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“We can’t solve problems by using the same kind 
of thinking we used when we created them” 

Albert Einstein 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A indústria da construção - particularmente a construção, operação e demolição de edifícios 

- representa a atividade humana com maior impacto sobre o meio ambiente. A magnitude 

dos impactos sociais e econômicos posicionam estrategicamente o setor, em caráter mundial, 

como um motor potencial para o atendimento de metas de desenvolvimento sustentável. 

As primeiras metodologias de avaliação surgiram na década de 90 na Europa, nos EUA e no 

Canadá, como parte das estratégias para o cumprimento de metas ambientais locais 

estabelecidas a partir da Earth Summit do Rio de Janeiro. Atualmente, praticamente cada 

país europeu - além de Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e Hong Kong - possui um 

sistema de avaliação de edifícios. Todos estes métodos partilham o objetivo de encorajar a 

demanda do mercado por níveis superiores de desempenho ambiental, provendo avaliações 

ora detalhadas, para o diagnóstico de eventuais necessidades de intervenção no estoque 

construído; ora simplificadas, para orientar projetistas ou sustentar a atribuição de selos 

ambientais para edifícios. E todos eles concentram-se exclusivamente na dimensão 

ambiental da sustentabilidade.  

Apesar de o conceito de análise do ciclo de vida (LCA), originalmente desenvolvido na 

esfera de avaliação de impactos de produtos, ter sustentado o desenvolvimento da primeira 

geração de sistemas de avaliação, a sua aplicação direta em avaliação de edifícios - em geral, 

e particularmente no Brasil- mostra-se, neste momento, complexa, impraticável e 

insuficiente. Como resultado, a maioria dos métodos de avaliação de edifícios não emprega 

a LCA como ferramenta de apoio à atribuição de créditos ambientais; sendo mais comum 

extrair da LCA o conceito de ciclo de vida e utilizá- lo para aumentar a abrangência da 

avaliação do edifício. 
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Este trabalho teve como objetivo a demonstração da hipótese que não é adequado e 

suficiente importar métodos estrangeiros existentes para avaliar edifícios de escritórios no 

Brasil, e que uma medida mais coerente e eficiente é desenvolver um método à luz das 

prioridades, condições e limitações brasileiras.   

A discussão metodológica e os estudos de casos realizados demonstraram que (1) não é 

possível copiar, traduzir ou simplesmente aplicar um método estrangeiro no contexto 

brasileiro ou de qualquer outro país, por maior que tenha sido seu sucesso no seu país de 

origem, e que mesmo a mais flexível das ferramentas existentes apresenta dificuldades 

práticas para emprego no Brasil; (2) é fundamental desenvolver um método à luz das 

prioridades, condições e limitações brasileiras, e, para tanto, deve-se necessariamente 

passar por um processo de conscientização e amadurecimento, semelhante aqueles por que 

passaram os países que desenvolveram métodos de avaliação ambiental de edifícios, porém 

com o desafio de ampliar o escopo para realizar avaliações da sustentabilidade da 

produção e uso de edifícios.  

Demonstrada a veracidade da hipótese, as questões metodológicas que estruturaram a 

discussão do estado atual dos sistemas de avaliação ambiental de edifícios (“o que 

avaliar?”, “como avaliar?”, “quanto atingir?”) foram mantidas na proposição de diretrizes 

e da base metodológica. Finalmente, foi iniciado o desenvolvimento de um método para 

avaliação da sustentabilidade de edifícios de escritórios brasileiros ao longo de seu ciclo de 

vida, e apontada a direção para os desenvolvimentos futuros necessários para viabilizar a sua 

implementação. 

Os limites do sistema de avaliação foram definidos para abranger a etapa de construção e 

uso do edifício. A opção por iniciar a avaliação destes agentes pela avaliação da empresa 

construtora foi um primeiro passo no sentido de criar a cultura e o movimento consistente 

das práticas de mercado em direção a um patamar mais sustentável. A avaliação integrada de 

itens ambientais, sociais e econômicos encontra instrumentos na esfera das nações, dos 

setores econômicos e das organizações. A estrutura de avaliação proposta foi construída com 

base nestes instrumentos, na proposição de uma Agenda 21 pra a construção civil brasileira 

e na análise dos métodos internacionais e projetos de norma ISO relacionados a 

sustentabilidade e avaliação ambiental de edifícios. Para a derivação do critério de 

ponderação, sugere-se o processo de análise hierárquica (AHP). 
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Esta estrutura de avaliação e uma lista abrangente de indicadores a ela relacionados foram 

submetidas à consulta das partes interessadas da construção civil do Estado de São Paulo. A 

estrutura de avaliação proposta não foi questionada, mas o modelo de avaliação inicialmente 

imaginado era sofisticado demais para implementação no curto prazo. A estrutura de 

avaliação proposta não foi questionada, e o emprego de AHP mostrou-se como uma 

alternativa satisfatória para a derivação de um critério de ponderação. Constatou-se, porém, 

que o mercado não está preparado para, no curto prazo, medir ou ser avaliado através de um 

método sofisticado. Propõe-se, então, um método simplificado, pautado por dez princípios 

básicos: 

1. Adesão voluntária: entra no processo quem deseja fazer melhor; 

2. Premiação das melhores práticas; 

3. Foco no empreendimento, compreendendo a avaliação tanto do edifício quanto dos 
agentes envolvidos; 

4. Auto-avaliação, a ser revisada por avaliadores credenciados; 

5. Avaliação por etapas do empreendimento;  

6. Ponderação aplicada apenas no nível hierárquico mais alto; 

7. Mescla de pontos prescritivos e por desempenho; 

8. Pontuação evolutiva e estratégia de implementação gradual;  

9. Utilização de níveis de classificação de desempenho; e 

10. Revisão periódica do sistema de avaliação e da classificação do edifício. 

 

Os contornos deste modelo de avaliação são descritos sucintamente, apontando a os 

desenvolvimentos futuros necessários para a sua implementação. 

O interesse pelo tema no país foi definitivamente despertado. Um novo workshop será 

realizado em agosto de 2003, para dar continuidade à discussão e envolvimento das partes 

interessadas no desenvolvimento e teste do modelo de avaliação. Um estudo-piloto com 

duração de um ano será então iniciado, e terá um papel decisivo para a validação prática do 

procedimento de avaliação e para o acúmulo de dados que caracterizem tanto as práticas 

típicas quanto aquelas mais orientadas a sustentabilidade, e viabilizem benchmarking no 

setor. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Construction industry environmental impacts have risen to the forefront of international 

concern in the past decade. The awareness that the construction, operation and demolition of 

buildings represent the most damaging human activity in the global environment resulted in 

a gradual introduction of measures to reduce buildings environmental footprints, which were 

largely supported by governmental agencies, research and private institutions in several 

countries. The magnitude of social and economic impacts globally renders the construction 

sector as strategic, concerning the achievement of sustainable development goals. 

Life-cycle analysis concepts, originally developed for environmental evaluation of 

industrialised products were the groundwork of most methodologies developed for the 

environmental assessment of buildings that emerged in the 90s as part of local strategies to 

accomplish Agenda 21´s targets, established on the UN Earth Summit held in Rio de Janeiro 

in 1992. However, it is not possible to directly apply LCA in building assessment. 

Particularly in the Brazilian case, at the current state of knowledge and data availability, 

LCA is complex, unfeasible and insufficient. In fact, most building assessment methods do 

not use it as a support tool for environmental credit related to building materials use. 

Nowadays, each European country – as well as the United States, Canada, Australia, Japan 

and Hong Kong – has its own assessment system. All of these methods shared the common 

goal to stimulate market demands for higher environmental performance levels, providing 

evaluations that could be either detailed enough to point out the necessity of intervention in 

the built environment or simplified, mainly to give guidance to designers or support the 

environmental labelling of buildings. All of them deal exclusively with the environmental 

dimension of sustainability.  
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This work aimed to demonstrate the hypothesis that it is neither adequate or enough to 

import the existing foreign methods to evaluate office buildings in Brazil, and that a more 

coherent and efficient means is to develop a method considering Brazilian priorities, 

conditions and constraints. 

The methodological discussion and the study cases performed have shown that performed 

(1) it is not possible to copy, translate or apply a foreign method in any context but the one 

it was created for, and that even the most flexible among the available assessment tools 

faces several practical difficulties to be applied in Brazil; (2) it is paramount to develop a 

method that adequately considers Brazilian priorities, conditions and constraints. For this 

purpose, it is necessary to experience an awareness and maturation process in Brazil similar 

to those that generated environmental assessment methods, but with the broader challenge 

of widening the scope for carrying out sustainability assessments. 

Once the  veracity of the hypothesis was demonstrated, the proposition of guidelines and of 

the methodological basis kept track of the basic questions that structured the discussion of 

the available building environmental assessment systems (“what is to be assessed?”, “how 

to assess?”, “how much should be achieved?”). Finally, the development of a method for 

assessing the sustainability of Brazilian office buildings along their lifecycle was initiated, 

providing the direction for future developments necessary to enable its implementation. 

In the proposed model, system limits were set to focus on building production and use, as 

well as the evaluation of the agents involved in the enterprise’s cycle, starting by the 

assessment of the building contractor, as a first step to stimulate the necessary cultural 

change and a consistent movement towards more sustainable market practices. 

The integrated assessment of the environmental, social and economic items finds tools in the 

sphere of nations, economic sectors, and organizations. The assessment framework proposed 

was built on such instruments; on the proposition of an agenda for sustainable construction 

in Brazil; and on the analysis of related international methods and standards. The Analytic 

Hierarchy Process (AHP) is suggested for deriving the weighting criteria. 

The framework and a comprehensive list of indicators related to it were scrutinized by 

representatives of civil construction’s stakeholders in Sao Paulo State. The framework 

reached a high consensus level and the analytic hierarchy process proved to be a useful 

alternative to derive weighting factors. The consultation process also made clear that the 
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Brazilian market is not prepared to be evaluated against a sophisticated method in the short 

term. Thus, a simplified model is proposed, following ten basic principles: 

1. Volunteer adhesion; 

2. Better practices are acknowledged; 

3. Focus on the enterprise, involving evaluation of both the building and the major 
actors involved in the process; 

4. Self evaluation, to be revised by accredited assessors;  

5. Main stages of the enterprise’s cycle are assessed; 

6. Weighting is applied only to the highest hierarchic level (environmental x social x 
economic x management); 

7. Mix of prescriptive-oriented and performance-oriented points; 

8. Evolving scoring format and strategy for gradual implementation; 

9. Performance classification; and 

10. Periodical revision of the assessment system and the building score and 
classification. 

 

This model is briefly described, casting some light on future developments needed to enable 

its implementation. 

The interest in the theme was definitely arisen in Brazil. A new workshop will take place in 

August 2003. It will provide the discussion and stakeholder’s involvement continuum in 

developing and testing the assessment model, and launch a one-year pilot study. This study 

is decisive for practically validating the assessment process and for accumulating data that 

characterizes both typical and better practices towards sustainability, which will then allow 

for future benchmarking in the construction sector. 

 

 



 

AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIOS 
BRASILEIROS: DIRETRIZES E BASE METODOLÓGICA 

 

RESUMO 

O conceito de análise de ciclo de vida embasou o desenvolvimento das metodologias de 
avaliação ambiental de edifícios que surgiram estrategicamente na década de 90 para o 
cumprimento de metas ambientais locais estabelecidas na Eco’92. Atualmente, praticamente 
cada país europeu - além de Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e Hong Kong - possui 
um sistema de avaliação de edifícios. Todos estes métodos partilham o objetivo de encorajar 
a demanda do mercado por níveis superiores de desempenho ambiental. E todos eles 
concentram-se exclusivamente na dimensão ambiental da sustentabilidade.  

Este trabalho teve como objetivo a demonstração da hipótese que importar métodos 
estrangeiros existentes não é a melhor solução para avaliar edifícios de escritórios no 
Brasil, e que um método de avaliação deve ser desenvolvido à luz das prioridades, 
condições e limitações brasileiras. A discussão metodológica dos sistemas existentes e os 
estudos de casos realizados demonstraram que (1) não é possível copiar, traduzir ou 
simplesmente aplicar um método estrangeiro no contexto brasileiro ou de qualquer outro 
país, e que mesmo a mais flexível das ferramentas existentes apresenta dificuldades práticas 
para emprego no Brasil; (2) é fundamental desenvolver um método à luz das prioridades, 
condições e limitações brasileiras, e, para tanto, deve-se necessariamente passar por um 
processo de conscientização e amadurecimento, semelhante aquele por que passaram os 
países que desenvolveram métodos de avaliação ambiental de edifícios, porém com o 
desafio de ampliar o escopo para realizar avaliações da sustentabilidade da produção e uso 
de edifícios. Demonstrada a veracidade da hipótese, passou-se à proposição de diretrizes; à 
reunião de uma base metodológica; e ao inicio do desenvolvimento de um método para 
avaliação da sustentabilidade de edifícios de escritórios brasileiros ao longo de seu ciclo de 
vida. 

No modelo de avaliação sugerido, os limites do sistema foram definidos para abranger a 
etapa de construção e uso do edifício, assim como a avaliação dos agentes envolvidos no 
processo, iniciando pela empresa construtora, visando criar a cultura e o movimento 
consistente das práticas de mercado em direção a um patamar mais sustentável. A estrutura 
de avaliação proposta foi construída a partir de uma agenda para a construção sustentável no 
Brasil; em instrumentos disponíveis para a avaliação integrada de itens ambientais, sociais e 
econômicos; e na análise dos métodos e normas internacionais relacionados ao tema. 

Esta estrutura de avaliação e uma lista abrangente de indicadores a ela relacionados foram 
submetidas à consulta das partes interessadas da construção civil do Estado de São Paulo. A 
estrutura de avaliação não foi questionada, e o emprego de processo de análise hierárquica 
(AHP) mostrou-se como uma alternativa satisfatória para a derivação de um critério de 
ponderação. Constatou-se, porém, que o mercado não está preparado para, no curto prazo, 
medir ou ser avaliado através de um método sofisticado. Um método simplificado e uma 
estratégia gradual de implementação são então propostos, apontando a direção para os 
desenvolvimentos futuros necessários. 



 

SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF OFFICE BUILDINGS IN BRAZIL: 
GUIDELINES AND METHODOLOGICAL BASIS 

 

ABSTRACT 

Life-cycle analysis concepts, originally developed for environmental evaluation of 
industrialised products were the groundwork of most methodologies developed for 
environmental assessment of buildings which emerged in the 90’s as part of local strategies 
to accomplish Agenda 21´s targets, established on the UNCED held in Rio de Janeiro in 
1992. Nowadays, each European country – as well as the United States, Canada, Australia, 
Japan and Hong Kong – has its own assessment system. All of these methods share the 
common goal to stimulate market demands for higher environmental performance levels. All 
of them deal exclusively with the environmental dimension of sustainability.  

This work aimed to demonstrate the hypothesis that it is neither appropriate nor sufficient to 
import existing environmental assessment methods for evaluation of Brazilian office 
buildings, and that a more efficient and coherent approach is to develop a method according 
to Brazilian priorities, conditions and constraints. The methodology discussion of existing 
assessment systems and the case studies performed demonstrated that (1) it is not possible to 
copy, translate or apply a foreign method in any context but the one it was created for, and 
that even the most flexible among the available assessment tools faces several practical 
difficulties to be applied in Brazil; (2) it is paramount to develop a method that adequately 
considers Brazilian priorities, conditions and constraints. For this purpose, it is necessary to 
experience an awareness and maturation process in Brazil similar to those that generated 
environmental assessment methods, but with the broader challenge of widening the scope 
for carrying out sustainability assessments. 

Once the veracity of the initial hypothesis was demonstrated, the second part of this work 
was dedicated to guidelines proposal; constitution of methodology basis; and to start the 
development of a method to evaluate the sustainability of Brazilian office buildings 
throughout their life-cycle. In the proposed model, system limits were set to focus on 
building production and use, as well as the evaluation of the agents involved in the 
enterprise’s cycle, starting by the assessment of the building contractor, as a first step to 
stimulate the necessary cultural change and a consistent movement towards more sustainable 
market practices. The assessment framework was built on an agenda for sustainable 
construction in Brazil; on available instruments for integrated evaluation of environmental, 
social and economic aspects; and on the analysis of related international methods and 
standards.  

This framework and an exhaustive indicators list were submitted for appreciation of 
construction stakeholders in the State of São Paulo. The framework reached a high 
consensus level and the analytic hierarchy process proved to be a useful alternative to derive 
weighting factors. The consultation process also made clear that the Brazilian market is not 
prepared to be evaluated against a sophisticated method in the short term. A simplified 
model and a gradual implementation strategy are then proposed, casting some light on future 
developments needed. 


