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RESUMO 

Os ambientalistas têm demonstrado até que ponto a sociedade está perdida em um modelo de 

desenvolvimento insustentável. Grande parte dos estudos acerca do meio ambiente destaca 

ainda a urgência na reconfiguração das atuais práticas da construção civil, uma das principais 

geradoras de impactos negativos ao ambiente natural. A palavra patrimônio traz consigo 

vários significados, todos pautados na noção de posse, conseguinte ao pertencimento e por 

fim ao sentimento de legado, de herança. O patrimônio edificado é indissociável do meio 

ambiente e, por isso, a manutenção do primeiro, ambiente construído, se reflete no segundo, 

ambiente natural, e vice-versa. Ambos são objetos de uma preocupação internacional com 

algo que é comum e precioso a todos. E, apesar disso, é difícil se encontrar quem debata a 

convergência dessas duas áreas de atuação num mesmo contexto, tratando-as sucessivamente 

de forma distinta. Existe uma grande afinidade entre a prática de se restaurar ou conservar 

uma edificação e os princípios da sustentabilidade. Uma particularidade que as aproxima, e 

muito: o fato de a conservação e de o restauro de edificações estenderem o tempo de uso, a 

vida útil dessas construções e, consequentemente, de seus insumos, materiais, componentes e 

sistemas, já que isso reduz a extração, industrialização e produção de novas matérias-primas. 

Portanto, há um custo evitado ao meio ambiente em processos de conservação e restauro e é 

possível mensurá-lo em termos econômicos por meio da utilização de indicadores de 

sustentabilidade.   

 

Palavras-chave: conservação e restauro, sustentabilidade, valoração ambiental. 



 

ABSTRACT 

Environmentalists have demonstrated the extent to which society is unraveling and a model of 

unsustainable development. Most studies on environment also highlights the urgent 

reconfiguration of current practices in the construction industry, one of the main generators of 

negative impacts to the natural environment . The word patrimony carries several meanings , 

all guided by the notion of ownership , belonging and therefore to end the sense of legacy, 

inheritance . The built heritage is inseparable from the environment and therefore the 

maintenance of the first , the built environment , is reflected in the second , natural 

environment , and vice versa . Both are objects of international concern with something that is 

common and precious to everyone. And yet , it's hard to find who discuss the convergence of 

these two areas of activity in the same context, treating them successively differently . There 

is a great affinity between the practice to restore or preserve a building and sustainability 

principles . A characteristic that approaches , and much : the fact that the conservation and 

restoration of buildings extend the usage time , the useful life of buildings and hence their 

inputs, materials , components and systems , as it reduces extraction, processing and 

production of new raw materials . Therefore , there is a cost avoided for environmental 

processes in conservation and restoration , and you can measure it in economic terms through 

the use of sustainability indicators. 

 

Keywords : conservation and restoration , sustainability , environmental valuation . 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em face do atual quadro de degradação ambiental em que o Planeta se encontra, 

existe hoje uma necessidade de reconfigurar as práticas da construção civil por meio da 

utilização do princípio da sustentabilidade.  

Nesta pesquisa toma-se como modelo a prática da conservação e restauro de bens 

imóveis construídos e apresenta-se uma breve revisão teórica da aplicação do principio da 

sustentabilidade nessas ações. Dentro de uma perspectiva ecológica, o reaproveitamento dos 

recursos naturais já empregados nas construções e a reutilização de insumos, materiais, 

componentes e sistemas comprovam uma economia dos serviços ambientais, já que isso reduz 

a extração, industrialização e produção de novas matérias-primas. 

 É possível, ainda, contabilizar esse custo evitado, sendo que, para isso, são 

necessários alguns procedimentos e técnicas que possam ser utilizados para valorar o meio 

ambiente, o que ajudaria a consolidar uma economia dos bens culturais edificados, já que a 

sustentabilidade também é um valor mercadológico capaz de gerar investimentos. 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente trabalho levanta pontos de convergência entre a prática da 

sustentabilidade e as ações de conservação e restauro, buscando um possível caminho para 

justificar a manutenção e/ou recuperação do patrimônio edificado por meio da utilização de 

indicadores de sustentabilidade. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Os ambientalistas têm demostrado até que ponto a sociedade está perdida em um 

modelo de desenvolvimento insustentável. Grande parte dos estudos acerca do meio ambiente 

destaca ainda a importância de reconfiguração das práticas da construção civil, uma das 

principais causadoras de impactos negativos ao ambiente natural. Essas novas práticas devem 

ser calculadas em propostas arquitetônicas e urbanas capazes de manter a sua legitimidade por 
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muito mais tempo do que tem ocorrido. Um dos possíveis caminhos, ainda pouco estudado, 

para que esse intuito seja atingido, é a sustentação da existência de uma ampla afinidade entre 

a prática de se restaurar ou conservar uma edificação e os princípios da sustentabilidade. 

Ambos são fruto de uma preocupação internacional com o patrimônio comum  e inestimável a 

toda humanidade. Apesar disso, é difícil de se encontrar quem debata a convergência dessas 

duas áreas de atuação num mesmo conjunto de ações, tratando-as sempre de forma distinta.  

Uma particularidade que aproxima, e muito, as duas práticas é o fato de a 

conservação e de o restauro de edificações estenderem o tempo de uso, a vida útil das 

construções e, consequentemente, de seus insumos, materiais, componentes e sistemas. Esses 

processos geram economia para o meio ambiente e alguns exemplos são facilmente notáveis, 

por meio da redução:  

 do consumo de novos recursos naturais; 

 da geração de resíduos, tanto da obra quanto da demolição;  

 do uso de água;  

 do uso energia; e 

 do crescimento dos centros urbanos  verticalmente, perda da memória urbana e de forma 

radial, o que impede a ocupação de novas áreas no entorno dessas cidades, incluindo 

espaços de preservação ambiental, como áreas de manancial.  

Assim não só se preserva um preciosíssimo legado cultural, mas também se 

elevam as ações antrópicas do habitar a um patamar mais economicamente viável, 

socialmente justo, ambientalmente correto. Faz-se, portanto, necessário que uma reflexão a 

respeito das potencialidades de relação entre essas duas questões seja estudada e aprofundada, 

o que certamente contribuirá na busca de se garantir a preservação de nossa riqueza, seja ela 

ambiental ou cultural. 
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1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

 

O tema escolhido para este trabalho parte de uma inquietação, um pressuposto: a 

prática que visa à conservação e ao restauro de imóveis pode diminuir o custo ambiental em 

relação à demolição e à posterior obra nova? 

 

 

1.5  ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

 

 

1.5.1 Objetivo Geral 

 

Justificar a conservação e restauro do patrimônio edificado por meio de 

parâmetros de sustentabilidade. 

 

 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 

 Identificar os períodos significativos no desenvolvimento dos conceitos de sustentabilidade 

e da conservação e restauro e correlacioná-los.  

 Investigar e evidenciar os pontos de convergência entre a prática da sustentabilidade e as 

ações de conservação e restauro, a fim de caracterizar os suportes teóricos. 

 

 

1.4 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

 

Consultar rever e compilar a bibliografia existente: livros, ensaios, artigos, 

monografias e teses. 

Realizar a revisão teórica da aplicação do princípio da sustentabilidade nas ações 

de conservação e restauro de bens imóveis. 
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Dentro da revisão da literatura está o referencial teórico. Aqui será apresentado o 

estado da arte de acordo com o levantamento bibliográfico em que foram analisadas questões 

já expressas sobre a problemática e diretamente relacionadas à conservação e ao restauro que 

envolvam a sustentabilidade. Como as definições de conservação e restauro, desenvolvimento 

e sustentabilidade.  

Durante o desenvolvimento será apresentado o protocolo da pesquisa justificado 

em termos da metodologia selecionada, partindo do desenvolvimento dos conceitos de 

proteção do patrimônio histórico e cultural e ambiental. Serão evidenciados os principais 

períodos em que a proteção legal desses bens foi adotada no país e então será discutido o 

papel do patrimônio cultural no desenvolvimento das práticas sustentáveis, a partir de um 

exercício de análise das afinidades entre as duas áreas. Serão apresentados também os 

conceitos de serviços ambientais e valoração ambiental, uma possível solução para justificar a 

conservação e o restauro como alternativa econômica sustentável e, logo após, será exposto 

um resumo dos principais impactos ambientais ocasionados pela Construção Civil e a Norma 

de Desempenho – NBR-15575 – como possível balizadora de parâmetros para confecção de 

matrizes de valoração ambiental.  Uma última possibilidade salientada neste trabalho é a de 

profissionais da área de conservação e restauro buscarem certificações voltadas à construção 

civil, para os projetos em que estão envolvidos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

É importante destacar que as técnicas tradicionais de construção, não industriais, 

devem referendar a prática da sustentabilidade na arquitetura. Sua lógica de produção dos 

sistemas construtivos acontece dentro de uma matriz energética diferente na qual não existiam 

as fontes de energia atualmente utilizadas. O entulho, acaso seja provocado, é reciclado no 

próprio ciclo da construção, sem a necessidade de ser retirado do canteiro. Não sobra nada. 

Seus recursos são fruto de séculos de experimentação. Ao mesmo tempo, sua inclusão no 

meio natural é obrigatoriamente sustentável, sendo este cuidadosamente preservado e 

transformado com amplo cuidado, uma vez que terá de ser transmitido às próximas gerações. 

Sobre o patrimônio de valor histórico-cultural, Ramalho (2003, p. 08) assegura 

que este 

 

 

[...] é, por excelência, indissociável do meio ambiente, ao menos por três razões 

fundamentais: o meio ambiente é patrimônio que se constitui dele mesmo, em sua 

dimensão natural; em sua dimensão cultural, o patrimônio relaciona-se ao meio 

ambiente, base de atividades que o influencia e condiciona; o patrimônio exige e 

requer um meio ambiente de qualidade para poder existir e subsistir. 

 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O patrimônio edificado é resguardado por lei em nível federal desde 1937 pelo 

Decreto-Lei 25 de 1937 e, posteriormente, pelo Artigo 216 da Constituição Federal de 1988. 

Em nível estadual há outros suportes como a Lei 13.803, vigente no Estado de Minas Gerais, 

que dispõe sobre a distribuição da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, 

contemplando, em um dos seus quesitos, o patrimônio cultural, o chamado ICMS Cultural. 

Existe ainda a elaboração de leis de proteção nos municípios e planos diretores que têm por 

obrigação atender a representação da sociedade por conselhos que visam à aplicação das leis, 

à preservação desses bens.  

Já a proteção ambiental se encontra normatizada na Constituição Brasileira com a 

carta magna de 1988, o que elevou a importância do meio ambiente e a obrigação de sua 
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proteção. Outros instrumentos de proteção são o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e 

a certificação ISO 14001. 

A palavra patrimônio traz consigo vários significados, todos pautados na noção de 

posse, conseguinte ao pertencimento e por fim ao sentimento de legado, de herança. O 

conceito de um patrimônio comum a um grupo social, como instrumento definidor de sua 

identidade e como tal merecedor de proteção, nasce no final do século XVIII, com a visão 

moderna de história e de cidade (BABELON; CHASTEL,1994 apud SANTOS, 2001, p. 43) e 

é consolidado após a Revolução Industrial e as guerras mundiais, que resultaram na destruição 

de diversos monumentos e obras de arte, despertando a humanidade para a importância de se 

empreender uma política de proteção do patrimônio histórico e cultural.  

No início do séc. XX começam a ser elaboradas as Cartas Patrimoniais, uma série 

de documentos internacionais que servem de referência para intervenções em Conservação e 

Restauro. Em seu “Restauro Crítico”, Brandi (2004) propõe uma metodologia para a prática 

da restauração. Esta última com a carga cultural que a aproximava de uma herança, compondo 

“o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na 

sua dúplice polaridade estética e histórica, com vistas à sua transmissão para o futuro” 

(BRANDI, 2004, p. 30). 

De forma equivalente, a explosão do crescimento urbano durante o século XX e a 

crise petrolífera que tomou o mundo de assalto, evento que ocorreu na virada para os anos de 

1970, levaram o homem a questionar o futuro e a sua relação com o planeta. A partir daí 

teríamos de confrontar o dilema de conciliar a exploração dos recursos naturais, que 

começavam a ficar escassos, com a satisfação das necessidades, sem degradar a nossa própria 

condição de existência.  

Desse modo, qualquer discussão acerca do desenvolvimento econômico não 

poderia suprimir a preservação ambiental, tendo por obrigação a busca por um equilíbrio entre 

ambos. Assim comitês internacionais foram constituídos para definir as bases que delineariam 

as ações voltadas para a preservação do que fora avaliado como patrimônio da sociedade.  

Há uma relação direta entre as discussões tomadas acerca da sustentabilidade 

ambiental e as que ocorrem a respeito da conservação e restauro de imóveis de valor cultural, 

pois ambas são fruto da preocupação em se proteger um patrimônio comum a todos.  

Quando se trata da geração de produtos e serviços, a maior parte da sociedade 

assente que, para suprir as demandas de subsistência, irá precisar, e continuará a precisar, 

interagir com o meio natural e que isso, muitas vezes, é feito de forma inconsequente.  
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Ainda que uma grande parcela da coletividade permaneça indiferente a essa 

questão, é inquestionável a importância de se estabelecer critérios para guiar a relação entre o 

homem e a natureza, a fim de minimizar o efeito antrópico e, consequentemente, seu custo 

ambiental, sendo que “cada ato de construção resulta em alteração do entorno” (YEANG, 

1999 apud Glaucus, 2004, p. 125).  

De acordo com o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios – ICOMOS –, a 

conservação busca manter os bens inalterados, julgando-os registros históricos. Já o restauro 

busca preservar a unidade artística e proporcionar a revitalização por meio de adaptações, 

sendo que essa última possui um caráter mais intervencionista e, portanto, está mais disposta a 

subtrações e acréscimos.  

Em ambos os casos seus princípios ditam que uma intervenção em construção 

histórica deve primar pela mínima interferência, ou seja, mínimo impacto ambiental, alterar o 

menos possível as características arquitetônicas e artísticas originais da edificação, o que 

subsecutivamente resulta na reutilização de insumos e evita a geração de resíduos (ICOMOS, 

1964, 1980). 

Segundo orientações do IPHAN (2005, p.15), “garantir a autenticidade dos 

materiais implica na manutenção da maior quantidade possível de materiais originais, de 

modo a evitar falsificações de caráter artístico e histórico”.  

O conceito de desenvolvimento sustentável é apresentado pela primeira vez pela 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente no informe intitulado Nosso Futuro Comum, 

publicado em 1987. Esse documento, conhecido também por Relatório de Brundtland, 

enunciava que “o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias 

necessidades”. Esse relatório levou à convocação da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Eco 92, evento no qual foi elaborada a Agenda 21, 

documento que definiu os compromissos da sociedade em relação ao desenvolvimento e ao 

meio ambiente para o século XXI (MELLO, 2011, p. 3). 

Uma definição para desenvolvimento sustentável é feita por Sachs (2007 apud 

MELLO, 2011, p. 4) e parte da seguinte hierarquização: o social no mercado, o ecológico 

enquanto restrição admitida e o econômico recolocado em seu papel instrumental. A essas três 

principais dimensões da sustentabilidade ele acrescenta ainda a dimensão cultural e a espacial.  
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Guimarães (1997 apud MELLO, 2011, p. 4), a fim de confirmar essas dimensões 

como critérios para as politicas públicas, acrescenta a elas mais quatro dimensões: ambiental, 

demográfica, política e institucional. 

Dentro da caracterização de cada uma dessas dimensões, encontramos induções à 

conservação e ao restauro de imóveis, sendo que algumas mais diretamente. 

A sustentabilidade ecológica faz menção à base física do processo de crescimento 

e tem como objetivo a conservação racional do estoque de recursos naturais ligados às 

atividades produtivas (GUIMARÃES, 1997 apud MELLO, 2011, p. 5). Esta só pode ser 

atingida com medidas como a restrição do uso de recursos não renováveis (SACHS, 2008 

apud MELLO, 2011, p. 5). 

A sustentabilidade ambiental trabalha em função da capacidade de autodepuração 

que os ecossistemas naturais possuem e não pela salvaguarda do potencial do capital natural 

de produção de recursos renováveis – como acontece com a sustentabilidade ecológica 

(SACHS, 2008 apud MELLO, 2011, p. 5). 

A sustentabilidade cultural aceita que a base do desenvolvimento reside na 

conservação da diversidade em seu sentido mais amplo, sendo necessário primar, por 

exemplo, pelos direitos das minorias e pela sustentação da biodiversidade (GUIMARÃES, 

1997 apud MELLO, 2011, p. 5). 

A sustentabilidade espacial aponta no sentido da obtenção de uma conformação 

rural-urbana mais equilibrada e também para uma melhor distribuição do território pelos 

assentamentos humanos e pelas atividades econômicas (SACHS, 2008 apud MELLO, 2011, 

p. 6). 

No campo de estudos do meio ambiente, é considerado desenvolvimento 

sustentável aquele que responde às exigências do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprir as próprias necessidades. Porém, apenas recentemente iniciou-se a 

discussão do papel da cultura e do patrimônio cultural na construção de sociedades 

sustentáveis (SANTOS, 2001, p. 46). 

Quanto a isso, Brito (2003, p. 02) diz que  

 

no caso dos sítios históricos localizados em áreas urbanas, a necessidade de inovar 

os processos de restauração do patrimônio cultural aliando-os aos do chamado 

desenvolvimento urbano das cidades é uma demanda que não pode ser mais 

postergada.  

As estratégias efetivamente adotadas para esse desenvolvimento urbano sustentável 

devem garantir o desenvolvimento territorial e socioeconômico e ecologicamente 

equilibrado e culturalmente diversificado. 
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Está claro que a recuperação de edifícios é a aplicação direta do principio da 

reciclagem e reuso ecológico, ações que aumentam a vida útil dos materiais já aplicados na 

construção, evitando, assim, o emprego de novos recursos naturais.  

Sobre o assunto, Gutiérrez (1992) afirma que 

 

O patrimônio construído é a acumulação de esforços herdados por uma sociedade, 

que expressa seu desenvolvimento habitacional e a capacidade de investimento da 

comunidade através do tempo. Este patrimônio é um capital concentrado, cujas 

possibilidades de aproveitamento através de operações de reabilitação, reciclagem e 

reutilização não podemos deixar de lado. 

 

 

   Ao promover a revitalização de grandes áreas, hoje uma tendência, como ocorre nos 

atuais processos de recuperação dos centros das metrópoles brasileiras, ajuda-se a frear a 

expansão dos centros urbanos verticalmente, evitando a perda da memória urbana, o que 

desestabiliza a sustentabilidade cultural, como também diminui esse crescimento de forma 

radial, ou horizontal, o que previne a ocupação de novas áreas no entorno dessas cidades, 

incluindo espaços de preservação ambiental, como áreas de manancial.  

Por exemplo, em São Paulo a especulação imobiliária que obrigou a migração das 

famílias menos favorecidas do centro para a periferia resultou na apropriação irregular de 

áreas de preservação permanente, como mananciais e encostas de morros (JAMES; 

MENDES, 2005 apud FIRMINO, 2011).  

Atualmente, segundo James e Mendes (2005 apud FIRMINO, 2011):  

  

Em 2000, só na região metropolitana da Grande São Paulo, por exemplo, quase dois 

milhões de pessoas viviam em áreas de mananciais. E a ocupação de mananciais 

compromete tanto a quantidade como a qualidade da água que abastece a metrópole.  

 

Segundo Teeb (2010, p. 03), “a invisibilidade dos valores da biodiversidade 

muitas vezes encorajou o uso ineficiente ou mesmo a destruição do capital natural, que é a 

base da nossa economia”. 

Seja pelo gasto de produtos naturais, pela transformação da paisagem ou ainda 

pela geração de resíduos, a indústria de construção civil é apontada como uma das atividades 

que mais geram resíduos e alteram o meio ambiente, em todas as suas fases, desde a extração 

de matérias-primas até o fim da vida útil da edificação. Valores internacionais para volume de 
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entulho da construção e demolição oscilam entre 0,7 e 1,0 tonelada por habitante/ano 

(FRAGA, 2006, p. 10). 

O adensamento de espaços urbanos para descarte de resíduos é hoje um dos 

grandes problemas ambientais decorridos da geração de resíduos da construção civil e da 

demolição, RCC e RCD, sendo que estes correspondem a 50% dos resíduos sólidos urbanos 

em cidades de médio e grande porte no Brasil (DIJKEMA apud FRAGA, 2006, p. 10).  

Logo, por meio dos processos de conservação e restauro de bens imóveis, é 

possível diminuir esse impacto ambiental gerado pela indústria da construção. Entende-se que 

esses processos são muito mais viáveis em termos ambientais e, mais, que é possível 

contabilizar o custo ambiental evitado. Para isso são necessários alguns procedimentos e 

técnicas que possam ser utilizados para valorar o meio ambiente, sendo que algumas delas 

serão apresentadas a seguir. 
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3  SERVIÇOS AMBIENTAIS E VALORAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

Objeto de intensa discussão, o valor econômico do meio ambiente é, caso se 

pretenda interromper a degradação dos recursos naturais, imprescindível. Quando se toma 

conhecimento de que os custos do consumo dos recursos naturais e a sucessiva degradação 

ambiental não estão sendo levados em conta em processos produtivos, torna-se imprescindível 

a admissão do capital natural na análise econômica. Demonstrar os valores monetários dos 

recursos naturais neste trabalho se justifica pelo fato de que estes podem ser utilizados como 

padrão de medida para futuras análises dos custos evitados ao meio natural em processos de 

conservação e restauro. 

Serviços ambientais são todos os benefícios gerados pelos ecossistemas que são 

importantes para a sociedade, seja na forma de manutenção, recuperação ou melhoria das 

condições ambientais, dispersos nas modalidades de serviços de provisão, de suporte, de 

regulação e culturais. Podendo ser tangíveis ou intangíveis, direta ou indiretamente benéficos 

à humanidade, procedem do chamado "capital natural", que, em termos gerais, compreende o 

estoque de recursos naturais existentes no planeta (VIANA, 2012, p.147). O entendimento do 

conceito de serviços ambientais é imprescindível para o exercício da valoração ambiental, o 

mecanismo mais efetivo. 

A valoração econômica possibilita avaliarem-se os custos aproximados dos 

impactos ao meio ambiente gerados por ações antrópicos. Assim fornece dados consistentes 

para a tomada de decisões que priorizem o uso adequado e racional do ecossistema, com 

vistas ao desenvolvimento sustentável. 

De um modo geral os métodos de valoração não possuem classificação rígida, 

podendo-se utilizar as mais diferentes abordagens de aplicação dependendo dos propósitos 

(MERICO, 1996 apud MATTOS). 

Marques (2004, p. 10) declara que 

 

Os estudos da economia do meio ambiente e dos recursos naturais baseiam-se no 

entendimento do meio ambiente como um bem público e dos efeitos ambientais, 

como externalidades geradas pelo funcionamento da economia. Assim, os valores 

dos bens e recursos ambientais e dos impactos ambientais, não captados na esfera de 

funcionamento do mercado, devido a falhas em seu funcionamento, podem ser 

estimados, na medida em que se possa descobrir qual a disposição da sociedade e 

dos indivíduos a pagar pela preservação ou conservação dos recursos e serviços 

ambientais. 
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Duas das mais conhecidas categorias de métodos de valoração ambiental podem 

ser caracterizadas em métodos diretos e métodos indiretos. Os métodos diretos estão 

pautados nos preços de mercado e na produtividade e são abalizados nas relações físicas 

que descrevem causa e efeito. São métodos bastante utilizados para a valoração do 

consumo de capital natural, especialmente quando se trata da contabilidade de estoques 

de recursos naturais e sua dedução da contabilidade de renda. 

Quando um impacto ambiental, um determinado elemento do ecossistema ou 

mesmo todo um ecossistema não pode ser valorado pelo comportamento do mercado, são 

aplicados os métodos indiretos. Esses métodos estão calcados na utilização de um mercado de 

substituição, determinado pela análise dos comportamentos reais. 

Embora a aplicação desses métodos esteja sujeita às variáveis definidas 

pontualmente em cada caso, é possível definir situações em que a utilização de um deles seja 

apropriada. 

O fato de a conservação e de o restauro de edificações aumentarem o tempo de 

uso, a vida útil das construções e, consequentemente, de seus insumos, materiais, 

componentes e sistemas resulta em uma economia desse capital natural. 

Mattos e Mattos (2004) elaboraram um modelo de quadro sinóptico para o 

setor agroindustrial canavieiro e, através dele, é possível esboçar uma valoração 

econômica ambiental, ao se considerar as ações antrópicas.  

Ao reaproveitá-lo para ações da conservação e restauro, os efeitos da 

diminuição dos impactos causados pela construção civil são juntamente destacados com 

as possíveis abordagens para sua valoração econômica (QUADRO 01).  
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QUADRO SINÓPTICO 01 

 

Valor de Uso 

 

Valor de Não Uso 

 

Valor de Uso Direto 

 

Valor de Uso 

Indireto 

 

Valor de Opção 

 

Valor de 

Existência 

 

Diminuição do 

consumo de energia  

Diminuição do 

consumo de água 

Diminuição do 

consumo de material 

de construção 

Diminuição da 

geração de entulho 

(escória de construção 

e demolição) 

Diminuição de 

geração de ruídos 

Menor interferência 

na temperatura local 

 

 

Diminuição da 

geração de 

particulados 

atmosféricos 

 

Diminuição dos custos 

com a saúde ambiental 

 

Diminuição da 

geração de efluente 

 

Diminuição da 

emissão de CO2 

 

Diminuição do 

consumo de 

combustíveis 

 

Sequestro de carbono 

 

Contribuição para a 

diminuição do 

crescimento vertical e 

radial dos centros 

urbanos 

 

Impedimento da 

ocupação de áreas de 

preservação ambiental 

 

 

 

Valor histórico 

 

Valor cultural 

 

Manutenção da 

paisagem natural 

 

Manutenção da 

paisagem urbana 

 

 

 

 

Possíveis abordagens para a valoração: 

Custo de reposição 

 

 

Custos evitados Método de valoração 

contingente 

Método de valoração 

por lances 

Método de valoração 

contingente 

Método de valoração 

por lances 
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Legenda: 

 O Valor de Uso (VU) – representa o valor atribuído pelas pessoas ao uso, propriamente 

dito, dos recursos e serviços ambientais. O VU é composto pelo Valor de Uso Direto 

(VUD) e pelo Valor de Uso Indireto (VUI). 

 O Valor de Uso Direto (VUD) – obedece ao valor atribuído pelo indivíduo devido à 

utilização efetiva e atual de um bem ou serviço ambiental, por exemplo, extração, visitação 

ou alguma outra forma de atividade produtiva ou consumo direto, relacionado às florestas. 

 O Valor de Uso Indireto (VUI) – representa o benefício atual do recurso, derivado de 

funções ecossistêmicas como, por exemplo, a proteção do solo, a estabilidade climática e a 

proteção dos corpos d’água decorrentes da preservação das florestas. 

 O Valor de Opção (VO) – representa aquilo que pessoas atribuem no presente para que no 

futuro os serviços prestados pelo meio possam ser utilizados. Assim, trata-se de um valor 

relacionado a usos futuros que podem gerar alguma forma de benefício ou satisfação aos 

indivíduos. Por exemplo, o benefício advindo de fármacos desenvolvidos com base em 

propriedades medicinais ainda não descobertas de plantas existentes nas florestas.  

 O Valor de Existência (VE) – caracteriza-se como um valor de não uso. Essa parcela 

representa um valor atribuído à existência de atributos do meio ambiente 

independentemente do uso presente ou futuro. Corresponde a um valor conferido pelas 

pessoas a certos recursos ambientais, como florestas e animais em extinção, mesmo que 

não tencionem usá-los ou apreciá-los na atualidade ou no futuro. A atribuição do valor de 

existência é derivada de uma posição moral, cultural, ética ou altruística em relação aos 

direitos de existência de espécies não humanas ou da preservação de outras riquezas 

naturais, mesmo que estas não representem uso atual ou futuro para o indivíduo.  

Para valoração existem diversos processos que buscam deter essas distintas 

parcelas do valor econômico do capital ambiental. Contudo, cada método apresenta limitações 

em suas estimativas, as quais estarão continuamente associadas ao grau de sofisticação 

metodológica, à necessidade de dados e informações, às hipóteses sobre comportamento das 

pessoas e da sociedade e ao uso dado aos resultados (EMBRAPA, 

http://www.cnpma.embrapa.br/). 
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4  A NORMA BRASILEIRA DE DESEMPENHO DE EDIFÍCIOS 

 

 

Dentro do processo de compreensão dos processos de durabilidade do tempo de 

uso, a vida útil das construções, buscaram-se as normas que estabelecem prazos, requisitos 

mínimos e prazos de garantia para os insumos, materiais, componentes e sistemas. Quem 

regulariza esses critérios no Brasil é a Associação Brasileira de Normas – ABNT –, fundada 

em1940. Uma organização sem fins lucrativos que, por meio da Resolução nº 07 do 

CONMETRO, em 1992 tornou-se o único foro de normalização nacional (ABNT, 2006, p. 

08).  Além dela existem as Instituições Técnicas Avaliadoras – ITAs –, que trabalham com 

ensaios de produtos e sistemas. 

 

 

4.1  NORMA DE DESEMPENHO - NBR-15575 

 

A Norma de Desempenho – NBR-15575 –, que parece vir de encontro às questões 

levantadas a respeito de desempenho neste trabalho. Em termos gerais, desempenho é a 

prática de se ponderar em termos de fins e não de meios. Na construção civil o desempenho 

tem foco nas exigências das edificações, no seu comportamento durante o uso e não no 

preceito de como ele é construído (BORGES, 2006, p. 34). 

Até o momento as normas da ABNT designadas à construção civil recebiam o 

nome de Normas Prescritivas, uma série de requisitos e critérios exigidos para um produto ou 

procedimento específico, estabelecidos pelo seu uso aplicado ao longo do tempo. Elas ainda 

ditam desde as medidas de um tijolo até quais os materiais admitidos na fabricação dos mais 

diversos materiais empregados na construção civil (CIBIC, 2013, p. 220). 

Aplicável em edifícios habitacionais de até cinco pavimentos, a Norma de 

Desempenho tem por objetivo maior constituir uma sistemática para avaliação de tecnologias 

e sistemas construtivos de habitações, fundamentada em critérios e requisitos de desempenho 

expressos em mais de 150 normas técnicas brasileiras tanto da ABNT quanto do Inmetro. 

A Norma de Desempenho passa a ser uma referência para avaliações de novos 

sistemas construtivos com diretrizes claras, estabelecendo critérios mínimos de desempenho 

por meio da interpretação das necessidades dos usuários que o edifício como um todo deve 

atender, vide tabelas em anexo. 
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Enquanto normas prescritivas são quantitativas e se referem aos produtos, aos 

componentes de uma construção, a norma de desempenho é tanto quantitativa como 

qualitativa e se refere ao funcionamento de sistemas inteiros (CIBIC, 2013, p. 220). 

Está dividida em seis partes: 

1 – Requisitos Gerais; 

2 – Requisitos para os Sistemas Estruturais; 

3 – Requisitos para os Sistemas de Pisos; 

4 – Requisitos para os Sistemas de Vedações Verticais; 

5 – Requisitos para os Sistemas de Coberturas; 

6 – Requisitos para os Sistemas Hidrossanitários. 

A vida útil projetada (VUP) de todos os sistemas que compõem a norma deve ser 

estabelecida pelo projetista. É dele também a função de especificar materiais, produtos e 

processos que acatem o desempenho instituído nessa norma, considerando ainda o 

desempenho declarado pelos fabricantes dos produtos a serem empregados em um projeto. 

  

Os métodos de avaliação estabelecidos nesta norma consideram a realização de 

ensaios laboratoriais, ensaios de tipo, ensaios em campo, inspeções em protótipos ou 

em campo, simulações e análise de projetos. A realização de ensaios laboratoriais 

deve ser baseada nas Normas explicitamente referenciadas, em cada caso, nesta 

Norma. 

 

Como nos processos de conservação e restauro, aconselha-se que a avaliação do 

desempenho seja realizada por instituições de ensino ou pesquisa, laboratórios especializados, 

empresas de tecnologia, equipes multiprofissionais ou profissionais de reconhecida 

capacidade técnica (SINDUSCON-PR, 2013). 

 

 

4.2 PRAZO DE GARANTIA E VIDA ÚTIL 

 

A FIG. 01 apresenta um gráfico que trata do desempenho de um elemento, 
instalação ou sistema construtivo ao longo do tempo. Deriva diretamente da aplicação da 
NBR-15575. 
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Desempenho ao longo do tempo de um elemento, instalação ou 
sistema construtivo 

 

 
 
Fonte: http://piniweb.pini.com.br/. 

 

 

É importante destacar que projetos de conservação e restauro se inserem 

justamente entre o período estabelecido de vida útil do projeto (E) (ver tabelas em anexo) e a 

vida total do imóvel (I). Segundo o IPT, esse período de vida após o estimado pelo projeto, se 

realizadas as devidas manutenções, representa cerca de 40% da vida total. Apesar de apontar 

para um prazo cômodo de sobrevida, parece não condizer com o objeto de trabalho do 

restaurador , edificações antigas, algumas com mais de 300 anos. Isso se nos limitarmos ao 

Brasil, pois na própria América Latina existem edifícios pré-coloniais milenares. Muito disso, 

obviamente, está ligado à diferença de materiais e sistemas construtivos, que não eram 

industrializados mas coletados nas imediações da obra, como ocorre ainda hoje na arquitetura 

vernacular. 

Enfim as Normas Técnicas Brasileiras podem e devem servir para balizar os 

processos de avaliação de desempenho em processos de conservação e restauro, sendo que a 

avaliação é essencial para a valoração do capital natural. Mas tudo indica que estas não 

atendem, com o devido rigor, uma demanda para a qual não foram concebidas.   
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5  CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL DE EDIFICAÇÕES  

 

 

Em todo o mundo estão sendo lançadas leis e incentivos para edificações que sejam 

projetadas de forma ambientalmente responsável e primando pelo alto desempenho. Em 

muitos países existem sistemas de certificação ambiental voltados à construção civil. Os 

sistemas de certificação surgiram primeiramente na Europa e essa forma de incentivo 

espalhou-se para América, sobretudo para o Canadá e Estados Unidos, tendo, mais 

recentemente, chegado ao Japão, Austrália, México, sendo que muitos destes também 

possuem  seus próprios sistema de certificação (LAMBERTS, 2013, p. 08). 

Entre os principais sistemas de avaliação ambiental de edificações destacam-se: 

- LEED – Leadership in Energy and Environmental Design – USA; 

- REEAM e ECOHOMES – BRE Environmental Assessment Method – Reino Unido; 

- CASBEE – Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency – 

Japão; 

- HQE – Haute Qualité Environnementale dês Batiments – França; 

- GREEN STAR – Austrália. 

Todos são membros do World GBC – World Green Building Council –, o Conselho 

de Edificações Verde Mundial. Muitos outros países estão em vias de formar seu próprio 

conselho e estabelecer um sistema de certificação ambiental.  

Os profissionais da área de conservação e restauro devem buscar a certificação das 

ações em que estão envolvidos, com maior chance de sucesso em processos de retrofit, dadas 

as intervenções que esse tipo de projeto exige, devido à mudança de uso original do imóvel. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O patrimônio é indissociável do meio ambiente e, por isso, a manutenção do 

primeiro ambiente construído se reflete no segundo, ambiente natural, mutuamente. Uma 

particularidade que as aproxima, e muito, é o fato de a conservação e de o restauro de 

edificações estenderem o tempo de uso, a vida útil dessas construções e, consequentemente, 

de seus insumos, materiais, componentes e sistemas, já que isso reduz a extração, 

industrialização e produção de novas matérias-primas.  

A conservação e a reutilização do parque edificado nos grandes centros urbanos 

diminui também o crescimento vertical e radial citadinos, o que impede a ocupação de novas  

áreas em seu entorno, o que pode incluir espaços de preservação ambiental, como áreas de 

manancial.  

Logo, há um custo evitado ao meio ambiente dentro dos processos de conservação 

e restauro e é possível mensurá-lo em termos econômicos por meio da utilização de 

indicadores de sustentabilidade, especialmente pela valoração do capital ambiental poupado.  

Para tanto é preciso a mobilização de teóricos e profissionais, tanto da área de 

conservação e restauro de bens imóveis quanto do campo do meio ambiente, em uma parceria 

que é chave para o desenvolvimento urbano, disposto ao entendimento das tendências e à 

busca de uma nova forma de enfrentar o desafio da sustentabilidade dentro da economia dos 

bens culturais.  
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7  RECOMENDAÇÃO PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

 

Propõem-se como futuros desdobramentos deste trabalho a realização de estudos 

que busquem estimar o custo econômico relacionado ao meio ambiente decorrente dos 

processos de conservação e restauro de bens imóveis em termos econômicos, por meio do 

método de valoração, combinando duas metodologias de valoração (método de valoração 

contingente e método de valoração por lances). 

Recomenda-se também a realização da verificação das atuais normas da ABNT, 

que dizem respeito à vida útil dos materiais, componentes e sistemas, se estas atendem 

também as construções antigas e/ou vernaculares, posto que seus materiais, componentes e 

sistemas são, em sua maioria, completamente diferentes dos industrializados de hoje. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Tabela F1 – Prazos de garantia 

Sistemas, elementos, componentes e 

Instalações 

Prazos de garantia mínimos 

1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 

Fundações, estrutura principal, 

estruturas periféricas, contenções e 

arrimos 

   Segurança e 

estabilidade global 

Estanqueidade de 

fundações e 

contenções 

Paredes de vedação, estruturas 

auxiliares, estruturas de cobertura, 

estrutura das escadarias internas ou 

externas, guarda-corpos, muros de 

divisa e telhados 

   Segurança e 

integridade 

 

Equipamentos industrializados 

(aquecedores de passagem ou 

acumulação, motobombas, filtros, 

interfone, automação de portões, 

elevadores e outros) Sistemas de dados 

e voz, telefonia, vídeo e televisão 

Instalação 

Equipamentos 

 

   

Sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas, Sistema de combate a 

incêndio, Pressurização das escadas, 

Iluminação de emergência, Sistema de 

segurança patrimonial 

Instalação 

Equipamentos 

 

   

Porta corta-fogo Dobradiças e 

molas 
  Integridade de portas 

e batentes 

Instalações elétricas tomadas/ 

interruptores/ disjuntores/ fios/ cabos/ 

eletrodutos/ caixas e quadros 

Equipamentos   Instalação  

Instalações Hidráulicas e Gás - colunas 

de água fria, colunas de água quente, 

tubos de queda de esgoto, colunas de 

gás 

   Integridade e 

Vedação 

Instalações Hidráulicas e Gás coletores/ 

ramais / louças/ caixas de descarga/ 

bancadas/ metais sanitários/ sifões/ 

ligações flexíveis/ válvulas/ registros / 

ralos / tanques 

Equipamentos  Instalação  

Impermeabilização     Estanqueidade 
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ANEXO 2 

Tabela E1 – Vida útil de projeto e níveis de desempenho 

Sistemas, elementos ou componentes 

Anos 

M I S 

Fundações, estrutura principal, estruturas periféricas, contenções e arrimos  25  35  50 

Sistemas de cobertura  10 15 20 

Paredes de vedação, estrutura das escadarias internas ou externas, guarda-corpos, 
muros de divisa  

 15  20  30 

Equipamentos  8  10  12 

Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas 
Sistemas de combate a incêndio 
Sistemas de pressurização das escadas 
Sistemas de segurança patrimonial 

 

 8 

 

 10 

 

 12 

Porta corta-fogo  8  10  12 

Sistemas hidrossanitários e instalações de gás: 
colunas de água fria e colunas de água quente; 
tubos de queda de esgoto; 
colunas de gás; coletores, ramais 
Aparelhos e metais sanitários: 
louças, caixas de descarga, bancadas,sifões, ligações 
flexíveis, válvulas, registros, ralos e tanques 

8 10 12 

Sistemas de impermeabilização  
5 

8 10 

Esquadrias de madeira, de ferro, de alumínio e de PVC 8 10 12 

Fechaduras e ferragens 6 8 10 

Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos e externos  10  15  20 

Pisos de madeira: tacos, assoalhos e decks, cimentados, piso acabado em concreto 
e contrapiso 

 10  15  20 

Revestimentos especiais: fórmica, plásticos, têxteis, pisos elevados, materiais 
compostos de alumínio) 

 10  15  20 

Forros de gesso e madeira  10  15  20 

Pintura interna e externa  3  4  5 

Selantes, componentes de juntas e rejuntamentos  3  4  5 

Vidros  8  10  12 
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Tabela C.4 – Resistência da madeira contra o ataque de microrganismos 

 

 

Condição da madeira 

Máxima perda de massa 

M I S 

NATURAL 
10% 8% 5% 

Tratada com preservativo 3% 2% 1% 

 
 

Tabela G.6 – Resistência da madeira contra o ataque de insetos xilófagos 

 

 

Condição da madeira 

Graus de desgaste superficial – Publicação IPT N° 1157 

M I S 

NATURAL OU TRATADA COM 

PRESERVATIVO 

4 2 ou 3 Zero ou 1 

Grau zero: nenhum orifício produzido 

Grau 1: no máximo 5% do número de orifícios produzidos no testemunho 

Grau 2: no máximo 10% do número de orifícios produzidos no testemunho 

Grau 3: no máximo 15% do número de orifícios produzidos no testemunho 

Grau 4: no máximo 20% do número de orifícios produzidos no testemunho 

Recomenda-se consultar a Publicação IPT no. 157. 

 

 

 

 

 

 

 


