
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: GREENWASHING E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ECOLÓGICOS PARA A
CONSTRUÇÃO CIVIL
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE PAULISTAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): GABRIELA DINIZ E SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CLÓVIS JOSÉ RAMOS FERRAROORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): COMENDADORA MARISA FONSECA DINIZCOLABORADOR(ES): 



RESUMO: Ações recentes de sustentabilidade urbana têm buscado reduzir o 

impacto ambiental produzido pela indústria da construção civil. Desta forma, o 

conceito de cidades inteligentes surge com o objetivo de desenvolver ações 

que minimizem o problema. Estudos de produtos que demonstram ser 

eficientes e ecologicamente responsáveis, no Brasil, apresentam evidências de 

opor-se e ser uma possível solução a práticas de greenwashing (ações que 

disfarçam produtos prejudiciais ao meio ambiente e demonstram agir como 

obstáculo para a construção civil sustentável).  

INTRODUÇÃO: Segundo o engenheiro civil e pesquisador Vanderley Moacyr 

John para a revista Téchne (2010), a prática de greenwashing representa um 

empecilho na construção civil sustentável, dentre outros fatores, pois “há 

muitos selos [de certificação ambiental] cujos significados não conhecemos”. 

Além disso, “as pessoas compram com selo porque [...] querem um indicativo 

de que aquele produto atende melhor ao problema de sustentabilidade” (apud 

TAMAKI, 2010). Visando impulsionar uma análise sobre como a construção 

civil afeta o meio ambiente e como o greenwashing age nesse processo, 

desenvolveu-se o artigo aqui apresentado.  

OBJETIVOS: O estudo se propõe a principiar uma análise sobre a aplicação e 

utilização de produtos eficientes e ecologicamente adequados, contribuindo 

com isto no desenvolvimento de cidades inteligentes, como soluções à prática 

de greenwashing. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre o conceito de 

cidades inteligentes e à prática de greenwashing, além de produtos alternativos 

que demonstrem ser eficientes e ecológicos. Para tal, foram consultados: 

artigos relacionados aos efeitos de materiais e processos da construção civil no 

meio ambiente, pesquisas sobre produtos alternativos que demonstrem ser 

eficientes e ecológicos, artigo e reportagem sobre consequências do uso de 

greenwashing, livro sobre cidades sustentáveis e a mencionada entrevista com 

especialista na área (Vanderley Moacyr John, engenheiro civil pós-doutorado, 

pesquisador e professor, para a revista Téchne).  

DESENVOLVIMENTO: A partir de meados dos anos 2000 pôde-se observar 

que, possivelmente causadas pelo consenso mundial sobre a mudança 



climática enquanto problema, muitas ações de sustentabilidade urbana têm 

buscado minimizar suas emissões de gases de efeito estufa em construções e 

operações ou reduzir sua dependência em combustíveis fósseis. (JOSS, 2015). 

A busca por ações urbanas ecologicamente eficientes, promoveu o 

surgimento do conceito de cidades inteligentes. Segundo a British Standarts 

Institution (BSI), “‘cidade inteligente’ é um termo que denota a integração 

efetiva de sistemas físicos, digitais e humanos no ambiente construído para 

entregar a seus cidadãos um futuro sustentável, próspero e inclusivo” (apud 

JOSS, 2015, p. 61-62, tradução do autor). Sendo assim, “em cada obra devem 

ser adotadas soluções que sejam economicamente viáveis e que resultem em 

sistemas construtivos e materiais que sejam integrados com o meio ambiente” 

(CBIC, 2008, apud OLIVEIRA, 2015). 

No estudo de alternativas que possam permitir o desenvolvimento 

progressivo de estruturas sustentáveis nas cidades, nota-se, no Brasil, o 

surgimento pesquisas na área de desenvolvimento de novos produtos – a 

exemplo da alternativa ao concreto usualmente utilizado, estudada pelo 

pesquisador Tobias Azevedo da Costa Pereira. Trata-se de um “concreto auto-

adensável, de alta resistência [...]” cujos estudos indicam que o “material tem 

desempenho superior ao prescrito pela NBR 6118 para as diversas classes de 

agressividade ambiental e de resistência” (PEREIRA, 2010).  

Na contramão das pesquisas que evidenciam resultados efetivos 

demonstra encontrar-se o greenwashing, termo – designado em 1986 pelo 

ambientalista Jay Westerveld (WATSON, 2016) – que se refere à prática de 

utilizar marketing na promoção de ações sustentáveis por parte da empresa, 

encobrindo ações, políticas, produtos e serviços ecologicamente duvidosos 

(KEWALRAMANI; SOBELSOHN, 2012, apud MOURA; POMPEO, 2015).  

RESULTADOS PRELIMINARES: A análise em desenvolvimento evidencia a 

existência da relação entre pesquisas de produtos e processos sustentáveis no 

desenvolvimento de cidades inteligentes com práticas de greenwashing. Tais 

manobras representariam um obstáculo à evolução efetiva de produtos e 

processos na composição de cidades inteligentes. O desenvolvimento de 



pesquisas sobre o tema irá corroborar no desenvolvimento de uma indústria da 

construção civil mais sustentável. 
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