam ser 

voltadas à sustentabilidade ambiental. 

Além da constatação acima tratada, também tem que ser considerado que as iniciativas 

identificadas e citadas neste documento se referem, exclusivamente, ao órgão público que 

serviu de campo de estudos para a pesquisa, a UFRN, não podendo ser consideradas como a 
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realidade dos demais órgãos públicos que tenham atribuições decorrentes da desconcentração 

do Poder Executivo Federal e das demais esferas de governo. 

Dando sequência, será apresentada a proposição de diretrizes que permitam que as 

obras públicas sejam direcionadas à sustentabilidade, considerando as etapas de planejamento 

e de execução. 

 

5.1 DIRETRIZES PARA PLANEJAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL PÚBLICAS VOLTADAS À SUSTENTABILIDADE  

 

 

A etapa de planejamento de obras de construção civil corresponde à sua preparação, 

ou seja, ao ajuntamento de informações e a realização de outras providências, como a 

elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia, para sua efetiva concretização. Para que 

as obras de construção civil públicas sejam efetivamente voltadas à sustentabilidade, mostra-se 

claro que é necessário que seja implementado um novo formato de planejamento para estas 

obras, onde possam ser inseridos os requisitos ambientais necessários à consecução deste 

objetivo. 

Neste trabalho, entende-se por requisitos ambientais todos os elementos e condições 

necessárias ao direcionamento das obras de construção civil à sustentabilidade, sejam eles 

legais (Constituição Federal, Leis), sejam eles administrativos (decretos, instruções normativas, 

acórdãos, resoluções), sejam eles técnicos (normas técnicas). Para que estes elementos e 

condições sejam efetivados, se faz necessária a adoção de um conjunto de providências 

integradas e sequenciadas.  

As obras públicas, em geral, são concebidas a partir da constatação de uma necessidade 

demandada por algum grupo social, através de um órgão público. Em geral, os agentes públicos 

responsáveis pela gestão destes órgãos se encarregam de empreender sua viabilidade econômica 

e financeira, por meios distintos para cada um dos entes estatais, sendo que este tema não será 

tratado neste trabalho, posto que não se relaciona com seus objetivos.  

Assim sendo, o reclame demandado, que, geralmente, pretende solucionar um 

problema identificado em determinado extrato social, é seguido de um levantamento das 

necessidades que geraram a demanda e, também, da elaboração de um programa de 

necessidades, o qual corresponde ao que se pretende alcançar com a execução de determinada 

obra. A definição do programa de necessidades é sempre o passo inicial, por onde deve ser 
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iniciado, de fato, o planejamento propriamente dito da obra. Ou seja, conhecer detalhadamente 

as necessidades para que se possa pensar nas soluções mais indicadas para o que foi demandado.  

Conhecidas as necessidades, este pesquisador considerou como passo seguinte a 

necessidade de implementação de um estudo de viabilidade técnica, onde deve ser incluída uma 

avaliação de potenciais impactos ambientais. De conformidade com Sanchez (2006), a 

avaliação de impactos ambientais é elemento fundamental à concepção e ao planejamento de 

projetos, e, também, na ajuda ao processo decisório, dentre outros objetivos. Segundo o mesmo 

autor (2006, p. 94) também declara que “a prevenção do dano ambiental não pode começar pelo 

fim, mas, pelo começo, ou seja, a formulação, a concepção e a criação de projetos e alternativas 

de soluções para determinados problemas”.  

De acordo com o PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 

avaliação de impacto ambiental é um processo formal de estudos utilizados para prever as 

consequências produzidas no ambiente por um projeto de desenvolvimento. Assim, a avaliação 

de impacto ambiental na legislação brasileira deve verificar os problemas, conflitos e agressões 

aos recursos naturais que afetam a viabilidade do projeto e como o projeto poderá causar danos 

à população, ao meio físico e aos empreendimentos circunvizinho. Ainda conforme o PNUMA, 

o objetivo da avaliação de impacto ambiental é garantir que problemas potenciais sejam 

previstos e tratados num estágio preliminar do planejamento do projeto.  

Com a realização da avaliação de potenciais impactos ambientais se pretende antever, 

evitar, minimizar ou compensar os efeitos negativos relevantes ao meio ambiente e, desta 

forma, assegurar que as considerações ambientais sejam tratadas e incorporadas ao processo, 

razão pela qual a avaliação de potenciais impactos ambientais foi considerada, neste trabalho, 

como importante requisito ambiental a ser implementado no planejamento de obras de 

construção civil públicas. Não obstante neste trabalho serem tratadas tão somente as etapas de 

planejamento e de execução das obras de construção civil públicas, para a realização de uma 

avaliação de potenciais impactos ambientais devem ser levadas em conta todas as etapas do 

ciclo de vida da obra pretendida, fazendo-se uma visão sistêmica da mesma, posto que estes 

potenciais impactos podem acontecer no decorrer de qualquer uma destas. 

Assim como o autor deste trabalho, os sujeitos da pesquisa também consideraram 

como de grande significado para o que se objetiva apresentar esta pesquisa. 

 

[...] apesar de todos aqui fazerem suas avaliações antes de projetar... uma avaliação 

de impactos... digo, de vir a ter impactos ambientais, é bem interessante. [...] fazer 

os projetos conhecendo melhor a realidade da área da obra. (Arquiteto 4)  
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[...]acho que deveria ser formalizado. Se em toda obra, a gente tivesse feito a 

avaliação de impactos ambientais antes, [...] a gente não teria tantos problemas na 

obra... (Engenheiro fiscal 4) 

 

Muitas vezes, a gente tem que fazer estas avaliações de impacto ambiental... na 

verdade, de alguns impactos ambientais... depois de decidida a contratação da obra... 

[...] acaba sendo uma ação reativa... não proativa. Isso é uma dificuldade para as 

obras. (Engenheiro fiscal 2) 

 

Em alguns achados bibliográficos, impactos ambientais decorrem de uma ou de um 

conjunto de ações ou atividades humanas realizadas em um certo local, ou seja, após sua 

consumação. Segundo Uttam (2017), a avaliação de impactos ambientais é um processo 

sistemático para identificar, prever e mensurar os efeitos ambientais de ações e projetos 

propostos, e, portanto, permite conhecer as possíveis consequências ambientais decorrentes de 

ações realizadas pelo homem. 

Nessa proposição de diretrizes, inverte-se a lógica na qual a avaliação de impactos 

ambientais só deve ocorrer em fase posterior à elaboração dos projetos, fazendo com que a 

mesma possa ser antecedente à própria concepção dos projetos e, portanto, servir de base para 

a definição destes. Assim sendo, a avaliação pretendida terá como objeto os potenciais impactos 

e não aqueles já ocorridos, assim como deverá se dar por meio da escolha de indicadores que 

se relacionem com o espaço físico destinado à implantação da obra, assim como da elaboração 

de hipóteses de sua ocorrência.  

A avaliação de potenciais impactos ambientais, ora proposta, tem como objetivos 

prognosticar a situação futura do ambiente com a concretização de um projeto, comparar e 

selecionar alternativas e fornecer subsídios para a definição de medidas mitigadoras e deverá 

ser obrigatória para todo e qualquer obra de construção civil executada pelo poder público, ou 

seja, abrangendo todas as obras financiadas com recursos financeiros público.  

Para esta proposta, foram considerados como elementos para avaliação de potenciais 

impactos ambientais quanto à implantação da obra no meio físico:  

a) Elementos infraestruturais existentes no local previsto para implantação da obra, 

tais como redes de água, esgotos, energia elétrica, telecomunicações, viárias, outros;  

b) vizinhança – edificações existentes nas imediações do local previsto para 

implantação da obra;  

c) cobertura vegetal (caracterização); 
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d) lençol freático (caracterização); e  

e) solo (topografia, estudos geotécnicos, características morfológicas). 

 

Continuando na etapa de planejamento de obras, o pesquisador considerou como um 

elemento importante a adequada aplicação do arcabouço jurídico e normativo, já publicadas e 

em vigência no Brasil, que possibilitam o direcionamento destas à sustentabilidade, posto que 

concluiu, em face dos dados coletados e analisados, que a grande maioria dos sujeitos 

pesquisados detém um conhecimento meramente superficial acerca deste. 

 

Eu sei que deveria ser pensado assim... com todos os requisitos ambientais possíveis. 

Até porque já tem muita legislação para isso... [...] eficiência de energia elétrica, 

canteiros de obras, gestão de resíduos... (Engenheiro projetista 11) 

 

[...] dentro da Universidade, eu vejo que a gente tem feito um esforço nesta direção... 

os documentos já preveem o que está na legislação. [...] também acho que os 

servidores, os que ficam responsáveis pelas obras, deveriam conhecer mais a 

legislação, as regras do CONAMA... (Assessor Jurídico) 

   

A partir da constatação acima apresentada, observa-se como necessária, para a correta 

aplicação do que se encontra previsto em cada um destes regramentos, a ampliação de 

conhecimentos e, portanto, da capacitação dos agentes responsáveis pela realização de obras 

publicas, na qualidade de requisito ambiental. Entende-se que, mesmo não sendo este 

conhecimento diretamente relacionado com o exercício de suas funções públicas, apresenta-se 

como fundamental para que ocorra o efetivo direcionamento das obras públicas à 

sustentabilidade.  

No caso particular da UFRN, considerando-se que, no que concerne à legislação 

específica vigente, seus documentos já se encontram basicamente adequados, o pesquisador 

entende que se faz necessário tornar explícitos os demais regramentos de cunho administrativo, 

tais como as instruções normativas e resoluções e, ao mesmo tempo, recomenda a inserção de 

cláusulas contratuais mais eficientes, visando o cumprimento do que foi planejado. Para os 

demais órgãos públicos, considera-se como importante requisito ambiental a aplicação de todos 

os regramentos vigentes nos documentos que definam o certame licitatório, quais sejam, o edital 

e o contrato, assim como os documentos técnicos acessórios, como é o caso do projeto básico, 

seguidas as mesmas anotações feitas para os documentos da instituição que serviu como campo 

de pesquisas.  
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De conformidade com Uttam (2017), as contratações de obras públicas voltadas à 

sustentabilidade devem conter a incorporação de valores ambientais e de medidas que garantam 

seu efetivo cumprimento.  

Dando prosseguimento às proposições para a etapa de planejamento de obras, tem-se 

a discussão sobre a elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia, nas disciplinas que 

se mostrarem necessárias, podendo ser considerados como imprescindíveis à realização de 

obras de construção civil, como apresentado na literatura e em achados acadêmicos pertinentes.  

Para sua consecução, tais projetos, como em qualquer outro trabalho, têm que seguir premissas 

que lhe são próprias:  um programa a ser atendido, um local onde se implantará o edifício, um 

padrão referencial a ser seguido, inclusive em função dos recursos financeiros, e um modo de 

construir a ser determinado. 

É, pois, o projeto de arquitetura um elemento de grande importância para o que se 

pretende nesta pesquisa. Por tal razão, para que tenhamos obras de construção civil voltadas à 

sustentabilidade, se faz necessária a incorporação de requisitos ambientais desde o estudo mais 

preliminar para sua arquitetura, sendo aproveitados os resultados decorrentes da avaliação de 

potenciais impactos ambientais. 

Assim sendo, tendo por base os depoimentos dos sujeitos da pesquisa, as inferências 

decorrentes da pesquisa e a própria experiência pesquisador e o que se encontra disponível na 

bibliografia e em documentos públicos, considera-se que os projetos de arquitetura para obras 

de construção civil voltadas à sustentabilidade devem seguir um padrão baseado em requisitos, 

como os que são descritos a seguir: 

a) Implantação da obra; 

b) Eficiência energética, com aproveitamento de recursos naturais, tais como 

ventilação natural e insolação/iluminação natural ; 

c) Seleção de materiais produzidos com baixo impacto ambiental, tendo como 

referência principal a análise de seu ciclo de vida, considerando: 

c.1)  Reutilização; 

c.2)  Reciclabilidade; 

c.3)  Renovabilidade; 

c.4)  Durabilidade; 

c.5)  Disponibilidade; 

c.6)  Produzido com componentes de baixa toxicidade; 

c.7)  Produzido com baixo consumo de energia; 

c.8)  Facilidade de uso; e 
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c.9)  Facilidade para descarte no fim da vida útil. 

d) Redução da quantidade de materiais necessários; 

e) Previsão para utilização de energias renováveis, mediante a elaboração de 

projetos de engenharia; e 

f) Previsão para aproveitamento de águas pluviais; e  

g) Previsão para reuso de águas residuárias. 

 

Nesta proposição, os projetos de arquitetura, ao serem elaborados segundo os 

indicadores de requisitos ambientais acima referenciados, estarão habilitados a receber um 

certificado de conformidade ambiental, o qual deverá ser considerado como elemento 

imprescindível ao prosseguimento da realização de cada obra pública.  

Os projetos de engenharia, assim como é o projeto de arquitetura, são de fundamental 

importância e, até mesmo, indispensáveis ao processo de produção de obras de construção civil.  

Tais projetos têm que ser elaborados tendo como referência principal o projeto de arquitetura, 

que, para a proposição em apreço, já deve ser portador do certificado de conformidade 

ambiental tratado acima, e como referências subsidiárias, as normas técnicas brasileiras. 

Diferentemente do projeto de arquitetura, onde são definidas as funções atribuídas a 

cada espaço, os projetos de engenharia têm a atribuição de dotá-los de funcionalidade, de 

condições operacionais. Ou seja, devem responder, solidariamente com o projeto de arquitetura, 

pela qualidade da obra. 

Para a realização de uma obra, são necessários variados tipos de projetos de 

engenharia, segundo funções específicas. Dentre estes, destacam-se projetos de estruturas, 

projetos de instalações hidráulicas e sanitárias; projetos de instalações de prevenção e combate 

ao incêndio e ao pânico; projeto de instalações para águas pluviais; projeto de instalações para 

drenagem; projeto de instalações elétricas e de telecomunicações. 

Como diretrizes para elaboração de projetos de engenharia destinados a obras de 

construção civil públicas voltadas à sustentabilidade, com aproveitamento e repercussão 

também na fase de uso dos produtos das obras, consideram-se como requisitos: 

 

a) Utilização de materiais de suporte e apoio (escoramentos; formas diversas, 

horizontais e verticais) e equipamentos de grande durabilidade, que possam ser 

reutilizados, em repetição; 
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b) Instalações elétricas, baseadas no conceito de envoltória, de modo a garantir 

conforto e eficiência energética, conforme previsto na Resolução Nº. 02/2014, do então 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e outras Normas Técnicas brasileiras; 

c) Utilização de energias renováveis, notadamente as energias de origem solar e/ou 

eólica, que permitam a conversão em energia elétrica e compensação entre elas; 

d) Aproveitamento de águas residuárias e de outros resíduos, decorrentes de 

tratamento de esgotos;  

e) Aproveitamento de águas pluviais, por meio de reservação e distribuição 

controlados, com redução do volume a ser infiltrado, com repercussão sobre a drenagem 

e sobre o sistema viário 

f) Execução de serviços passíveis de customização mediante elaboração de 

projetos específicos, tais como alvenarias, instalações e esquadrias, visando a redução de 

desperdícios;  

g) Gestão de resíduos da construção civil, mediante cumprimento de normas 

internas, quando existirem (como é o caso da UFRN), e do que se encontra previsto na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou a Lei Nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010, e 

na Resolução No. 307, de 05 de julho de 2002, devendo promover condições para redução 

e reaproveitamento de resíduos; e 

h) Definição do projeto do canteiro de obras (lay-out), o qual deverá ser idealizado 

nesta etapa visando indicar a forma de trabalho a ser praticada e, ao mesmo tempo, 

otimizar a execução da obra, a começar pelo cumprimento de seus prazos. 

 

Assim como foi pensado para o projeto de arquitetura, o conjunto de projetos de 

engenharia, elaborados de acordo com a característica de cada obra e mediante cumprimento 

destes indicadores de requisitos ambientais acima referenciados, também, estarão habilitados a 

receber certificação de conformidade ambiental, o qual, da mesma forma, deverá ser 

considerado como elemento imprescindível ao prosseguimento da realização de cada obra 

pública.  

Este conjunto de projetos de engenharia, assim como o projeto de arquitetura, todos 

de considerável complexidade, são sucedidos pela elaboração das especificações técnicas, que 

visam registrar novas informações relacionadas com os materiais e técnicas a serem empregadas 

na consecução da obra e, por tais razões, subsidiam a elaboração do projeto básico e também 

da previsão estimativa de custos.  
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5.2 DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

PÚBLICAS VOLTADAS À SUSTENTABILIDADE  

 

O sucesso e a eficiência da etapa de execução de qualquer obra de construção civil 

estão diretamente imbricados com a qualidade de sua etapa de planejamento. Não existe a 

possibilidade de uma boa execução, se não existe um bom planejamento. Ao mesmo tempo, 

não existem objetivos cumpridos, se a execução da obra não acontece em conformidade com o 

que foi previsto na etapa anterior. 

Por tais razões, as principais diretrizes sugeridas pelo pesquisador neste trabalho 

correspondem a providências que garantam o cumprimento do que foi anteriormente planejado, 

quais sejam: 

a) Gestão sustentável do canteiro de obras, executado segundo projeto devidamente 

elaborado, o qual deverá: 

a.1)  utilizar materiais reciclados ou recicláveis e/ou reaproveitados ou reaproveitáveis; 

a.2)  promover gestão da água, buscando redução do consumo, mediante realização de 

medição própria;  

a.3)  promover eficiência energética, buscando redução do consumo de energia 

elétrica, mediante realização de medição própria; 

a.4)  reduzir o volume de resíduos produzidos; 

a.5)  armazenar/acondicionar/estocar adequadamente os materiais destinados à obra, 

de forma a favorecer o fluxo e a redução de desperdícios e de percursos para transporte destes 

materiais; e 

a.6)  garantir a saúde e a segurança do trabalho dos colaboradores. 

 

b) Utilização de equipamentos e outros acessórios específicos para a execução de 

obras de construção civil, com características duráveis, tais como betoneiras, 

equipamentos de transporte vertical para pessoas e materiais, formas diversas 

(horizontais, verticais, para fabricação de meios-fios e de vergas), escoramentos, dentre 

outros, que permitam reaproveitamento e reutilização, mediante repetição de uso; 

c) Acompanhamento da gestão dos resíduos da construção civil produzidos, 

considerando cumprimento do que foi devidamente planejado, ou seja, segundo normas 

internas, quando existirem, e do que se encontra previsto em regramentos próprios, 

considerando condições para redução e reaproveitamento destes resíduos; e  
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d) Acompanhamento da efetiva execução dos projetos de arquitetura e de 

engenharia anteriormente elaborados, considerando a sustentabilidade. 

 

Um dos posicionamentos mais repetidos pelos sujeitos da pesquisa foi o de que seria 

necessária a “institucionalização da determinação de executar obras de construção civil públicas 

voltadas à sustentabilidade”. Ou seja, os sujeitos pesquisados identificaram a existência de um 

“vácuo institucional”, o que pode ser interpretado como sendo baixo interesse da administração 

pública. 

Pelo que se apreendeu, os sujeitos da pesquisa, que são agentes públicos e 

representantes de empresas construtoras, detentores da responsabilidade de realização destas 

obras públicas, entendem como imprescindível a declaração de compromisso institucional para 

com esta causa, o que também é o entendimento do pesquisador. 

Assim sendo, sugere-se também como diretriz para tornar as obras de construção civil 

públicas voltadas à sustentabilidade, a formalização das providências julgadas necessárias 

insertas na publicação de documento próprio de cada órgão público, ou, se for o caso, até 

posterior publicação de um regramento específico de abrangência geral para o poder público. 
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CAPÍTULO 6  
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 
 

 

 

Ao chegar à etapa final deste trabalho, não restam dúvidas de que, desde o primeiro 

momento até agora, o caminho foi bastante longo, mas também exitoso, compensador.  Foi 

possível concluir que, em face das muitas observações que puderam ser anotadas acerca da 

temática escolhida como objeto de estudo, muitos conhecimentos foram gerados. Ao mesmo 

tempo, também pode-se afirmar que quanto mais se adentrou em busca de conhecimento acerca 

da grande área do meio ambiente, em qualquer de suas feições, mais desafios descobrimos 

existirem.  

Sobre o meio ambiente, mesmo com alguns avanços, ainda nos situamos em uma fase 

preliminar, de descobertas, onde muito conhecimento sobre o tema ainda precisa ser gerado, 

em um futuro que esperamos seja próximo. No entanto, não se pode esperar que todo 

conhecimento necessário à preservação do meio ambiente seja gerado para que possamos agir 

em sua defesa, sendo indispensável fazer, já neste momento, o que está ao nosso alcance, 

fundados no que já conhecemos e no que estudamos. 

No momento atual, um dos maiores desafios é substituir a lógica de que o meio 

ambiente é uma fonte de recursos inesgotáveis e a natureza é mera fornecedora de matéria-

prima, e, ainda, que o importante é crescer. Na verdade, precisamos de uma consciência de que, 

ao invés de crescer, precisamos nos desenvolver, adequadamente. Destarte, precisamos de um 

desenvolvimento que considere as limitações que a natureza já nos impõe, ou seja, de um 

desenvolvimento baseado em sustentabilidade ambiental. 

A temática estudada, obras de construção civil públicas direcionadas à sustentabilidade 

ambiental, tem, no entender deste pesquisador, grande significado, posto que a responsabilidade 

individual de cada cidadão com o meio ambiente é indiscutível. Tal responsabilidade se 

potencializa em muitas vezes, quando se tratam de ações que decorram do poder público, dada 

a condição de disseminar seu exemplo por toda sociedade nacional.  

Merece ser observado que o objetivo geral deste trabalho corresponde à proposição de 

diretrizes para que as obras de construção civil públicas sejam voltadas à sustentabilidade, posto 

que ainda não se mostra integralmente factível alcançar a realização destas obras de forma 

plenamente sustentável. A sustentabilidade plena de uma obra pública ainda representa um 
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considerável desafio, um objetivo ainda muito complexo, considerados a cultura arraigada no 

serviço público e o conjunto de regras a serem cumpridas. 

Mesmo com algumas dificuldades e limitações verificadas no curso deste trabalho, 

entende-se que os objetivos estabelecidos para este trabalho – geral e específicos, foram 

atingidos, e, por tal razão, as diretrizes propostas para o direcionamento de obras de construção 

civil públicas poderão ser aproveitadas por órgãos públicos em geral e, ainda mais 

particularmente, pela UFRN. 

Os órgãos do poder público deverão ser os responsáveis por tornar operacionais as 

diretrizes ora propostas. Estas orientações, em conjunto com os regramentos vigentes, 

compiladas em documentos próprios, assim como por disseminar esta nova cultura de 

direcionar suas obras à sustentabilidade. 

Para o efetivo direcionamento destas obras à sustentabilidade ambiental, se faz 

necessária a aplicação dos requisitos ambientais apresentados neste trabalho, tendo como ponto 

inicial o comprometimento dos agentes públicos com esta ideia, o que se mostrou muito 

factível, tendo como referência a postura favorável dos sujeitos da pesquisa, identificada no 

curso da pesquisa de campo, realizada na UFRN.  

Identificou-se, outrossim, a necessidade de maior conscientização ambiental dos 

citados agentes públicos e dos beneficiários das obras públicas da UFRN. Tal realidade vem 

mostrar a importância do conhecimento de uma nova orientação paradigmática para sua 

realização, e, ainda, massificar conhecimentos sobre as providências necessárias à 

operacionalização do direcionamento de obras públicas à sustentabilidade.  

De igual forma, mostrou-se necessária a tomada de providências relativas à 

capacitação destes mesmos agentes públicos – sujeitos da pesquisa, de acordo com a 

especificidade de cada um dos requisitos ambientais necessários a cada tipo de obra. Esta 

capacitação se mostra como fundamental à preparação de documentos técnicos apropriados, 

tais como projetos de arquitetura e de engenharia e especificações técnicas, e, também de 

documentos administrativos, como editais, projetos básicos e contratos, estes últimos 

imprescindíveis para a seleção das empresas executoras de obras públicas. 

Além destes, também se mostra de grande importância a consolidação destas diretrizes 

e demais orientações técnicas e administrativas em documentos específicos, onde se mostre 

inconteste a determinação estatal para a realização de obras de acordo com o estudo em curso, 

o que não possível ao pesquisador, neste momento. 

A etapa de planejamento das obras de construção civil públicas é vital para o sucesso 

de sua realização. Pelo estudo de caso empreendido, observou-se que, em face da complexidade 
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de cada obra e das regras pertinentes hoje postas, muito ainda tem que se adaptar. De igual 

forma, pode-se afirmar que a etapa de execução das obras públicas, ainda precisa se adequar 

em muitos aspectos. Para sua melhoria, conclui-se que a produção de documentos técnicos e 

administrativos, considerando requisitos ambientais relacionados com cada etapa de obra, são 

absolutamente necessários, considerando a visão sistêmica e, ao mesmo tempo, as 

especificidades da própria obra. 

Como não poderia ser diferente, o presente trabalho também passou por limitações e 

que poderão ser objeto de novos estudos, as quais citam-se:  

a) Na ideia inicial desenvolvida pelo pesquisador, se encontrava prevista a 

elaboração de uma minuta de documento oficial que pudesse direcionar todas as obras 

públicas à sustentabilidade, o que não ocorreu em face da exiguidade de tempo e por 

outros problemas, este documento não chegou a ser desenvolvido; 

b) Pela dimensão do poder público brasileiro, observou-se a necessidade de 

conhecer a realidade de outros órgãos públicos, afeta à temática, como extensão deste 

trabalho, o que não foi possível em face da exiguidade de tempo e de recursos; 

c) Aprofundamento teórico dos temas que compuseram o referencial teórico deste 

trabalho; 

d) Desenvolver estudos comparativos sobre a questão de custos de obras de 

construção civil direcionadas à sustentabilidade e os potenciais ganhos ambientais; 

e) Desenvolvimento de um modelo de construção civil mais compatível com obras 

de construção civil públicas; 

f) Revisão de regramentos atualmente vigentes, devidamente atualizados, dentro 

de uma visão sistêmica e de integração entre estes; 

 

Apesar da crença na viabilidade da realização de obras de construção civil públicas 

sob a ótica da sustentabilidade, o que se encontra inscrita em cada momento deste trabalho, a 

efetivação desta dissertação representou um grande desafio para seu autor. Assim sendo, sua 

finalização representa uma grande vitória.  

Ao mesmo tempo em que foi um desafio, estudar sobre esta temática tão atual e tão 

importante para a sobrevivência do homem, que, em um futuro próximo, será uma necessidade, 

uma obrigação, dadas as condições ambientais já observadas nos dias de hoje, também foi 

realização pessoal.  
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