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RESUMO 

 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, IMPACTO AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO COM TERRA 

 

O presente artigo relata o conceito de desenvolvimento sustentável, 

o histórico deste conceito, e a necessidade de realização dos tratados 

internacionais referentes ao tema, com foco na construção civil. Segundo 

dados da ONU a construção consome 40% de toda energia, extrai 30% dos 

materiais do meio natural, gera 25% dos resíduos sólidos, consome 25% da 

água e ocupa 12% das terras. Sabendo que estes dados se referem a 

materiais convencionais, a busca de técnicas construtivas com emprego 

de materiais alternativos a estes, abundantes, e com baixo consumo 

energético em seu manejo, como a terra, é uma possibilidade segura de 

garantirmos o direito ao meio ambiente equilibrado. Objetivando de forma 

geral a diminuição do impacto ambiental, o presente artigo busca fazer 

uma revisão bibliográfica sobre desenvolvimento sustentável e construção 

com terra.   
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 “O ser humano é chamado a um desenvolvimento e 

um progresso ilimitado. Este progresso se move 

entre dois infinitos: o infinito dos bens e 

serviços da Terra e o infinito do futuro. Pensava-

se que a Terra é inesgotável, qual o baú sem fundo, 

do qual podemos tirar tudo o que quisermos. E 

podemos progredir indefinidamente em direção ao 

futuro. Os dois infinitos são ilusórios. ”  

Leonardo Boff 
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INTRODUÇÃO 

 

 Por muito tempo a humanidade satisfazia suas necessidades de 

moradia, alimentação e habitação por meio da utilização da energia 

mecânica (energia humana / animal), calorífica (lenha / carvão mineral), 

luminosa e química (contida nos alimentos), com baixo consumo dos mesmos, 

não sendo tão impactante e desequilibrada a relação do homem com a 

natureza (AZAMBUJA, 2013). Na Revolução Industrial ocorreu uma mudança 

na forma de utilizar a energia, explorando mananciais hídricos, máquinas 

a vapor e por último, o subsolo, com a exploração do petróleo. Aumentando 

também a intensidade de extração destes recursos e trazendo como 

consequência a necessidade de possuirmos mais meio Planeta Terra (Planeta 

Vivo, 2014), para atender nosso padrão de consumo, ou a necessidade de 

alterarmos nossa forma de interagir com o meio.   

 Foi a partir de comprovações científicas quanto a redução da camada 

de ozônio, o aquecimento global, a diminuição do número de espécies da 

fauna e da flora, o aparecimento de doenças e etc, que o conceito de 

desenvolvimento sustentável emergiu na década de 80.  O documento 

publicado pela ONU, “Nosso Futuro Comum”, resultado de diversos debates 

e estudos coordenados pela primeira-ministra da Noruega Gro Harlem 

Brundtland, em 1987, coloca que desenvolvimento sustentável é “aquele 

que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

de as gerações futuras atenderem às suas necessidades”.  

 Diversos outros encontros e conferências aconteceram para 

discutir o desenvolvimento sustentável da civilização, como a Rio 92 

(1992) e obteve como resultado a implantação de uma Agenda de estudos e 

proposições para o desenvolvimento sustentável, a Agenda 21; e Kyoto 

(1997), que gerou a tratado ambiental conhecido como protocolo de Kyoto, 

prevendo que 35 países industrializados signatários reduzissem em 5% suas 

emissões de gases em relação às emissões de 1990. 

 Levando em consideração o alto impacto ambiental causado pela 

construção civil, foram desenvolvidos algumas metodologias e critérios 

para o necessário desenvolvimento sustentável. Dentre elas: a Agenda 21 

para construção sustentável, realizada pelo CIB (International Council 

for Research and Innovation Building and Construction), em 1999. Ainda 

em 1999, o USBCG (United States Green Building Council) cria o selo de 

certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).  

 Em 2007 o LEED é regionalizado com a certificação Green Building 

Council Brasil (GBCBrasil), e também em 2007 é criado o Conselho 
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Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS). Já em 2008 é lançado o selo 

brasileiro de certificação ambiental AQUA (Alta Qualidade Ambiental), 

baseado na certificação francesa HQE. Além da bastante conhecida 

metodologia de contabilidade ambiental “Pegada Ecológica”,escrita em 

1996 pelos cientista  William Rees e Mathis Wackernagel que compara 

nossos padrões de consumo com biocapacidade (capacidade de produção de 

recursos útil e absorção de resíduo humano, contabilizando, dentro 

outros, florestas, área construída, energia e absorção de dióxido de 

carbono (CO2). 

 

2.1 PEGADA ECOLÓGICA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 Diversas pesquisas apontam que a construção civil gera alto 

impacto ambiental. A análise quanto ao consumo de recursos naturais faz 

parte destas pesquisas que, segundo JOHN (2000), apontam a indústria da 

construção civil como consumidora de 15% a 50% de todos os recursos 

extraídos da natureza. Estes numeros tornam a construção civil o setor 

de maior consumo individual de recursos naturais. O grande consumo de 

matérias primas está relacionado com o desperdício de material durante a 

execução das obras; das reformas e adaptações quando o edifício já está 

construído; e a vida útil dos materiais empregados em construções já 

existentes (GAEDE, 2008 apud ZORDAN, 1997). 

 A degradação da qualidade do ar é bastante relevante para a 

classificação da construção civil como um setor de alto impacto 

ambiental. Segundo JOHN (2000) 600 kg de CO2 são emitidos, para a produção 

de clínquer (matéria prima do cimento). A poeira causada pelo manejo e 

demolição também causa danos respiratórios para a natureza local. 

 O consumo energético se dá tanto na extração quanto no transporte 

dos materiais a grandes distâncias, causando maior consumo de energia e 

queima de combustível fóssil. Além destes fatores agravantes, a produção 

de resíduos sólidos da construção civil (RCC) podem representar de 50% a 

70% da massa dos resíduos sólidos urbanos – RSUs (Brasil, 2005b), . sendo 

que apenas 27,7% dos municípios brasileiros dão o destino correto, em 

aterros sanitários (IBGE, 2010), ou reciclam. 

 As etapas do processo construtivos: extração da matéria prima, 

produção de materiais, construção, utilização e demolição, ainda causam 

impactos ambientais que diminuem as chances das gerações futuras 

possuírem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (Art 225, 1988, 
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Brasil). Ou seja, vão contra aos tratados internacionais assinados, e a 

própria constituição federal, sendo a busca por alternativas de baixo 

impacto e amplo acesso, fundamental para o desenvolvimento sustentável. 

 Encontrar uma forma de construção que não comprometa a qualidade 

de vida da população humana, da fauna e da flora terrestre, muitas vezes 

vai contra a tendência da homogeneização do mercado, que nos influencia 

a comprar materiais com alto consumo energético em sua fabricação, desde 

a sua extração, ao seu transporte, manejo, e descarte, em detrimento de 

uma “boa aparência”. Por mais que seja de difícil aceitação, a mudança 

de atitude e de interferência do ser humano na harmonia da Mãe Terra é 

imprescindível, e está ganhando força. 

  

2.2 A CONSTRUÇÃO COM TERRA COMO SOLUÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DA CONSTRUÇÃO CÍVIL  

 

 A terra é uma matéria prima de fácil extração, encontrada 

abundantemente em qualquer região do mundo - com diferenciações de acordo 

com os intemperismos químico e físico que o solo sofreu-, e vem sendo 

empregada na construção de abrigos desde a pré-história, sendo, segundo 

o doutor Obete Farias (2011), o adobe (massa plástica de terra e água) 

a primeira transformação de recursos naturais em materiais de construção.  

A construção com terra possui a menor energia incorporada em comparação 

com os materias convencionais de construção (tabela 1) e segundo pesquisa 

da mestre Clarissa dos Santos (2015) chega a ser 12% mais barata que a 

convencional quando comprada. 

Tabela 1: Comparação entre energia acumulada em diversos materiais de 

construção: 

 
 Existem iniciativas em vários países ibero americanos para 

proposição de normas técnicas para construção com terra. Segundo a NBR 

15.575:2012-1, "na ausência de Normas Brasileiras prescritivas para 

sistemas, podem ser utilizadas Normas Internacionais prescritivas 



 

 Ano 4, número 4 -  Dezembro de 2017                                                                                        

www.revistacanteiro.com 

relativas ao tema" (ABNT, 2013a). Existia até 2010 cerca de 24 normas 

técnicas sobre construção com terra, contudo apenas 6 destas tratavam de 

terra não estabilizada (com aditivos como cal, cimento…) (SANTOS, 2015), 

e são nestas normas que os arquitetos e engenheiros brasileiros podem 

se basear quando se trata de construção com adobe.  

 Diversos cursos de bioconstrução (construção biodegradável / de 

baixo impacto) para autoconstrutores,arquitetos e engenheiros estão 

sendo realizados no Brasil e no mundo. O movimento PROTERRA - movimento 

organizador da cartilha “Tecnica de construção com terra”- articula 

desde de 2001, diversos seminários, pesquisas, exposições e cursos sobre 

Construção com Terra, formando uma grande rede de intercâmbio de 

informações e objetivando a ampliação do uso de Terra como matéria prima 

na construção civil, diminuindo assim nossa pegada ecológica.  

 

ENCERRAMENTO: 

 

Ao refletirmos sobre os dados dos impactos ambientais da construção 

citados no artigo, procurar alternativas para a diminuição destes 

impactos torna-se  necessário para a garantia de um futuro abundante 

para a biodiversidade da Mãe Terra e a consciência tranquila. Pesquisas, 

artigos e publicações já demonstraram como a construção com terra é 

resistente às intempéries, e propuseram soluções acessíveis e ecológicas 

quanto ao excesso de umidade, estabilização do traço, abalos sísmicos. O 

resgate destas técnicas construtivas pode ser uma solução para a 

preservação da natureza e da preservação da cultura da construção com 

terra. 
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