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ABSTRACT:Theindicatorsofsustainabilityarevariablesthatsummariserelevantinformationin
order to identify the level of building sustainability in the urban environment. Most of the
availableandrecognizedassessmenttoolsadoptindicatorsrelatedtourbanizedrealitywhere
buildingsarelocated.Thus,thisresearchhasaimedtoproposeproceduresforthedefinitionof
sustainable indicators compatible with the peculiarity of Antarctic constructions, considering
specially its characteristic of environmental fragility. The method consisted in the survey of
Antarcticconditionsandstudyofenvironmentalassessmenttoolsforbuildings;preparationof
lists of indicators for the specific situation; grouping of lists; and achieving the final set of
indicators.Theresultoftheanalysesobtained92indicatorsandpointedouttherelevanceof
the indicators of environmental sustainability aspects, with emphasis on challenging themes
suchaslogistics,materialselection,environmentalimpactsandusercomfort.
Keywords:Antarctic,indicators,sustainability,assessmenttools
RESUMO: Os indicadores de sustentabilidade são variáveis que condensam as informações
relevantesvisandoidentificaroníveldesustentabilidadeem edificaçõesnomeiourbano. As
ferramentas de avaliação disponíveis e reconhecidas adotam, em sua maioria, indicadores
vinculadosàrealidadeurbanizadaemqueasedificaçõesseinserem.Assim,estapesquisaobjeͲ
tivou propor os procedimentos para a definição de indicadores de sustentabilidade voltados
paraconstruçõescompatíveiscomapeculiaridadedasedificaçõesAntárticas,considerandoesͲ
pecialmentesuacaracterísticafragilidadeambiental.Ométodoconsistiunolevantamentodos
condicionantes Antárticos e estudo das ferramentas de avaliação ambiental de edifícios;
confecçãodaslistasdeindicadoreseajustesparaasituaçãoespecífica;agrupamentodaslistas;
eobtençãodoconjuntofinaldeindicadores.Oresultadodasanálisesobteve92indicadorese
apontouarelevânciadosindicadoresnosaspectosdasustentabilidadeambiental,comênfase
a temas desafiadores para tal realidade como logística, seleção de materiais, impactos
ambientaiseconfortodosusuários.
PalavrasͲchave:Antártica,indicadores,sustentabilidade,ferramentasdeavaliação.
1

INTRODUÇÃO

Osindicadoresdesustentabilidadepodemserentendidoscomovariáveisquecondensamas
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informações relevantes para a realização de avaliações nos âmbitos ambiental, social e
econômico.Sãodesenvolvidoscomopropósitoespecíficodeesclarecerumfenômenoapartir
dasíntesededadosobtidos,devendoserdesimplesexecuçãoeentendimento,verificáveise
reprodutíveis. Conforme DESA (2007), são variáveis que podem focalizar a atenção sobre
importantestendências,apontarsinaisdemudançasefornecerumavisoantecipadoparaevitar
retrocessoseconômicos,sociaiseambientais.Osindicadoresfuncionamcomoumsistemade
códigos que facilitam a incorporação de informações e avaliações na evolução de países,
estados,cidades,localidadesespecíficasouedificações,comfoconasmetaspromulgadaspelo
desenvolvimentosustentável(Quiroga2001).
De acordo com a ISO 21929Ͳ1 (2011), os indicadores devem apresentar sua definição, seu
potencialimpactosobreasquestõessociais,ambientaise/oueconômicas,eaexplicaçãodos
métodos de aquisição dos dados. Os indicadores podem conter informações de forma
quantitativa,qualitativaoudescritiva,nãosendoobrigatoriamenteumnúmero,massimuma
variávelquepossibilitaatribuiçãodeumvalor.Podemserutilizadoscomoobjetodeavaliação,
registro, monitoramento, diagnóstico, comparação temporal entre outros. Os indicadores
utilizadoscomoobjetodeponderaçãocompõemasferramentasdeavaliaçãodedesempenho
ambientaldasedificaçõesesãoadotadosmundialmente.
As ferramentas de avaliação foram desenvolvidas em resposta aos questionamentos do
atendimentodosedifíciosaosrequisitosdedesempenhoparaoqualforamplanejados(Kibert
2005), sendo consideradas em diversos países como participantes ativas na produção de
edificações mais sustentáveis. Pela capacidade de transmissão do conhecimento de
sustentabilidade aplicado às edificações, as ferramentas de avaliação podem se tornar
importantesincentivadoresparaacriaçãodeprojetossustentáveis(Baratella2011).Dianteda
especificidadedecadaregiãoaoqualaedificaçãoestáinserida,amaioriadasferramentastêm
sidoestruturadaparalocalidadesespecíficas,nãoadmitindocompletareproduçãoemoutras
realidades(Alyami&Rezgui2012).Nasferramentasháumconsiderávelnúmerodeindicadores
que buscam consonância com as características do local avaliado, e a combinação com seus
devidospesoséumadasestratégiasadotadasparaarealizaçãodeavaliaçõesadaptadasacada
realidade.RessaltaͲse,noentanto,queopanoramadaconstruçãosustentávelmundial,noque
tangeasferramentasdeavaliação,indicapreocupaçõesdiretamenterelacionadasàsedificações
decentrosurbanosdensificados,vistoseremoslocaisdemaioresimpactosassociados,sejam
ambientaisoumesmonosdemaisramaisdasustentabilidade.
Por outro lado, tendo em vista a riqueza natural e a fragilidade ambiental da Antártica em
concordância com os esforços científicos para monitoráͲla e preserváͲla, observaͲse a
inexistência de ferramentas de avaliação de sustentabilidade que abordem os aspectos
específicos para suas edificações. É comum ao ser humano alterar o ambiente por meio da
arquitetura para atender às suas necessidades, contudo este fato exibe uma lacuna quando
analisadooambienteAntártico,cujafragilidadeepossíveisalteraçõespodemcomprometero
equilíbrio ambiental e, também, as importantes pesquisas científicas desenvolvidas se
ocorreremmudançasnoambiente.ApesardehaverbasescientíficasedificadasnaAntárticae
legislaçãoespecíficaqueregulamentaasatividadesnaAntártica–comooTratadodeMadri–,
não há um instrumento regulamentador que forneça parâmetros para as construções,
especialmente direcionados para a proposição de edificações de baixo impacto ambiental.
ObservaͲse que nos últimos anos a quantidade de bases e estações construídas naquele
continente tem aumentado substancialmente e há também um expressivo incremento das
atividades turísticas (IAATO 2012), enfatizando a importância da elaboração de indicadores
visandoodesenvolvimentosustentáveldodenominadoÚltimoContinente.
Consideradaa“TerradosSuperlativos”,áreamaisremota,desértica,estéril,comaltavelocidade
deventos–quechegama200km/h–,esuperfíciemédiaelevada–altura3vezesmaiorque
qualqueroutrocontinente–aAntártica,apresentaumadaspiorescondiçõesdehabitabilidade
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do planeta (Alvarez 1995). Os principais aspectos considerados para a elaboração e planejaͲ
mentodeedificaçõesnestaáreasão,oudeveriamser,aprocuraporsoluçõesqueculminemna
eliminação ou minimização dos impactos ambientais decorrentes da ocupação humana, de
curtooulongoprazos.
Entreoutrosfatoresqueinterferemnoprocessodeprojetoparaainfraestruturadesseslocais,
destacamͲseasdificuldadeslogísticasparaaimplantação,operaçãoemanutençãodasedificaͲ
ções,sejamelasvoltadasparaatividadescientíficas,defiscalizaçãoouderecreação(Alvarez
2003).Assim,oconjuntodeindicadoresdesustentabilidadeadotadosparaodesenvolvimento
deprojetosnessesítio,requeremaaplicaçãodeconceitosdiferenciadosdostradicionalmente
adotadosnosmeiosurbanos,eventualmenteexigindomaiorrigoremsuaaplicaçãoefetiva.
Em muitas situações, os indicadores de sustentabilidade usados em centros urbanos
densificadosnãoseaplicamàsáreasdeinteresseambiental,advertindoͲseaindaquealguns
aspectosdegrandeimportânciaparaesteslocais,podemserdesprezíveisnosmeiosurbanose,
porisso,nãosãoconsideradosnasferramentasdeavaliação.Omesmopodeocorrernosentido
inverso,ouseja,aspectosdefundamentalimportâncianosaglomeradosurbanosperdemoseu
sentido quando se trata da Antártica. DestacaͲse ainda que a Antártica recebe uma grande
atenção da mídia, fazendo com que suas edificações sejam frequentemente citadas como
exemplos, sejam para as boas ou más práticas. Deste modo, a seleção de indicadores de
sustentabilidade para construções especificamente para a área de difícil acesso e interesse
ambiental, com foco específico para a Antártica, tornaͲse necessária na medida que fornece
subsídios para projetos de novas edificações, visto também a possibilidade dos indicadores
serviremdeelementomultiplicadorparaadifusãodasboaspráticas.
2

OBJETIVO

ApesquisateveporobjetivoproporprocedimentosparaadefiniçãodeindicadoresdesustenͲ
tabilidadeparafasedeplanejamentoeprojetos,voltadosparaconstruçõescompatíveiscoma
peculiaridadedasedificaçõesAntárticas,considerandoespecialmentesuacaracterísticafragiliͲ
dadeambiental.
3

MÉTODO

Para o alcance dos resultados, previuͲse inicialmente o levantamento dos condicionantes
ambientais,alémdosfatoreslimitantesedaspotencialidadesdolocaldeestudo,considerando
aAntárticacomorecorteterritorial.Emparalelo,foinecessáriorealizararevisãobibliográfica
tantodeconceitosamplosouespecíficos,comoemrelaçãoaosindicadoresdesustentabilidade
extraídosdasferramentasdeavaliaçãodesustentabilidadedeedifícios,selecionadosapartirdo
efetivoreconhecimentonosâmbitosmundiale/oulocal.Asistematizaçãodestasinformações
permitiuadefiniçãoeaformulaçãodosindicadoresajustadosàrealidadeAntártica,conforme
oprocessometodológicosintetizadonaFigura1.

Figura1.Síntesedametodologiadapesquisa
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3.1 DefiniçãodaLista1ͲIndicadoresresultantesdaanálisedaespecificidadedascondições
existentesnaAntártica
Para definição da Lista 1, foram relacionados os condicionantes, os fatores limitantes e as
potencialidadesparaconstruçõesnaAntártica.Paratanto,foiutilizadacomometodologiade
suporte a estrutura analítica PSR Ͳ PressureͲStateͲResponse (OECD 2003). Uma estrutura
analítica contribui para organizar o conjunto de indicadores de forma a facilitar sua
interpretaçãoegarantequetodososaspectospropostospelosindicadoressejamlevadosem
consideração, além de auxiliar a compreensão de diferentes questões interͲrelacionadas
(Segnestam2002).
AestruturaPSRsecaracterizaporumasituaçãodinâmicaondepodeseridentificadaacausa,o
efeitoeaspossíveismedidascompensatóriasoumitigadorasparaumadeterminadasituação.
A mesma é passível de ser adaptada, e diante da flexibilidade que apresenta, esta estrutura
passou por variações como, por exemplo, o DSR (Driving forcesͲstateͲresponse) e o DPSIR
(Driving forcesͲpressureͲstateͲimpactͲresponse), onde foram inseridos indicadores para
atendimento de outros propósitos (OECD 2003). Não obstante, para o uso da estrutura PSR
nestapesquisafoinecessárioprocederaumajuste,poisalémdaestruturacorresponderàum
instrumentodeaquisiçãodeindicadoresespecialmenteambientais,algumasquestõesnãosão
compatíveiscomasespecificidadesinerentesdaAntártica.
AadequaçãodaestruturaanalíticafoirealizadapormeiodaadaptaçãodePressureedeState,
pornãorepresentararealidadedeumaáreadepreservação,cujafragilidadeambientalnão
permitepressõesoualteraçõesnoestadodoambienteduranteasatividadesdeconstrução,uso
edesmontedeedificações.Nestesentido,aestruturaanalíticafoiadaptadaeoselementosde
análiseconsideradosforamSPRͲStateͲPressureͲResponse(Tabela1).
Tabela1.EstruturaanalíticaSPR(StateͲPressureͲResponse)adaptadaPSR(PressureͲStateͲResponse).Fonte:AdapͲ
tadodeOECD(2003)

Definiçãooriginal(diretamente
Tipologia relacionadaàsquestõesambiͲ
entais)
SecaracterizapeloestadofíͲ
sico,biológicoe/ouquímicodo
SͲStateou ambienteresultantedaspresͲ
Estado
sõessofridaspeloambiente.

PͲPresͲ
sureou
pressão

RͲResͲ
ponseou
Resposta

Definiçãoadaptadaàpesquisa(diretaͲ
menterelacionadaaoambienteconsͲ
Exemplo
truído)
Velocidadedo
SecaracterizapeloestadodoambiͲ
ente,condicionantesambientaiseos vento
acontecimentosfísicos,químicos,bioͲ 
lógicose/ougeográficosqueseapreͲ
sentamcomofatoreslimitantesàconsͲ
truçãodeedificaçõesnaAntártica.
Descreveapressãosofridapelo DescreveapossívelpressãoqueoEsͲ Acúmulodeneve
ambientecausadapelasações tadodoambienteAntárticopodeocaͲ nafachadaque
humanas.
sionarnasedificaçõesenosusuários, funcionacomo
comotambémapossívelpressãoquea bloqueioàpassaͲ
implantaçãodeedificaçõespodeocasiͲ gemdoventodoͲ
minante
onarnoEstadodoambiente.
Asrespostasàproposiçãode Asrespostasàproposiçãodedecisões Concepçãode
decisõesprojetuaisquecontriͲ projetuaisquecontribuemparaaresoͲ formaaerodinâͲ
buamparaaresoluçãooumeͲ luçãodapressãoquepodesercausado mica,queauxilie
napassagemdo
didamitigadoradoimpactoque pelaedificação.
vento.
podesercausadapelaconstruͲ
ção.

ApartirdosprocedimentospropostospeloSPRͲStateͲPressureͲResponsefoielaboradaaLista
1deindicadores.
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3.2 DefiniçãodaLista2–Indicadoresadaptadosdasprincipaisferramentasdeavaliaçãode
sustentabilidade
A Lista 2 foi estruturada a partir da apreciação dos indicadores propostos nas principais
ferramentasdeavaliaçãodesustentabilidade,selecionadasapartirdesuarelevânciamundial
ounocontextoregional.Foiconsideradonoprocessoseletivo,adisponibilidadedeinformações,
sendo descartadas as ferramentas que exigiam pagamento para a disponibilização das
informações necessárias para a pesquisa e que não constavam no banco de informações do
Laboratório de Planejamento e Projetos da Universidade Federal do Espírito Santo. Os
indicadoresforamcoletados,especialmente,dasseguintesferramentas:AQUA–AltaQualidade
Ambiental/Brasil (FCAV 2014); ASUS – Avaliação de Sustentabilidade/Brasil (Alvarez & Souza
2011); BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method/Reino
Unido(BREAM2009);CASBEE–ComprehensiveAssessmentSystemforBuildingEnvironmental
Efficiency/Japão (CASBEE 2014), HQE – Haute Qualité Environmentale/ França (Guide 2014);
LEED–LeadershipinEnergy&EnvironmentalDesign/EstadosUnidos(USGBC2014);eSBTool–
Sustainable Building Tool/ Consórcio Internacional (Cole & Larsson 2002). As justificativas
técnicasparaescolhadestasferramentasdeavaliaçãoforamoreconhecimentodasmesmasa
nívelmundialouporsuacaracterísticadeflexibilidadeparaasquestõeslocais;aabrangência
conceitualapresentada;aorganizaçãodosistemaemrelaçãoàscategorias;eadefiniçãoclara
do propósito de cada indicador. A estratégia utilizada foi o emprego da SBTool como fonte
primáriadeaquisiçãodosindicadores,portersidoconsideradaabasedeoutrasferramentase
porapresentarflexibilidadenouso,easdemaiscomoferramentasauxiliaresquecontribuíram
paraoenriquecimentodosdados.
ConformepreconizamAlwaer&ClementsͲCroome(2010)paraaavaliaçãodesituaçõespeculiͲ
ares,comoéocasodaAntártica,tornaͲsenecessárioprocederorecortedosindicadoresvisando
identificar aqueles realmente aplicáveis para a área de estudo. Desta forma, considerando a
complexidadedoassuntoeanecessáriaseleçãodosaspectosdemaiorrelevânciaaseremconͲ
sideradosnoprocessodeescolhadosindicadores,ospréͲrequisitosutilizadosnesterecortefoͲ
ram:1)AdequabilidadeàrealidadeAntártica;e2)Sensibilidadeàsmudanças,diantedaimporͲ
tânciadaadaptabilidadedaedificaçãoaolongodosanosemáreasdesuscetibilidadeambiental.
Assim,apartirdosindicadoreslevantados,foirealizadaumacorrelaçãodepertinênciaaesses
doisconceitoseosindicadoresselecionadosapartirdesterecorteforamdispostosnalista2.
3.3 EstruturaOrganizacional
ParacadalistapréͲdefinidafoifeitaumaanálisedissociada,comoobjetivodeidentificarsimiliͲ
aridades e diferenças. Como método de análise foi utilizada a estrutura organizacional CSD
Theme Indicator Framework (DESA 2007), sendo possível a identificação dos indicadores de
maiorinfluêncianasustentabilidadelocal,eoreconhecimentodasquestõesrelevantes para
inserçãoemedificaçõesAntárticas.
OCSDThemeIndicatorFrameworkéumaestruturaqueorganizaosindicadoresdeacordocom
as3dimensõeselementaresdasustentabilidade–ambiental,social,econômica–eassubdivide
emtemasesubtemas.SegundoDESA(2007),estaéumaestratégiaflexívelquepermiteoagruͲ
pamentodedados,bemcomoaexclusãodeitens.Destemodo,ainserçãodosindicadoresconͲ
tidosnaslistasnumaestruturaorganizacionalpadronizadapermitiuaapreciaçãodasdiferenças
esimilaridadesdosindicadoresbemcomofacilitouoagrupamento.
Comosconceitospreconizadospelaestruturaadotada,asdimensõesecategoriasforamseleciͲ
onadosapartirdasferramentasdeavaliaçãodesustentabilidade.Nadimensãoambientalas
categoriassão:relaçõesentreoedifícioeoentorno;água;energia;materiais;resíduos;eemisͲ
sões.NadimensãosocialapresentamͲseascategorias:conforto;segurança;egestãodaedificaͲ
ção.Enaeconômicafoiselecionadaacategoriacusto.Comaanáliseecompilaçãodas2listas,
foielaboradoumconjuntodeindicadoresajustadosàrealidadeAntártica.
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4

ANÁLISEDOSRESULTADOS

4.1 AnálisedosresultadosdaLista1
EdificaremáreasdedifícilacessoedeinteresseambientalcomoaAntártica,secaracterizanão
somentepelabuscadeatividadesdemitigaçãooueliminaçãodosimpactosambientaisebusca
pelaconservaçãodoambiente,comotambémdeveserlevadoemconsideraçãoqueoscondiͲ
cionantesambientaisobservadossecaracterizampelaspiorescondiçõesparaexecuçãodeediͲ
ficaçõescomasdesejáveiscondiçõesdehabitabilidade.Destemodo,oselementosresultantes
naLista1foramponderadosemfunçãodoscondicionantesefatoreslimitantes,gerandoevenͲ
tualmenteumoumaisindicadoresresposta,conformesíntesena
Quadro1.
Quadro1.ExemplosdosindicadoresoriundosdaestruturaanalíticaSPR

Estado
Ventosfortes

BaixoíndicedeumiͲ
dadeabsoluta
Variaçõesclimáticas
TemperaturaextreͲ
mamentebaixa

Pressão
Acúmulodenevenafachada
poraedificaçãofuncionarcomo
bloqueioàpassagemdovento
Favorecimentoàpropagaçãoao
fogo
Curtoespaçodetempopara
construção
Altoconsumoenergéticocom
sistemasdeaquecimento

Resposta
Adoçãodetécnicadeelevaçãooude
construçãodaedificaçãoabaixodonível
dosolo/gelo
Adoçãodeestratégiasadequadasàfuga
deemergência
AdoçãodesistemamodularoupréͲfabriͲ
cado,ououtroderápidaexecução
Aproveitamentodocaloremanadodos
equipamentosedosocupantes

A estrutura analítica SPR representa um ciclo de entendimento das pressões causadas pelos
condicionantesnaedificaçãoeareflexãodaspossibilidadesderesolução.Oprocessodeanálise
dosindicadoresdaestruturatambémcontribuiuparaoenriquecimentodosdados,umavezque
permitiu ao usuário conjeturar sobre novas resoluções, técnicas ou materiais, mostrandoͲse
comoumaestruturadepossíveladequabilidadetemporal.RessaltaͲsequeoselementoscoloͲ
cadosnoQuadro2referemͲseaexemplosconsideradosilustrativosparaoentendimentodo
processo de análise dinâmica, que se inicia com o entendimento dos fatores limitantes e/ou
condicionantesqueimpactamnaexecuçãodeedificaçõesAntárticas,nãosignificandoquetais
elementosdepressãoocasionemsomenteapressãoearespostaregistradoscomoexemplos.
Aofinal,aLista1deindicadoresdesustentabilidadeprovenientesdaestruturaanalíticaSPR
contemplou63indicadoresqualitativos.Estesforamagrupadosnumaestruturaorganizacional
emdimensõesecategorias,conformeTabela3.
Tabela3.Quantitativodeindicadoresdalista1

Dimensão

Categoria

Relaçõesentreoedifícioeoentorno
Água
Energia
Ambiental
Materiais
Resíduos
Emissões
Conforto
Social
Segurança
Gestãodaedificação
Econômica
Custo
Totaldeindicadoreslista1

1700

Quantidadedeindicadores
Porcategoria
Total
7
6
6
39
12
5
3
9
6
22
7
2
2
63
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OsindicadoresoriundosdaestruturaSPRrelacionadosàsquestõesambientaissemostraram
maisnumerosos,comoeraoesperadoconsiderandosetratardeumaáreadepreservaçãoamͲ
biental.Aoanalisaroquantitativoporcategorias,asquestõesreferentesaosmateriaisempreͲ
gadosalcançaramumnúmeromaiordeindicadores.Tendoemvistaqueosindicadoresfinais
sãoasrespostasàspressõescausadaspeloscondicionantesambientais,oquadroorganizacional
daLista1,permitiuafirmarqueapressãocausadapeloscondicionantesambientaisepeladisͲ
tânciageográficadaAntárticanosmateriaiséumdosaspectosdemaiorinfluêncianoprocesso
construtivodasedificações.
4.2 AnálisedosresultadosdaLista2
OlevantamentofeitonasferramentasdeavaliaçãodesustentabilidadepreviamenteselecionaͲ
dosgerou134indicadorespassíveisdeaplicaçãoparaascondiçõesantárticas.Comorecortea
partirdospréͲrequisitosdeadequabilidadeesensibilidadeàsmudanças,onúmerodeindicadoͲ
resreduziupara50.AoinseriͲlosnaestruturaorganizacional,osindicadoresseapresentaram
conformeTabela4.
Tabela4.Quantitativodeindicadoresdalista2

Dimensão

Categoria

Relaçõesentreoedifícioeoentorno
Água
Energia
Ambiental
Materiais
Resíduos
Emissões
Conforto
Social
Segurança
Gestãodaedificação
Econômica
Custo
Totaldeindicadoreslista2

Quantidadedeindicadores
Porcategoria
Total
3
4
2
29
12
3
5
11
3
19
5
2
2
50

AlgunsresultadosdivergiramdosresultadosdemaiordestaquenaLista1.AquantidadedeinͲ
dicadoresrelacionadosàsquestõesdealteraçõesdoambienteelogísticaseapresentouinferior
naLista2.Noentanto,taldivergênciavemaoencontrodopressupostoteóricoquejustificao
desenvolvimentodessapesquisa,considerandoqueasferramentasdeavaliaçãosãoessencialͲ
mentevoltadasparaobjetosinseridosnocontextourbanodensificado.Porsetratardeoutra
realidade,osindicadoresrelacionadosàsensibilidadeambientaleàsdificuldadeslogísticasda
Antárticanãopoderiamserplenamenterepresentadospelalista2.Portanto,oagrupamento
das2listas,comadiçãodosindicadoresrepresentativoscontidosemcadalistaeaexclusãodos
indicadoresambíguos,representaoconjuntocompletodeindicadoresdirecionadosàsustentaͲ
bilidadedeedificaçõesnaAntártica(Tabela5).
Aindaqueoconjuntofinaldeindicadoressecaracterizepelaênfaseaoaspectoambientalda
sustentabilidade, foi na categoria conforto que os indicadores se destacaram, em particular,
aquelesoriundosemsuamaioriadaLista2.DestacaͲsequeAntárticajácontemplaedificações
construídasqueabrigampesquisadoresporlongosperíodos,emcondiçõesclimáticasextremas,
ondeéeminenteanecessidadedepreocupaçõesinerentesaosaspectosdeconfortodousuário.
Destemodo,podeͲseafirmarqueauniãodosresultadosdoprocedimentometodológicoe,conͲ
sequentemente,das2listascorrespondeuaoatendimentodasquestões,fornecendoasdiretriͲ
zesfundamentaisparaqueasnovasconstruçõesnaAntárticapossamserprojetadascombase
nosconceitossustentáveis,inerentesaolugar.
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Tabela5.Quantitativofinaldalistadeindicadores–agrupamentolista1e2

Dimensão

Categoria

Relaçõesentreoedifícioeoentorno
Água
Energia
Ambiental
Materiais
Resíduos
Emissões
Conforto
Social
Segurança
Gestãodaedificação
Econômica
Custo
Totaldeindicadores

Quantidadedeindicadores
Porcategoria
Total
9
6
7
57
21
7
7
17
8
33
8
2
2
92

Importareferirquenumaanálisesuperficialos92indicadoresresultantesdaconjunçãodasduas
listaspodemparecerumnúmeroexcessivo,quandocomparadocomonúmerodeindicadores
usualmenteutilizadonasferramentascomerciaisdeavaliaçãodasustentabilidade,asquaisse
destinamafazeravaliaçõesrápidasdeprojetosmaisoumenostipificadosemáreasurbanas
densificadas.Noentanto,secompreendequenarealidadenãoéumnúmeroexcessivotendo
emconsideraçãotodaapesquisaedetalhamentonecessáriosaodesenvolvimentoeimplemenͲ
tação dos projetos na Antártica, dadas a especificidade e severidade das condições locais,
quandocomparadascomoscondicionantesexistentesnasáreasurbanasconvencionais.
5

CONCLUSÕES

AsdiretrizesparaaproposiçãodeindicadoresnaAntárticafornecemsubsídiosparaoplanejaͲ
mentodeprojetosalicerçadosnosprincípiosdasustentabilidade,umavezquealcançouaaquiͲ
siçãodosindicadoresreferentesàsprincipaispreocupaçõesinerentesatalrealidade,ouseja:
logística,seleçãodemateriais,impactosambientaiscausadospelainserçãodaedificação,econͲ
fortodosusuários.DestacaͲsequeosestudosforamdirecionadosparaacondiçãoambientale
geográficaverificada naAntártica,comaobtenção dosindicadoresa partir daadaptação de
estruturasanalíticasreconhecidas,observandoanecessidadedeflexibilidadedapropostaviͲ
sandoaaplicabilidadedametodologiaemoutrassituaçõessemelhantes.
Ototalde92indicadoresrepresentaumconjuntoaproximadoàrealidadedaAntártica.OprosͲ
seguimentodapesquisapassapelaavaliaçãodaefetivaexequibilidadedosindicadoresselecioͲ
nados e posterior refinamento por meio da definição das unidades de medidas e pesos, de
acordocomaimportânciadoindicadornocontextoespecíficodeinserção.
6
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