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ABSTRACT 

Sustainability is normally related to the environment issue. Due to the vertiginous increase of the 

worldwide population in the last few decades, pollution, energy, water, exhaustion of the natural 

resources, all became problems. This subject is intensely debated in engineering and architecture and 

assumes special attention in the real estate development and building construction. However, to change 

this into realistic proposals and to be then absorbed for the real estate, must receive balances to 

possibilities plans from the buildings constructions and the acceptance of these proposals for the public. 

In this work will be debated indications of the technological development front to the new contests for the 

main decisions. 

. 

 

RESUMO 

A sustentabilidade é normalmente avaliada sob inúmeros enfoques, relacionados geralmente ao meio 

ambiente. Em virtude do aumento vertiginoso da população mundial nas últimas décadas, surgiram 

preocupações quanto aos problemas de poluição, energia, água, esgotamento dos recursos naturais. Este 

tema tem sido muito debatido na engenharia e arquitetura e toma conotação especial relativamente à 

construção de edifícios. No entanto, as questões assim abordadas, para transformarem-se em propostas 

realistas e serem então absorvidas pelo mercado imobiliário, devem receber ponderações relativamente às 

possibilidades construtivas dos edifícios e da aceitação destas propostas pelo público consumidor. Neste 

trabalho, procura-se debater os rumos do desenvolvimento tecnológico frente às novas tendências e 

condicionantes para a tomada de decisões.. 



1.    INTRODUÇÃO 

Nos últimos trinta anos as questões ambientais e de desenvolvimento sustentável têm sido objeto 

das mais importantes conferências mundiais que, de forma progressiva, vêm estabelecendo metas 

para a redução e controle dos impactos da atividade humana sobre o planeta. Entretanto, como se 

observou na conferência da ERES
1
 realizada neste ano, em painel controverso acerca do assunto, 

muitas questões precisam ainda ser esclarecidas no que tange ao tema sustentabilidade na 

atividade do desenvolvimento imobiliário. O verdadeiro significado que ‘sustentabilidade’ deve 

ter para todos, como: identificação de suas genuínas implicações nos custos e preços de venda; 

exata importância do “retrofit”, em especial nos países emergentes; a medida da demanda real 

por edifícios que atendam a quesitos de sustentabilidade e quais os ganhos ambientais, sociais e 

na economia, em geral, que se pode atingir.  

Assim, novos paradigmas sócio-ambientais deverão se impor às empresas de incorporação 

imobiliária e da construção civil, a partir de diferentes enfoques e estratégias competitivas. A 

responsabilidade do incorporador e do construtor frente à conjuntura sócio-ambiental deve ser 

proporcional ao impacto ambiental gerado por seus produtos no exercício de sua atividade, bem 

como sobre o aumento da demanda futura por energia e recursos.  

Portanto, novos modelos gerenciais de decisão são necessários às organizações de forma a 

conduzir seus atuais planos, projetos e processos produtivos rumo a uma visão de 

sustentabilidade à edificação, sendo inclusive de vital importância o planejamento funcional dos 

novos espaços construídos e não apenas da forma como serão produzidos. A materialização da 

atividade humana através da construção de seus habitats não deve certamente se constituir na 

redução da qualidade de vida, porém tão pouco incorrer na extinção dos recursos naturais como 

herança para as próximas gerações. Nesse cenário é importante lembrar a necessária mudança no 

estilo de vida e consumo da sociedade moderna. Empreendimentos sustentáveis são resultados de 

sociedades sustentáveis. 

Nesse sentido, o crescente destaque dado a temas globais tais como mudanças climáticas, 

esgotamento dos recursos naturais, crise energética, acidentes ambientais e naturais, na mídia 

nacional, tem provocado o surgimento do necessário debate relacionado à matéria. 

Manter ou aumentar a competitividade da empresa de incorporação imobiliária, sem prejuízo de 

seus diversos stakeholders, tem sido o principal desafio, num cenário em que o desequilíbrio dos 

sistemas econômico, social e ambiental, em âmbito nacional, por si só já produzem impactos na 

sustentabilidade de sua cadeia produtiva. 

O conceito do “triple bottom line” (Elkington, 1994), ou tripé econômico-social-ambiental tem 

sido utilizado por diferentes setores - governos, indústria e serviços - para avaliar e reordenar 

suas ações frente aos processos produtivos. O padrão de sustentabilidade de um produto ou 

serviço deve ser estabelecido pela otimização do equilíbrio dinâmico entre suas dimensões 

econômica, social e ambiental. 

Todavia, ainda não há um modelo único rumo ao desenvolvimento sustentável. A atividade de 

incorporação imobiliária e a indústria da construção civil têm desafios específicos ao longo de 

toda cadeia produtiva, desde a qualificação da mão-de-obra à conscientização dos gestores 

quanto às suas responsabilidades sociais e ambientais. 

A integração, embora lenta e gradual, das estratégias sustentáveis aos processos produtivos da 

incorporação imobiliária ainda é vista muito mais como um atrativo para um “nicho de 

mercado”, apresentando-se como diferencial na constituição de produtos imobiliários especiais. 

A maioria dos agentes do setor tende a ser conservadora em suas avaliações sobre o potencial 

deste mercado. Aguardam que a tendência se cristalize, uma vez que a parcela da população 

1 ERES – European Real Estate Society 



consciente dos desafios ambientais existentes é ainda insuficiente para criar a indispensável 

pressão de mercado que estimule os atores a realizar os investimentos necessários para que se 

adotem imediatas ações em larga escala, que possam fazer frente ao fato cientifico de que, 

atualmente, já consumimos 25% além da capacidade de reposição de recursos da biosfera, em 

termos mundiais. 

O presente trabalho objetiva trazer para o campo de discussão, a questão da sustentabilidade na 

atividade de incorporação imobiliária e produção de edifícios, através da análise de ações e 

conceitos pertinentes já em pauta e, complementarmente, discutir também a sistemática de 

avaliação de projetos, no âmbito das decisões dos empreendedores do setor, em direção à 

otimização do equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental, a que remete suas 

ações.

Os critérios metodológicos utilizados foram baseados no levantamento de referencial teórico e de 

dados secundários, que permitissem aprofundada reflexão e a correspondente consecução dos 

objetivos do presente artigo. 

2.   REFERENCIAL TEÓRICO  

Desde a revolução industrial o homem vem utilizando sem nenhum planejamento as energias e 

recursos naturais. O desenvolvimento tecnológico ocorreu de forma rápida e predadora frente a 

estes recursos, de tal forma que começa a se observar sua escassez e esgotamento. Após a 

primeira crise de petróleo, em 1973, o mundo desenvolvido se deparou com a possibilidade de 

carência de recursos energéticos naturais. A partir deste momento ocorreram as primeiras ações 

para conscientização da necessidade de se estabelecer diretrizes para a exploração sustentável 

dos recursos naturais no planeta. 

Com a 2ª Conferência Mundial para o Desenvolvimento e Meio Ambiente – Rio 92, foi 

abordado compromissos e gestões sustentáveis, criando-se a Agenda 21, na qual constava como 

uma das premissas:  

“... o planejamento da extração e uso do patrimônio floresta; Valorizações na 

aplicação de energias renováveis; A redução de exploração abusiva da madeira, 

bem como o desenvolvimento de técnicas sustentáveis desta na construção 

civil...”. (MULLER, 2005, p.22) 

 A seguir, surgiram pesquisas sobre processos construtivos que não só conservassem energia, 

mas que pudessem estar inseridos num processo produtivo ecologicamente adequado. O tema da 

‘construção sustentável’ foi definido segundo o Instituto para o Desenvolvimento da Habitação 

como:  

“um sistema construtivo que promove alterações conscientes no entorno, de 

forma a atender às necessidades de habitação do homem moderno preservando 

o meio ambiente e os recursos naturais garantindo qualidade de vida para 

gerações futuras.” (IDHEA,2007). 

Na 3ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, 

iniciou-se a busca pelo planejamento ambiental. A conferência reuniu representantes de 166 

países para discutir providências em relação ao aquecimento global, resultando no Protocolo de 

Kyoto, elaborado em 1997.  

O documento estabeleceu a redução das emissões de dióxido de carbono (CO2), responsável por 

76% de todas as emissões que provocam o aquecimento global, bem como de outros gases do 



efeito estufa, especialmente nos países industrializados. Assim, os signatários do protocolo de 

Kyoto se comprometeram a reduzir a emissão de poluentes em 5,2% em relação aos níveis de 

1990. Esta redução apresenta cotas diferenciadas, de até 8% entre 2008 e 2012, pelos países 

listados como países ricos. (ESCOBAR,2002)   

O conceito básico determinado no Protocolo de Kyoto é o da ''responsabilidade comum, porém 

diferenciada'' – significando assim que todos os países têm responsabilidade no combate ao 

aquecimento global, porém aqueles que mais contribuíram historicamente para o acúmulo de 

gases na atmosfera, ou seja, os países industrializados, têm obrigação de realizar maior redução 

em suas emissões. Essa nova conscientização constituiu-se em evolução da sociedade. 

A partir da conferência “Rio 92”, países Europeus como França, Finlândia e Alemanha, 

consideraram a aplicação da madeira na construção como um fator importante para o 

desenvolvimento sustentável. Políticas de incentivo ao uso de madeira foram implantadas, como 

por exemplo, a França irá aumentará em 25% o emprego da madeira na indústria da construção 

civil até 2010.  Segundo Muller: 

 “..aumentar o uso da madeira na construção dos edifícios promove uma 

iniciativa direta para a diminuição do efeito estufa, pois se diminuiria a 

quantidade de CO2 emitida...” (MULLER, 2005, p.12) 

Diante das condições de degradação do meio-ambiente e da relevância da sustentabilidade, como 

acima exposto, devemos estender tais conceitos fundamentais para a concepção de edifícios 

eficientes, que sejam realizados a um relativo baixo custo e tragam qualidade de vida a seus 

ocupantes.

Deve-se entender, no entanto, as diferenças entre os vários conceitos que envolvem a matéria: a 

“construção verde” ou green building, baseia-se na avaliação da questão do impacto ao meio-

ambiente ocasionado pela construção; o “edifício auto-suficiente” foi concebido para despender 

a menor quantidade possível de recursos do meio ambiente, desejando-se que capte ou produza 

sua própria energia, colete e trate as águas pluviais e recicle as águas não consumidas, 

aproveitando ao máximo as possibilidades de ventilação e iluminação natural.; e por fim, a 

“sustentabilidade na construção do edifício”, foco deste estudo, que propõe a utilização racional 

de materiais de construção frente à questão de sustentabilidade global, ou do próprio meio - 

região em que se situa. 

3.   DISCUSSÃO - O IMPACTO NA ESCOLHA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

De forma geral, a avaliação da sustentabilidade na escolha dos materiais de um edifício resume-

se a quatro fatores: energia incorporada a um material, degradação do meio por lançamento de 

resíduos, esgotamento de jazidas e reciclagem dos materiais para novos usos. O processamento 

dos materiais requer grande utilização de energia e ainda, como decorrência do processo, tem-se 

a geração de resíduos, além das necessidades de transporte. Os principais aspectos objeto desta 

análise referem-se aos ciclos entendidos como produção, uso e pós-ocupação, podendo ser 

relacionados conforme segue: 

Impacto no meio ambiente local, resultante da extração da matéria prima. 

Transporte utilizado no processo. 

Energia necessária para produzir o material. 

Emissão de CO2 resultante do processo de fabricação. 

Emissão de resíduos tóxicos nas águas e atmosfera, em decorrência do processo de 

              produção. 



Tecnologias que não levem à rápida exaustão dos recursos. 

Técnicas amparadas em recursos renováveis. 

Materiais e técnicas que minimizem o desperdício em obra. 

Possibilidades de reciclagem, depois de vencida a vida útil. 

Transporte para a entrega do produto. 

Pode-se dizer que “atender a critérios que privilegiem a sustentabilidade, significa também estar 

buscando condições econômicas favoráveis de eficiência e desempenho na construção”. Esta 

afirmação se justifica em muitos casos porque os itens mais significativos para a sustentabilidade 

consideram a economia de energia e a redução da emissão de CO2, o que se traduz em 

diminuição da queima de combustíveis, fator significativo na análise econômica de qualquer 

viabilidade na construção civil. Entretanto, a referida afirmação pode ser contestável.

Outros fatores entram também em cena e que são de difícil controle, a exemplo, pode-se citar a 

extração de pedras ou solos de jazidas como também do leito dos rios, para o fornecimento de 

agregados e insumos para a produção de tijolos e cerâmicas. A extração intensiva, levada até a 

exaustão causa impactos irreversíveis ao meio ambiente, tendo em vista que as camadas 

superficiais do solo não terão mais condições de se recuperar, gerando degradação da flora e 

fauna local. A extração racional incorre inevitavelmente em maiores custos de produção. 

Também as emissões de poluentes, particuladas ou não; os entulhos decorrentes de demolições e 

os entulhos gerados pelos desperdícios em obra, causam degradação ao meio ambiente, 

destacando-se os relacionados com a emissão de gases ou partículas, tóxicas ou não, 

provenientes dos processos de produção dos próprios materiais.  Este item se enquadra entre os 

mais difíceis de controlar, já que exige grandes investimentos em processos industriais para sua 

minimização ou total eliminação do processo de produção. 

Os entulhos provenientes de demolição referem-se já a um caso tradicional de racionalização de 

projetos e é factível de ser evitado a partir da utilização de materiais com possibilidades de serem 

reciclados ou ainda, elaborando-se projetos versáteis que reduzam no futuro o ônus de grandes 

intervenções físicas decorrentes das transformações do uso do espaço. 

Sendo a energia o fator preponderante em todas as análises, poderíamos definir dois tipos a 

serem racionalizados na análise da sustentabilidade em um edifício: a energia incorporada a um 

material e a energia em uso. 

Energia Incorporada a um Material 

A energia incorporada em um material é aquela utilizada nos vários estágios para seu 

processamento e aplicação, considerando-se: extração do material bruto; transporte; 

processamento; energia de fabricação; transporte ao local e instalação. 

A energia em uso é aquela utilizada para o funcionamento do edifício, em especial, a elétrica e o 

gás natural.

A consideração da energia incorporada ao material na sustentabilidade não terá tanta relevância 

caso o gasto energético no edifício, após sua ocupação, não for efetuado de forma racional, pois 

é muito mais significativo que a primeira. 

Os principais materiais que contribuem à energia incorporada de uma edificação, podem ser 

enumerados como: 

Aço: A energia gasta na fundição do minério e processamento é muito elevada. Deve-se 

neste caso, buscar siderúrgicas que utilizem materiais combustíveis eficientes, qual seja, que 

emitam o menor nível de CO2 na atmosfera. Há ainda que se verificar se o material combustível 



não se trata de madeira não-certificada. Existe a possibilidade de reciclagem, mas este fato não 

altera as condições acima, visto que o consumo de energia neste processo é quase o mesmo que 

aquele decorrente da utilização do minério “in natura”. 

Cimento: Utilizado em concretos, blocos e argamassas, trata-se de um dos principais 

materiais de construção, em especial, em nosso país. Assim como o aço, seu processamento 

exige grande energia, de forma a alimentar a queima do calcário, matéria prima primária para 

obtenção do cimento. Neste caso, ainda deve-se ponderar sobre a perda do próprio pó de 

cimento, carregado pela atmosfera, degradando as áreas vizinhas à sua produção. 

Tijolos: sejam de barro ou cerâmicos, exigem forte consumo de energia para sua queima 

e cozimento.  

Vidro: Também dentre os materiais que exigem consumo de energia para gerar calor 

utilizado em sua transformação, neste caso, a incidência é menor, por ser menor o seu consumo, 

relativamente aos demais. 

Madeira: teoricamente o material de construção perfeito, por possuir a menor energia 

incorporada e ser extraído de reservas renováveis. No entanto, uma série de problemas inerentes 

à produção voltada para a construção, faz com que o uso deste material seja efetuado com 

reservas. Em especial, têm-se os problemas de utilização de madeiras certificadas, que acabam 

sendo uma fonte contínua do recurso, entretanto limitada ao tamanho de cada floresta. No caso 

de reflorestamento, deve-se ater à problemática ambiental por tratar-se de monocultura. Ainda, a 

madeira apresenta problemas com a durabilidade e tempo de vida menor que outros materiais. 

Agregados: Os agregados são materiais inertes utilizados na confecção dos concretos, 

argamassas e outros materiais de base cimentícia. Sua maior problemática é o elevado consumo, 

cerca de 80% nos materiais de base cimentícia. Este imenso consumo gera a degradação do meio 

de onde é extraído, além do que, suas jazidas, cada vez mais distantes dos grandes centros, 

utilizam um grande consumo de energia com transporte. 

Verifica-se que o melhor material é aquele cuja jazida encontra-se próxima à área de 

processamento e ainda, que o processamento se localize próximo, também, à obra. Minimiza-se 

assim, o consumo de energia com transportes. 

Para se efetuar uma análise completa do edifício, quanto à relação entre a energia incorporada e a 

energia em uso, deve-se considerar o ciclo de vida do mesmo, ou mais especificamente, ao do 

material em questão relativamente ao seu tempo de utilização na edificação. Esta ponderação é 

importante, tendo em vista que para se comparar a energia incorporada com a de uso, deve-se 

diluir a energia incorporada ao longo do tempo. 

Energia em Uso do Edifício 

A energia em uso refere-se a toda aquela necessária para a utilização do edifício, diretamente ou 

indiretamente, elétrica, a gás ou outra. Um edifício projetado para atender as questões de 

sustentabilidade deveria minimizar a energia em uso, aproveitando condições favoráveis de 

iluminação e ventilação natural, níveis bem proporcionados para evitar elevadores, utilização de 

aquecimento solar, entre outros (IAAC, 2006). Certamente esta não tem sido a lógica dos 

grandes edifícios projetados em áreas densas, mas pode haver um esforço para que seja a das 

construções para a habitação popular, caso haja o devido incentivo de políticas públicas. 

A expectativa é que brevemente empreendimentos sustentáveis, certificados ou não, sejam alvos 

de financiamentos exclusivos e captação de recursos em bolsas de valores. Ocuparão posição de 

destaque no mercado em relação a produtos similares não-sustentáveis, garantindo assim maior 

valor relativo, aumento no índice de Vendas sobre Oferta e retorno aos investidores. 



O Banco ABN Amro Real, por exemplo, vem atuando de forma pioneira neste setor através de 

sua carteira de crédito imobiliário, voltada a construções ambientalmente corretas, na criação de 

um guia de boas práticas para construtoras e incorporadoras e na construção de um edifício - 

Agência Bancária Granja Vianna – a primeira a possuir Cerificação LEED na América do Sul. 

Dezenas de outros empreendimentos, comerciais em sua maioria, estão em processo de 

certificação internacional, e brevemente se apresentarão ao mercado como novo patamar da 

construção civil no Brasil. 

4.     RESULTADOS 

Como vimos, são muitos os aspectos a considerar ao se levar em conta a questão da 

sustentabilidade na construção de edifícios. Muitos destes aspectos dizem respeito à própria 

redução de custos na construção, como exemplo, as economias de custo com energia de 

produção de materiais, transporte e desperdícios em obra. A cultura e tradições sobre estas 

questões ainda estão sendo desenvolvidas, parte pela necessidade e parte por incentivos diversos.

Em edifícios de alto padrão, onde prevalecem as exigências ditadas pelo mercado, para 

equipamentos que propiciem conforto ambiental, facilidades de serviços e estrutura de lazer, 

pouco significativa será a consideração da sustentabilidade na escolha dos materiais e técnicas de 

construção no compito do dispêndio geral de energia. No entanto, por outro lado, estes edifícios 

também não são significativos em quantidade para relevância do tema em um país como o 

Brasil.

Muito mais significativas são as construções habitacionais voltadas para a população de baixa 

renda, cujas políticas, ao serem consolidadas e financeiramente equacionadas, certamente trarão 

um volume de obras tão intenso que poderão tornar evidentes muitas das questões aqui 

apontadas. Relativamente a este tipo de habitação, a energia mais significativa é a que diz 

respeito à produção e aplicação dos materiais, e não somente referindo-se ao consumo da energia 

em uso propriamente.  

Ao se levar em conta a questão da sustentabilidade na produção de edifícios voltados para o 

mercado imobiliário, as avaliações deverão ser amplas, mas ao mesmo tempo pontuais, caso a 

caso, tendo em vista a imensa quantidade de fatores e parâmetros que envolvem, e devem 

condensar os vários aspectos relevantes à própria viabilidade do empreendimento de forma geral, 

qual seja, considerar segundo já exposto, o equilíbrio das dimensões econômica, social e 

ambiental no âmbito das decisões. 

Tais estudos são extremamente complexos, em especial, porque não se amparam unicamente na 

técnica, mas também nas ciências sociais, que mesmo sendo científicas por desenvolverem 

raciocínio lógico, não possibilitam entretanto, o desenvolvimento de modelos exatos de 

resolução. Deve-se assim buscar modelos de análise que estabeleçam uma visão sistêmica diante 

dos vários fatores que envolvem o problema, permitindo a tomada de decisão através da 

ponderação. 

Somente a título de exemplo imediato, avaliam-se abaixo, através de um quadro de ponderações, 

alguns aspectos que envolveriam a tomada de decisão para a escolha de um sistema construtivo 

para a produção de edifícios de interesse social:  

Sistema: Alvenaria Estrutural 

Dimensão Ambiental 
- baixa energia incorporada ao processo de produção. 



- baixo consumo de matéria prima, como cimento e aço, relativamente ao sistema convencional. 

- pequenas distâncias de transporte no processo de produção e para colocar o material em obra. 

Dimensão Social 
- maior utilização de mão de obra não especializada, gerando mais empregos em áreas de 

  população de baixa renda. 

- permite a construção em regime de mutirão. 

- baixa manutenção periódica para garantir a vida útil, reduzindo custos condominiais. 

Dimensão econômica 
- possibilita mediante projeto, reduzir custos com a construção. 

- garante lucratividade mínima ao empreendedor, face à racionalização do sistema. 

5.    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A questão da sustentabilidade na construção do edifício tem uma conotação ambiental muito 

grande em paises subdesenvolvidos, face à maior dimensão social que ela envolve, tendo em 

vista suas carências. Neste aspecto, diante da necessidade de solucionar o grande déficit 

habitacional, a produção imobiliária deve buscar processos que minimizem custos e o uso 

intensivo de recursos naturais, de modo a não causar a degradação do meio-ambiente e agravar 

os problemas globais, como a emissão de resíduos tóxicos nas águas e atmosfera, como já 

exposto. Mas, ao mesmo tempo, deve-se ater à dimensão social da questão, procurando-se evitar 

tecnologias de alta produtividade, quando pouco benefício trouxer em termos de resultado 

econômico.  

Também, segundo Becker (2001), o grande desafio nos caminhos e descaminhos para tornar o 

desenvolvimento sustentável está na solução de problemas que envolvem a degradação 

ambiental. O desenvolvimento econômico e social não deve provocar o desgaste ambiental, 

sendo que a equilibrada relação entre os três fatores é a base para a operação das organizações 

diante do novo paradigma.  

Observa-se que a “onda verde” já se apresenta com nitidez e a despeito do número reduzido de 

empreendimentos, novos desafios e possibilidades estão sendo apresentados à cadeia produtiva 

da incorporação imobiliária, que deverá estar adequada às novas demandas. 

Iniciativas recentes como a criação do “Green Building Council Brasil” e do Conselho Brasileiro 

da Construção Sustentável deverão impulsionar o debate e disseminar as melhores práticas 

sustentáveis entre todos os agentes do processo de produção de edifícios no Brasil. 

As demandas da construção sustentável no Brasil, oriundas da Agenda 21, devem considerar 

nossas particularidades sócio-econômicas e necessidades ambientais locais, tendo em vista a 

imensa diversidade de fatores sociais, econômicos, culturais, climáticos e tecnológicos presentes 

no extenso território nacional. 

Portanto, todo e qualquer processo de avaliação ou certificação internacional aplicado ao 

empreendimento construído, em um contexto sócio-ambiental tão distinto de seu país de origem, 

deve ser analisado com reservas. 

No caso da incorporação imobiliária, o tema deve estar presente em todas as etapas do processo 

de realização de um empreendimento, desde a definição do terreno, passando pela definição de 

produto, projeto, construção e, principalmente, na sua ocupação (BATALHA-VASCONCELOS, 

2007). Neste trabalho, o enfoque foi dado unicamente às definições de projeto, das quais derivem 

a escolha acertada dos materiais de construção, mas certamente, outras questões como o uso 



racional da energia de utilização, emissão de CO2, emissão de resíduos, etc, cada uma por si só 

representa suficiente importância no âmbito geral de discussão . 
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