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RESUMO
Diante da elevada quantidade de recursos consumidos e resíduos gerados pela indústria da
construção civil, identificou-se a necessidade de buscar sistemas construtivos que levem em
consideração os três aspectos do desenvolvimento sustentável – econômico, social e
ambiental – de forma equilibrada. O presente trabalho tem como objetivo comparar, por meio
de avaliação da sustentabilidade, diferentes sistemas construtivos industrializados com o
sistema considerado convencional que são utilizados em construções de habitações de
interesse social no Brasil levando em consideração fatores sustentáveis. Sistemas
construtivos mais sustentáveis combinados ao uso de tecnologias seguem o conceito de baixo
custo e redução do impacto ambiental nas diversas fases do ciclo de vida da construção, desde
a concepção do projeto, passando pela execução, até o usuário final, tendendo à diminuição
do tempo de construção, otimizando o uso de matérias-primas, promovendo a conscientização
de todos os envolvidos no processo e abrangendo soluções que possibilitem a redução do uso
de recursos naturais, o uso da eficiência financeira e proporcione conforto e qualidade para o
usuário. Os sistemas abordados apresentam vantagens e desvantagens em sua utilização em
relação ao sistema convencional. Contudo, é oportuno e relevante ampliar os trabalhos sobre a
avaliação da sustentabilidade das edificações, sendo necessário desenvolver um método de
avaliação do desempenho sustentável desse sistemas para apoio na tomada de decisões. Com
isso, o método de avaliação pode proporcionar uma forma de melhorar os processos de
produção em prol da sustentabilidade das edificações estimulando um menor impacto
ambiental, atendendo as necessidades e provendo condições para seus colaboradores e
usuários na melhor relação custo/benefício.

Palavras chaves: sistemas construtivos, construção sustentável, sustentabilidade.
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ABSTRACT
Given the high amount of resources consumed and waste generated by the construction
industry, it was identified the need to seek out constructive systems that take into account the
three aspects of the sustainable development – economic, social and environmental – in a
balanced way. This work aims compare, through sustainability assesment, different
industrialized building systems to the system regarded as conventional that are used in
constructions of housing of social interest in Brazil taking into account sustainable factors.
Sustainable building systems combined to the use of technologies follow the concept of low
cost and reducing the environmental impact at different stages of the construction life cycle,
since the project conception, through its execution, to the end user, tending to decrease the
time, optimizing the use of raw materials, raising awareness of everyone involved in the
process and covering solutions that enable the reduction of the natural resources use, the use
of financial efficiency and that provide quality and comfort to the user. The systems
addressed forward advantages and disadvantages in their use. However, it is timely and
relevant to expand the work on the buildings sustainability, being necessary to develop a
method for assessing sustainable performance of such systems to support decision making.
Thus, the method of assessment may provide a way to improve production processes for
buildings sustainability stimulating lower environmental impact, meeting the needs and
providing conditions for their employees and users in the best cost/benefit ratio.

Key-words: constructtive systems, sustainable building, sustainability.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 MOTIVAÇÃO
A indústria da construção civil provoca grande impacto no meio ambiente em
função da elevada quantidade de recursos que consome e dos resíduos que produz (MATEUS,
2004). Uma construção só poderá ser considerada mais sustentável quando tiver uma
convivência harmoniosa, que compreenda os três aspectos do desenvolvimento sustentável –
econômico, social e ambiental (PEREIRA, 2009).
A preocupação com a sustentabilidade e as medidas de mitigação dos impactos
ambientais no setor da construção civil, que consistem na redução e na otimização do
consumo de materiais e energia, na redução dos resíduos gerados, na preservação do ambiente
natural e na melhoria da qualidade do ambiente construído, são destaque no cenário nacional
(MMA, 2014).
A interligação da indústria da construção com as três dimensões da
sustentabilidade (econômica, social e ambiental) é expressiva por apresentar uma
considerável participação no Produto Interno Bruto (PIB) nacional e ser responsável por uma
grande parcela de geração de postos de trabalho, bem como por impactar as dimensões
ambientais (redes viárias, barragens, edifícios) devido à utilização de recursos naturais
(MATEUS, 2004).
Segundo MATEUS (2004), novos sistemas construtivos surgiram para
aumentar a competitividade no setor da construção civil, com o propósito de aumentar o nível
de qualidade dos projetos, otimizar a produtividade durante a fase de construção e reduzir o
período de construção, permitindo assim maior rapidez no retorno dos investimentos, sem
alterar o custo da construção. Posteriormente, com as preocupações mundiais com o meio
ambiente, este conceito de qualidade começou a abranger aspectos relacionados à qualidade
ambiental, surgindo assim as construções eco eficientes.
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Na Europa, Canadá e EUA, os métodos de avaliação ambiental na construção
civil surgiram na década de 90 para incentivar e encorajar o mercado na melhoria dos seus
desempenhos ambientais e também para auxiliar o cumprimento das metas estabelecidas a
partir da ECO-92. Com isso, as certificações de construções mais sustentáveis têm como
objetivo promover a conscientização de todos os envolvidos no processo, desde o início do
projeto, passando pela construção, até o usuário final, abrangendo soluções que permitam a
redução do uso de recursos naturais, promovendo conforto e qualidade para o usuário
(GEBRIM, 2013).
As soluções construtivas são combinações de materiais utilizados na
materialização de diversos elementos da construção de um empreendimento. A combinação
das soluções construtivas utilizadas na definição dos principais elementos da construção
(pavimentos, paredes e coberturas) são denominados de sistemas construtivos (NEVES,
2011).
Aliados à aplicação de novas tecnologias, os novos sistemas construtivos
seguem o conceito de baixo custo e impacto ambiental nas diversas fases do ciclo de vida da
construção, tendendo à redução do tempo e otimizando o uso de matérias-primas (MATEUS,
2004).
Segundo o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR (2009), o Plano Nacional de Habitação (PLANHAB) estipula uma
necessidade de produção na ordem de 28 milhões de unidades para atender à demanda futura
e eliminar o atual déficit habitacional até 2023, o que gera boa expectativa para o setor da
construção civil. Os números deste déficit representam, na sua maior parte, habitações para
população de baixa renda1.
1

Em relação à renda, o Art. 4o, inciso II, do Decreto no 99 de 03 de outubro de 2007 da Presidência da
República, estabelece que família de baixa renda é “aquela com renda familiar mensal per capita de até meio
salário mínimo; ou a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos”.
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Para viabilizar comercialmente novos sistemas construtivos, principalmente a
produção de habitações de baixa renda em escala, potencializado pelas condições impostas
pelas políticas públicas habitacionais, os mesmos devem conseguir uma validação para o
sistema por meio de avaliação dele no Sistema Nacional de Avaliações Técnicas – SINAT
(CASTRO; KRUGER, 2013).
O SINAT encontra-se no âmbito do Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQB-H), criado através da Portaria no 345, de 3 de agosto de
2007, e estabelece requisitos e critérios mínimos que devem ser seguidos na elaborações de
projetos utilizando novas tecnologias. A análise é feita por uma Instituição Técnica
Avaliadora (ITA)2 e aborda aspectos como desempenho estrutural, segurança contra incêndio,
estanqueidade, segurança no uso e operação, desempenho térmico, acústico e de
luminosidade, entre outros (ZANONI; SÁNCHEZ, 2013). São realizadas avaliações técnicas
e auditorias de qualidade no sistema a partir da realização de ensaios de desempenho que
procuram prospectar o comportamento em uso dos materiais, componentes e sistemas
construtivos (CASTRO; KRUGER, 2013).
As alternativas para introdução de construção industrializada são muitas, a
saber (FREITAS; CRASTO, 2006):


Pré-moldados em concreto armado, sistemas de painéis de placas cimentícia;



Gesso acartonado;



OSB (oriented strand board);



Estruturadas por estruturas de aço (light steel frame) e



Sistema construtivo leve estruturado por madeira de florestas plantadas (light wood
frame).

2

Em relação à Instituição Técnica Avaliadora o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat
refere que é uma instituição técnica autorizada a participar no SINAT com as funções principais de propor
diretrizes, realizar a avaliação técnica e elaborar os DATec de novos sistemas construtivos.
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Os sistemas construtivos leves de madeira de floresta plantada (light wood
frame), estruturas de aço (light steel frame) e painéis de PVC são alguns dos sistemas
detentores do Documento de Avaliação Técnica (DATec), que é emitido pela ITA,
credenciada no SINAT. Por isso, os sistemas construtivos citados podem receber
financiamento da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e bancos credenciados no
programa do Governo Federal “Minha Casa Minha Vida”, pois seguem as regras para
liberação de construção e, consequentemente, a concessão do financiamento por meio do
programa federal (CAIXA, 2010).
Segundo a LP BRASIL (2012), os sistemas construtivos leves de madeira de
floresta plantada – light wood frame – se caracterizam por perfis leves de madeira de floresta
plantada com a estrutura composta por um conjunto com painéis de tira de madeira,
denominados de OSB (Oriented Strand Board), formando painéis estruturais com capacidade
de resistir a cargas verticais (telhados e pavimentos), perpendiculares (vento) e de diagonais
(corte) transmitindo as cargas até a fundação. Os sistemas construtivos com estruturas de aço
– light steel frame – são construídos de perfis leves de aço formados à frio, a partir de chapas
de aço galvanizados que, em conjunto com as placas de OSB, formam painéis estruturais que,
da mesma forma, resistem às solicitações de cargas (LP BRASIL, 2012).
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Figura 1.1 – Residência com o sistema construtivo de madeira plantada light wood frame
Fonte: Revista eletrônica Techne3.

Figura 1.2 – Residências com o sistema construtivo com estrutura de aço steel frame
Fonte:Revista eletrônica Techne4.

De acordo com SCHMIDT (2013), o sistema construtivo de concreto/PVC tem
a característica de apresentar um padrão alternativo aos elementos tradicionais de edificação
de paredes estruturais com a utilização de painéis ocos de PVC. Os mesmos são encaixados
entre si, verticalmente e posteriormente preenchidos com concreto, dando forma a paredes,
muros e a coberturas de edificações (SCHMIDT, 2013).

3

Disponível em <http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/204/veja-como-executar-obras-com-paredesestruturadas-em-madeira-e-308638-1.aspx>. Acesso em 20 ago 2014
4
Disponível em <http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/186/artigo287984-4.aspx>. Acesso em 20 ago 2014.
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Figura 1.3 – Residência com o sistema construtivo concreto/PVC
Fonte: Revista eletrônica Techne5.

Segundo VALENTE (2009), os sistemas de certificação para a sustentabilidade
têm como objetivo avaliar o desempenho da construção e o funcionamento dos edifícios de
modo a fornecer indicações sobre as diversas áreas consideradas críticas, tais como a sua
localização, o uso eficiente da água, o uso eficiente da energia, a qualidade ambiental interna,
aspectos sociais e econômicos, entre outras. O autor ressalta, ainda, que existem órgãos
certificadores reconhecidos no mercado nacional e internacional, acreditados por entidades
normalizadoras, que visam certificar a etapa de construção.
SILVA (2012) relata, também, que os sistemas de certificação que avaliam a
sustentabilidade na construção civil mais difundidos no Brasil são Alta Qualidade Ambiental AQUA, Leadership in Energy and Enviromental Design – LEED e Selo Casa Azul da
CAIXA.
O Sistema de certificação AQUA (Alta Qualidade Ambiental) foi criado em
2007 e tem como organização desenvolvedora a Fundação Vanzolini, o Centre Scientifique et
Techinique du Bâtiment (CSTB) – instituto francês referência mundial na construção civil – e

5

Disponível em <http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/199/casas-com-paineis-de-p.aspx>. Acesso em 20
ago 2014.

19

sua subsidiária CertiVéA6, em cooperação com os professores do Departamento de
Engenharia de Produção e de Engenharia de Construção Civil da Poli-USP (SILVA, 2012). O
objetivo do sistema é “oferecer uma certificação baseada em avaliação de critérios de
desempenho abrangentes e relevantes, que demonstre, por meio de auditorias e avaliações
presenciais e independentes, alta qualidade ambiental do empreendimento” (VANZOLINI,
2014).
Os critérios avaliados, segundo VANZOLINI (2014), são 14, divididos em 4
categorias, ponderando a gestão ambiental das obras e especificidades técnicas e
arquitetônicas. São elas: Eco-construção, Eco-gestão, Conforto e Saúde.
O Sistema Leadership in Energy and Enviromental Design – LEED foi
desenvolvido com o objetivo de impulsionar uma transformação na indústria da construção
civil ao definir uma diretriz para a construção sustentável. É um sistema de certificação
ambiental difundido pelo USGBC (United States Green Building Council), organização nãogovernamental fundada em 1993 nos Estados Unidos, com interface simples e baseada em
especificações de desempenho. É uma ferramenta que incentiva posturas sustentáveis em
edificações, sendo que esta certificação apresenta grande potencial para disseminar conceitos
e boas práticas, com efeito educativo e de divulgação de ideias e valores de desempenho
ambiental (SILVA, 2012).
A Caixa Econômica Federal, em consonância com as boas práticas da
sustentabilidade, lançou, em 2010, o Selo Casa Azul CAIXA, que incentiva o uso racional de
recursos naturais na construção de novos empreendimentos habitacionais, reduzindo custos de
manutenção dos edifícios e despesas mensais de seus usuários, bem como promove a
conscientização de empreendedores e moradores sobre as vantagens das construções
sustentáveis (CAIXA, 2010).
6

CertiVéA é um organismo de certificação subsidiário do CSTB francês, Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment.
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O Selo Casa Azul CAIXA reconhece empreendimentos habitacionais que
adotam soluções eficientes aplicadas à construção, com o objetivo de racionalizar o uso dos
recursos naturais e melhorar a qualidade de vida do habitante da residência e seu entorno. O
Selo se aplica a todos os tipos de projetos de empreendimentos habitacionais propostos pela
Caixa Econômica Federal para financiamento, com adesão voluntária (CAIXA, 2010).
Diante disso, o desenvolvimento sustentável torna-se estratégico nas relações
entre construtoras, órgãos governamentais, mercado consumidor e stakeholders.
A motivação deste trabalho está direcionada para que a indústria nacional da
construção civil tenha um melhor conhecimento dos impactos causados pelos aspectos
econômicos, ambientais e sociais, pilares da sustentabilidade e, com isto, possam, de maneira
mais eficiente, usufruir dos benefícios concedidos aos empreendimentos sustentáveis. Para
isto, propõe-se um método de avaliação destes impactos nos ambientes de sistemas
construtivos.

1.2 OBJETIVO
O presente trabalho tem como objetivo geral comparar, por meio de avaliação
da sustentabilidade, diferentes sistemas construtivos industrializados com o sistema
considerado convencional que são utilizados em construções de habitações de interesse social
no Brasil em função de fatores sustentáveis.
A fim de alcançar o desafio proposto neste trabalho, os objetivos específicos
englobam:
a) Organizar o conhecimento sobre os sistemas construtivos
industrializados light wood frame, light steel frame e
concreto/PVC

e

do

sistema

construtivo

convencional,

verificando quais os critérios mais importantes e de maior

21

impacto para se tornar um sistema com visão sustentável,
baseados nas certificações adotadas no Brasil para construções
de habitações de interesse social;
b) Apresentar critérios que serão considerados como variáveis a
serem verificados e ranqueados para compor a avaliação da
sustentabilidade dos sistemas construtivos, baseados nas
certificações adotadas no Brasil para construções de moradias
sustentáveis;
c) Desenvolver um método de avaliação dos critérios considerados
importantes em cada sistema construtivo, distribuídos conforme
os aspectos de sustentabilidade; e
d) Aplicar o método para verificação da eficácia do método.

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO
A tese será apresentada em cinco capítulos, sendo o primeiro introdutório onde
se expõe a motivação do trabalho, os objetivos e a estrutura do trabalho da dissertação.
O segundo capítulo tem como objetivo definir o “estado da arte” da construção
sustentável no Brasil, definindo os critérios mais importantes de cada sistema construtivo
industrializado e convencional em análise, as principais certificações na construção civil. Este
capítulo apresenta um subcapítulo dedicado a descrição dos tipos de casas utilizando os
sistemas construtivos wood frame, steel frame, concreto/PVC e convencional, as descrições
técnicas de cada uma das casas de acordo com os critérios de avaliação de sustentabilidade.
No capítulo terceiro será discorrida a análise das principais variáveis a serem
consideradas, descrevendo os parâmetros de comparação e as ponderações de cada sistema
construtivo, bem como a descrição do método de definição dos critérios de avaliação da
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sustentabilidade baseado nas variáveis levantadas no capítulo 2, voltadas à construção civil
mais difundidas no Brasil.
No quarto capítulo é proposta uma análise dos resultados das comparações dos
sistemas construtivos utilizando o método de comparação multicritério par a par para análise
comparativa dos sistemas. Esta análise comparativa tem como objetivo verificar quais os
sistemas construtivos mais sustentáveis entre os grupos e critérios definidos, sendo este o
estudo de caso.
No quinto capítulo, serão expostas as conclusões finais do trabalho
desenvolvido, bem como propostas para o futuro desenvolvimento do trabalho decorrentes
dos estudos.
Salienta-se aqui que esta tese de mestrado está baseada na pesquisa de
informação bibliográfica, incluindo publicações de artigos nacionais e internacionais, consulta
em diversos trabalhos publicados (monográfica, livros, teses, etc.) sobre os vários temas
abordados, sítios oficiais das instituições envolvidas, entrevistas e contatos com empresas
detentoras do DATec.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL NO BRASIL
De acordo com WEINSCHENCK (2012), o Brasil vive um crescimento
histórico percebido pela maior distribuição de renda, acesso a crédito e incentivos à indústria.
A indústria da construção, acompanhando esse crescimento, recebe grandes investimentos na
infraestrutura do setor. Com isso a construção de moradias tem um aceleramento crescente
com tendência de manter o ritmo nos próximos anos. Um dos principais motivos para a
expansão do setor são os recursos direcionados e a facilidade de crédito. Com a expectativa
em alta, a indústria deve estar preparada para suprir a alta demanda do setor (REVISTA DA
MADEIRA, 2011).
Segundo A FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (2005), estima-se que o déficit
habitacional brasileiro é de 15%, aproximadamente. No entanto, a indústria da construção
civil é responsável, desde 2001, por mais de 15% do PIB (Produto Interno Bruto) do país. A
construção de edificações residenciais representa entre 6% a 9% deste total. Uma das
maneiras de acompanhar o crescimento do setor e apoiar na redução do déficit habitacional
está nos investimentos em processos construtivos industriais (TEREZO, 2011).
A racionalização da construção tem sido mundialmente sentida pela aplicação
crescentemente de mercadorias industrializadas e pré-fabricadas, com alto grau de integração
de projeto, fabricação e montagem mais precisas e responsabilidade técnica do fabricante no
pós-venda, principalmente devido à melhoria no controle de qualidade, ao maior
aproveitamento dos materiais, à diminuição dos desperdícios e à garantia dos prazos de
execução da obra, desempenho e durabilidade da edificação (BARTH; VEFAGO, 2007)
(TEREZO, 2011) (WEINSCHENCK, 2012).
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No entanto, a indústria da construção brasileira tem sido caracterizada por processos
predominantemente artesanais, pouco produtivos e de grande desperdício, com as seguintes
características (SANTIAGO; ARAUJO, 2008) (CILIANA; BAZZO, 2014):


Caráter não homogêneo e não seriado de produção devido à singularidade do produto,
feito sob encomenda;



Dependência de fatores climáticos no processo construtivo com períodos de
construção relativamente longos;



A divisão das responsabilidades entre várias empresas onde o processo de
subcontratação é comum;



Significativa rotatividade da força de trabalho; e



Caráter semiartesanal (manufatureiro) do processo construtivo.
A indústria da construção civil é responsável por 40% do consumo anual de

energia e por até 30% do consumo de energia relacionado à emissão de gases de efeito estufa.
Com isso, o setor também representa 12% no consumo de água doce e de aproximadamente
40% da geração de resíduos sólidos (CBCS, 2011).
GOULART (2014) afirma que a sustentabilidade é um processo de evolução
das indústrias, sendo um caminho a ser seguido, sem ser um processo estanque. Por isso, a
expressão mais correta a se utilizar é sistemas mais sustentáveis. Com isso, é necessário o
engajamento de todos os envolvidos desde o projeto à execução da obra para obtenção de uma
edificação mais sustentável.
Os sistemas construtivos sustentáveis surgiram no momento em que a
sociedade começou a cobrar dos setores produtivos práticas e ações com vistas à minimização
dos impactos ao meio ambiente, inovando com o surgimento de materiais ecologicamente
corretos e eficientes para a economia dos recursos como água, energia, redução da emissão de
gases de efeito estufa, tanto na produção da matéria-prima quanto na operação das
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edificações, melhoria da qualidade do ar no ambiente interno e o conforto para os usuários
(FERREIRA, 2009).
As condições das políticas públicas habitacionais brasileiras têm tornado
atrativo o nicho voltado para a produção de unidades habitacionais de baixa renda em escala.
Para tanto, os sistemas construtivos inovadores devem conseguir uma validação junto ao
Ministério das Cidades, no âmbito do Programa Brasileiro de Qualidade Produtividade no
Habitat – PBQB-H, através do Sistema Nacional De Avaliação Técnica – SINAT, que
estabelece requisitos e critérios técnicos mínimos que devem ser seguidos na elaboração de
projetos utilizando as tecnologias inovadoras. Esse processo de análise inclui (CAMPOS,
2013) (CASTRO; KRUGER, 2013).


Avaliação técnica;



Auditoria de qualidade no sistema; e



Realização de ensaios de desempenho com o objetivo de verificar o comportamento no
uso para os materiais, componentes e sistemas construtivos.
O processo de análise é realizado por instituições credenciadas – Instituição

Técnica Autorizada (ITA) – o qual aborda aspectos da norma NBR 15.575:2013 – Edificações
Habitacionais/Desempenho – o qual verifica, dentre elas, o desempenho estrutural, a
segurança contra incêndio, a estanqueidade, a segurança no uso e operação, o desempenho
térmico, acústico e de luminosidade, entre outros (ZANONI; SÁNCHEZ, 2013).
No caso de aprovação do sistema, a ITA emite um Documento de Avaliação
Técnica ou DATec. Com isso o DATec traz aos construtores e consumidores uma segurança
com relação a um sistema ainda desconhecido em termos de desempenho, constituindo uma
garantia contra a ocorrência de problemas tais como os observados nas já mencionadas
experiências de industrialização da construção dos anos 1980 (CAMPOS, 2013).

26

Assim, novas tecnologias construtivas (não prescritas em norma e não
tradicionalmente utilizadas no Brasil) que almejarem financiamento da Caixa Econômica
Federal (CEF) devem ser avaliadas pelo SINAT.
Por exemplo, alguns DATec que visam avaliar os sistemas construtivos
industrializados estão descritos a seguir:


DATec no 005-B - Paredes maciças moldadas no local de concreto leve com polímero
e armadura de fibra de vidro protegida com poliéster – HOBRAZIL.



DATec no 007-A - Painéis pré-moldados maciços de concreto armado para execução
de paredes – Rossi.



DATec no 009-B - Painéis pré-moldados mistos de concreto armado e blocos
cerâmicos para paredes – CASA EXPRESS.



DATec no 012 - Sistema Construtivo PRECON de painéis de vedação pré-fabricados
mistos.



DATec no 013 - Sistema Construtivo DHARMA em paredes constituídas de painéis
pré-moldados mistos de concreto armado e blocos cerâmicos.



DATec no 014 - Sistema Construtivo a seco SAINT-GOBAIN – Light Steel Frame.



DATec no 015 - Sistema construtivo LP BRASIL OSB em Light Steel Frame e
fechamento em chapas de OSB revestidas com siding vinílico.



DATec no 016 - Sistema construtivo LP BRASIL OSB em Light Steel Frame e
fechamento em Smart Side Panel.



DATec no 017 - Sistema Construtivo GLOBAL de paredes constituídas por painéis de
PVC preenchidos com concreto.



DATec no 018 - Sistema construtivo GIASSI composto por painéis de concreto
armado pré-fabricados.
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DATec no 019 - Argamassa decorativa “Weber-pral classic SE” para revestimentos
monocamada.



DATec no 020 - Sistema Construtivo TECVERDE: “Sistema leve em madeira”.



DATec no 021 - Sistema Construtivo “Casas Olé – painéis pré-moldados em alvenaria
com blocos cerâmicos e concreto armado”.



DATec no 022 - Telhas de PVC PreconVC modelo colonial cerâmica.
Para delimitação da tese apresenta-se aqui o estado da arte dos sistemas

construtivos convencional (alvenaria) e dos sistemas construtivos industrializados wood
frame, steel frame e concreto/PVC, os quais são detentores do DATec utilizadas para
construções de residências de baixa renda.

2.1.1 Sistema convencional
De acordo com SABBATINI (1989) o conceito de sistema construtivo
convencional está baseado na produção artesanal de edificações com uso intensivo de mão de
obra, baixa mecanização e elevado desperdício nas obras.
A alvenaria é uma forma tradicional de construção usada há milhares de anos e
com o passar do tempo, obteve avanços nos materiais e componentes utilizados. É o sistema
construtivo convencional mais usual para a construção de habitações de interesse social,
sendo formado por um conjunto de unidades, tais como tijolos cerâmicos ou de concreto
(geralmente de seis e oito furos) e, geralmente, argamassa, que possui propriedades mecânicas
intrínsecas capazes de constituir elementos estruturais. Culturalmente, existe a aceitação que a
alvenaria tem maior durabilidade, embora a afirmação seja questionada por diversos autores
(NASCIMENTO, 2004) (TCPO, 2008).
Os principais componentes utilizados na construção de alvenaria são: blocos e
tijolos, argamassa e o acabamento conforme mostrado na Figura 2.1.
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Figura 2.1 – Estrutura essencial do sistema construtivo alvenaria
Fonte: Blog “Arquitetando – Oficina de Projetos”7.

A principal função da alvenaria é a separação entre ambientes com blocos de
vedação (isolamento térmico e acústico, resistência a infiltrações de água pluvial, controle da
migração de vapor de água, a boa estanqueidade de água, regulagem da condensação). Além
disso, a alvenaria é responsável pelas propriedades de resistência à umidade e movimentos
térmicos, resistência à pressão do vento, grande durabilidade comparada a outros materiais,
facilidade na produção (montagem in loco), resistência mecânica ao fogo e segurança para
usuários e ocupantes, podendo ser utilizado em edificações, substituindo pilares e vigas de
concreto (ROQUE, 2002) (NASCIMENTO, 2004) (RICHTER, 2007) (NASCIMENTO,
2012) (SOUZA, 2012).
Na construção convencional, a base se faz com concreto ou radier (solução
mais econômica), servindo de base e contra piso para a construção. Na sequência, inicia-se a
execução da alvenaria que geralmente é feita com blocos cerâmicos autoportantes,
dispensando a execução de estruturas (normalmente, barras de aço são transpassadas dentro
dos blocos e, na sequência, são concretadas). Após a execução da alvenaria, as paredes são

7

Disponível em <http://arquitetandooficinadeprojetos.blogspot.com.br/2009/02/alvenaria-estrutural-e-devedacao.html>. Acesso em 27 jun 2014.
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manualmente “chapiscadas”, emboçadas com argamassa de cimento, cal e areia (o prumo da
parede será uma função da qualidade da mão de obra). Depois de executada, a parede é
também manualmente talhada para a passagem das tubulações (elétricas, hidráulicas e gás),
gerando grande quantidade de entulhos (FREIRE, 2007) (DOMARASCKI; FAGIANI, 2009)
(NASCIMENTO, 2012).
As emissões de gases na atmosfera ocorrem pela liberação de substâncias
retidas durante a mineração das matérias primas, pela queima de combustíveis para transporte
e apoio às etapas e pelo tratamento ou decomposição dos materiais residuais. Para a produção
do bloco, é necessária sua queima, gerando uma série de gases poluentes e uma gama de
desperdícios de materiais (a emissão de dióxido de carbono-CO2, inerentes ao bloco cerâmico
é de 0,95kg/unidade, de areia é 6,34kg/m³ e de cimento 28,25kg/saco-50kg). A redução da
emissão de gases de efeitos estufa na produção de cimento é devido ao uso de coproduto da
indústria do aço em substituição ao clínquer (DEEKE; 2009) (HASS & MARTINS, 2011).
O consumo de água do sistema convencional de alvenaria ocorre na extração
da matéria prima (processo de mineração dos componentes de alvenaria), no processo de
mistura entre a areia, o cimento e a cal (argamassa para a conexão dos tijolos) e no processo
produtivo do bloco cerâmico (SANTOS, 2012).
Com relação ao conforto térmico, o sistema convencional construtivo de
alvenaria apresenta um atraso térmico associado à inércia térmica, sendo menos influenciados
pelas condições climáticas externas, apresentando critérios mínimos de desempenho térmico
para zonas bioclimáticas (ABNT NBR 15220) (GOMES, 2012).
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Tabela 2.1 – Propriedades térmicas dos componentes das paredes sistema construtivo
alvenaria com bloco cerâmico e concreto aramado
Componente

Densidade (kg/m³)

Condutividade
térmica (W/m.K)

Calor Específico
(kJ/kg.K)

Argamassa

2000

1,15

1,00

Argamassa entre tijolos

2000

1,15

1,00

Bloco cerâmico*

1800

1,05

0,92

Concreto

2200

1,75

1,00

* A resistência térmica da câmara de ar não ventilada dos furos do bloco cerâmico considerada
é de 0,16m² K/W conforme ABNT NBR 15220-2.
Fonte: Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H8.

A DATec no 21 descreve que no sistema construtivo em alvenaria foi avaliado
o desempenho acústico com a determinação do isolamento sonoro global, caracterizando de
forma direta o comportamento acústico do sistema construtivo. A habitação avaliada localizase em área sujeita a situação de ruído enquadrada na Classe II (áreas não sujeitas à situação de
ruídos intensos de qualquer natureza ou de meios de transporte e de outras naturezas,
conforme a ABNT NBR 15575-4:2013). A cobertura da edificação é composta por telhado
cerâmico e forro de PVC. A Tabela 2.2 apresenta os índices mínimos estabelecidos em
campo.

8

Disponível
em
<http://pbqp-h.cidades.gov.br/download.php?doc=de844cf7-f0ec-4ebc-a06bdcd10263cf91&ext=.pdf&cd=2995>. Acesso em 28 jun 2014.
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Tabela 2.2 – Critérios de desempenho e do resultado do ensaio de isolamento a ruídos
aéreos com relação ao conforto acústico
Critério de desempenho para ensaios de campo (ABNT NBR 15575-4)
Elementos

Mínimo (dB)

Resultado do
ensaio de campo
(dB)

Parede entre unidades habitacionais autônomas
(parede de geminação), no caso de pelo menos um
dos ambientes ser dormitório (DnT,w)

≥45

45

Habitação localizada em áreas sujeitas a situações de
ruído enquadrada na classe II (vedação externa de
dormitórios (fachadas) (D2m,nT,w)).

≥25
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Fonte: Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H9.

FERNANDES et al (2011) afirma que a maior vantagem do sistema
construtivo em alvenaria é a resistência ao fogo e a grande durabilidade (acima de 300 anos) e
a principal desvantagem é a grande utilização de água (desde a matéria prima até a execução
da construção).
A produtividade do sistema construtivo convencional é de 5,16 homemhora/m², (trabalho realizado apenas na etapa de fechamento, revestimento e estrutura da
constrição e responsável por 44% do valor do imóvel). Outros sistemas construtivos possuem
maior produtividade na mesma etapa sendo que o steel frame é de 1,38 homem-hora/m² e
concreto/PVC é 0,70 homem-hora/m² (DOMARASCKI; FAGIANI, 2009).

2.1.2 Sistema Industrializado
SABBATINI (1989) conceitua que os sistemas construtivos industrializados
são baseados no uso intensivo de componentes e elementos produzidos em instalações fixas e
posteriormente adaptados aos canteiros de obras, vinculado aos princípios de organização,
planejamento e controle, visando eliminar o desperdício, aumentar a produtividade e reduzir
custos. Os sistemas construtivos industrializados pré-fabricados de tira de madeira, estrutura
9

Disponível
em
<http://pbqp-h.cidades.gov.br/download.php?doc=de844cf7-f0ec-4ebc-a06bdcd10263cf91&ext=.pdf&cd=2995>. Acesso em 28 jun 2014.
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em aço e concreto/PVC são alguns dos sistemas homologados no Brasil pelo ministério das
cidades.
a) Sistemas pré-fabricados de tiras de madeiras (wood frame)
O wood frame para edificações é um sistema construtivo industrializado,
durável, estruturado em perfis de madeira reflorestada e tratada, formando painéis de pisos,
paredes e telhados combinados e/ou revestidos com outros materiais. Tem a finalidade de
aumentar o conforto térmico e acústico, além de proteger a edificação das intempéries e
contra o fogo (MOLINA; JUNIOR, 2010). Esse sistema construtivo foi viabilizado a partir de
inovações nas máquinas e serrarias mecânicas, permitindo, assim, aumentar a produção dos
perfis de madeiras finas em um menor espaço de tempo (SOUZA, 2012).
Edificações de madeira caracterizam-se pela solidez contra ventos e terremotos
e manutenção térmica em zonas com extremas variações negativas de temperatura. Este
sistema possui um melhor isolamento térmico, pode ser otimizado no projeto arquitetônico
(dimensionamento e localização de janelas para promoção da ventilação cruzada) e utiliza
materiais com maior isolamento térmico (lã de PET reciclada ou vidro), não necessitando de
condicionadores térmicos dentro das habitações, diminuindo, significativamente, o consumo
de energia considerando o ciclo de vida. (MOLINA; JUNIOR, 2010) (SANTOS, 2012).
As primeiras casas em madeira transportadas para o local de montagem que se
tem notícia foram no ano de 1578 (levadas da Inglaterra para o Canadá). Com a revolução
industrial e com as inovações nas máquinas e serrarias mecânicas, seguida da expansão
populacional nos Estados Unidos, ganharam mercado os sistemas pré-fabricados de tiras de
madeiras reflorestadas e tratadas (wood frame), formando painéis de pisos, paredes e telhados
combinados e/ou revestidos com outros materiais. Desde então, as mudanças limitaram-se a
pequenos aperfeiçoamentos e modernização de alguns materiais. (DOMARASCKI;
FAGIANI, 2009) (MOLINA; JUNIOR, 2010) (SOUZA, 2012).
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Nos Estados Unidos estes sistemas são responsáveis por 95% das casas
construídas. Chile e Venezuela têm investido na utilização do wood frame para construção de
casas populares de 40 a 60 m², devido à otimização da gestão da produção das edificações
com um alto controle de qualidade e a redução nos prazos de entrega e custos das habitações.
No Brasil, essa tecnologia chegou há cerca de 20 anos como uma alternativa em sistemas
construtivos industrializados para habitação de baixo custo em larga escala e de interesse
social, em regiões produtoras de madeira (MALAFAIA, 2002) (MORIKAWA, 2006)
(FARIAS, 2009) (MOLINA; JUNIOR, 2010).
Segundo SANTOS (2012), atualmente os componentes essenciais do sistema
construtivo wood frame são o pinus (característica de isolante térmico e acústico), os painéis
de tiras de madeira orientada (oriented strand board – OSB), a membrana hidrófuga, a placa
cimentícia, o gesso acartonado e o acabamento (Figura 2.2).
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Figura 2.2 – Estrutura essencial do sistema construtivo wood frame
Legenda:
1- Estrutura de madeira tratada
2 - Isolamento térmico e acústico
3 - OSB
4 - Membrana Hidrófuga
5 - Placa cimentícia
6 - Gesso acartonado
7 - Acabamento

Fonte: Blog da Página Scienge10.

A fundação mais utilizada no sistema construtivo wood frame são as estruturas
leves e com distribuição uniforme de cargas, respectivamente o radier11 e a sapata corrida12.
Nos pisos superiores, consideram-se os painéis de OSB como contrapiso, conforme
demonstrado na (Figura 2.3). Normalmente, utilizam-se sobre esses painéis revestimentos de
carpetes ou pisos com manta intermediária para garantir o isolamento acústico. As ligações
10

Disponível em <http://www.sienge.com.br/2013/01/04/tecnologia-iverde-permite-a-construcao-de-casaspopulares-em-wood-frame/>. Acesso em 24 jun 2014.
11
Laje contínua e maciça de concreto de fundação superficial ou direta que distribui toda a carga da edificação
de maneira uniforme no terreno.
12
Fundação rasa de viga de concreto armado de base alargada, com a intenção de melhor distribuir a ação
oriunda do painel (ou parede) ao solo.
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entre os elementos estruturais no painel são efetuadas pela utilização de pregos, sendo que
estes elementos metálicos de fixação devem, necessariamente, serem galvanizados, uma vez
que deverão ter longa vida de serviço (SANTOS, 2012).

Figura 2.3 – Estrutura da laje do sistema construtivo wood frame
Legenda:
1 - Viga de madeira do entrepiso
2 - Isolamento térmico e acústico
3 - OSB 18,3 mm
4 - Manta antirruído
5 - Contrapiso
6 - Piso acabado
7 - Fixações ou ancoragem
8 - Parede do pavimento térreo e superior
9 - Forro de gesso rebaixado
Fonte: Blog da Página Scienge13.

13

Disponível em <http://www.sienge.com.br/2013/01/04/tecnologia-iverde-permite-a-construcao-de-casaspopulares-em-wood-frame/>. Acesso em 24 jun 2014.
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O Pinus (normalmente das espécies Pinus elliotti ou taeda) é a madeira mais
utilizada no sistema de wood frame, devido às características de permeabilidade do lenho ao
tratamento por autoclave, ficando imune ao ataque de cupins e também de rápido crescimento
e boa reprodução nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, apresentando comprimentos de 3, 4 e 5
metros dependendo da carga a ser suportada (TORQUATO, 2010) (SANTOS, 2012).
A espécie Pinus taeda destina-se a produção de celulose e papel, enquanto a
Pinus elliotti tem como destino às serrarias e a indústria de extração de resina. O Pinus tratado
contém cobre, cromo e arsênio (CCA), considerados resíduos perigosos Classe IV, conforme
a Resolução CONAMA no 307/200214 e, portanto, não podem ser reutilizados ou reciclados.
No entanto, esse sistema apresenta menor impacto ambiental no canteiro de obra por se tratar
de um processo construtivo no formato de montagem, podendo reduzir em até 85% o
desperdício de matéria prima (BRACELPA, 2012) (SANTOS, 2012).
As obras devem ser previstas com objetivo de menor impacto ao meio
ambiente, desde o transporte até a montagem da edificação, segundo Resolução CONAMA no
307/2002, que trata do gerenciamento dos resíduos no canteiro de obra (DEEKE, 2009).
O sistema construtivo wood frame tem um menor impacto ambiental no
canteiro de obra por se tratar de um processo construtivo no formato de montagem. A maioria
das peças está pronta e corretamente dimensionada de fábrica o qual acarreta poucos ajustes
no local da edificação, sendo a maior parte durante a fase de acabamento. Por isso, o wood
frame pode reduzir em até 85% o desperdício de matéria prima no canteiro de obra
(SANTOS, 2012).
As queimas de combustíveis fósseis ocorrem, significativamente, durante a
cura de tijolos cerâmicos, a fabricação de cimento, no transporte dos materiais em todo o ciclo
de vida e durante o tratamento ou decomposição dos materiais residuais. Em uma edificação
14

A Resolução no 307, de 5 de julho de 2002, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos
resíduos da construção civil.
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de aproximadamente 40 m² de wood frame, a redução de emissões de dióxido de carbono
ocorre em até 73%, comparado com a alvenaria (CASAGRANDE JÚNIOR, 2011)
(SANTOS, 2012).
No sistema construtivo wood frame, a energia elétrica é a maior fonte de
energia utilizada, principalmente em maquinários e sistemas pneumáticos, utilizados para
movimentação de painéis (SANTOS, 2012).
Com relação ao controle de recursos hídricos, o sistema construtivo wood
frame é considerado um sistema de construção a seco, conhecido por não utilizar água no
processo de execução da obra. O sistema apresenta características arquitetônicas para
armazenamento de água pluvial, utilização de materiais com menor necessidade de consumo
de água para limpeza e manutenção, otimizando assim o consumo de água na edificação
(TORQUATO, 2010).
Para o sistema wood frame, de acordo com a DATec no 20, o desempenho
térmico de uma casa térrea demonstrado na Tabela 2.3, tem uma condição de atendimento ao
nível de desempenho térmico mínimo nas zonas Z1 a Z815 no período de verão. Para a
situação de inverno, verifica-se que todas as zonas bioclimáticas são atendidas conforme os
critérios mínimos da norma.

15

Condições de radiação solar contemplada na ABNT NBR 15575 – Zonas bioclimáticas de 1 a 8 - Curitiba, São
Lourenço, São Paulo, Brasília, Vitória da Conquista, Campo Grande, Cuiabá e Manaus.
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Tabela 2.3 – Condições necessárias para a obtenção do nível mínimo de desempenho
térmico nas zonas de 1 a 8 no período de verão para casas térreas isoladas
Zonas
Climáticas

Cor do acabamento externo das paredes (1)
Condição padrão (2)

Com ventilação (3)

Com sombreamento
(4)

Com sombreamento
ventilação (5)

1 (6)

Atende com cor clara

Atende com cor clara

Atende com cor clara

Atende com cor clara

1 (7)

Não atende

Não atende

Atende com cor clara

Atende com cor clara

2

Não atende

Não atende

Atende com cor clara

Atende com cor clara

3

Não atende

Não atende

Atende com cor clara

Atende com cor clara

4

Não atende

Não atende

Atende com cor clara

Atende com cor clara

5

Não atende

Não atende

Atende com cor clara

Atende com cor clara

6

Não atende

Não atende

Atende com cor clara

Atende com cor clara

7

Atende com cor clara

Atende com cor clara

Atende com cor clara

Atende com cor clara

8

Não atende

Não atende

Não atende

Atende com cor clara

Notas:
1 - Absortância à radiação solar da superfície externa das paredes α = 0,3 para cor clara;
2 - Condição padrão: ambientes com ventilação somente por infiltração por meio de frestas em
janelas e portas, a uma taxa de uma renovação do volume de ar do ambiente por hora (1,0Ren/h)
e janelas sem sombreamento;
3 - Condição com ventilação: ambientes com ventilação, a uma taxa de cinco renovações do
volume de ar do ambiente por hora (5,0 Ren/h) e janelas sem sombreamento;
4 - Condição com sombreamento: proteção solar externa ou interna que impeça a entrada de
radiação solar direta ou reduza em 50% a incidência da radiação solar global no ambiente e
ventilação somente por infiltração por meio de frestas em janelas e portas, a uma taxa de uma
renovação do volume de ar do ambiente por hora (1,0Ren/h);
5 - Condição com ventilação e com sombreamento: proteção solar externa ou interna que
impeça a entrada de radiação solar direta ou reduza em 50% a incidência da radiação solar
global no ambiente e taxa de cinco renovações do volume de ar do ambiente por hora
(5,0Ren/h);
6 - Considerando a radiação solar contemplada na ABNT NBR15575;
7 - Considerando a radiação solar disponibilizada pelo CRESESP CEPEL.
Fonte: Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQ16.

Com relação ao conforto acústico o sistema wood frame atende aos requisitos
de avaliação do método das normas ABNT NBR 15575-3 a ABNT NBR 15575-5,
demonstrado na Tabela 2.4 que atende ao critério mínimo das normas.

16

Disponível
em
<http://pbqp-h.cidades.gov.br/download.php?doc=19de4466-9c65-4800-9d130d26477fca94&ext=.pdf&cd=2906>. Acesso em 26 jun 2014.
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Tabela 2.4 – Critérios de desempenho acústico e resultado do ensaio de isolamento
sonoro
Elemento

Critério de desempenho:
valor mínimo (dB), exposto
na Diretriz SINAT N°005

Valor determinado em
ensaio de campo (dB)

Parede de fachada do
dormitório

25

D2m,nT,w = 27

40

DnT,w = 40

Parede entre unidades
habitacionais autônomas
(parede de geminação)

Fonte: Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQ17.

Souza (2012) ressalta que as vantagens do wood frame são:


A geração de uma obra limpa e seca (não utilização de água no processo) com menos
resíduos;



A pré-construção em ambiente industrializado, reduzindo o tempo de obra;



Utilização de madeira de reflorestamento, sendo a única matéria prima renovável na
construção civil;



Estabilidade do preço da matéria-prima (madeira) e



Conforto térmico, acústico ao usuário e resistência da construção.
Destaca também algumas desvantagens do sistema:

17



Mão de obra especializada para a construção da edificação;



Baixa oferta de mão de obra especializada;



Preconceito da sociedade com relação a casas de madeira e



Altura máxima de cinco pavimentos no Brasil.

Disponível
em
<http://pbqp-h.cidades.gov.br/download.php?doc=19de4466-9c65-4800-9d130d26477fca94&ext=.pdf&cd=2906>. Acesso em 26 jun 2014.
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b) Sistemas pré-fabricados de estrutura em aço (steel frame)
Derivado do sistema construtivo wood frame e em função da abundância de
aço no mercado no período pós-segunda guerra, o sistema de estrutura em aço (steel frame) é
composto por diversos elementos individuais ligados entre si, passando a funcionar como um
conjunto (entre eles: fundação, isolamento termo-acústico, fechamento interno e externo,
instalações elétricas e hidráulicas) resistindo às cargas solicitadas na edificação que dão forma
final à edificação, não apresentando restrições arquitetônicas. O sistema steel frame foi
introduzido no Brasil no ano de 1998, com foco no setor de construções residenciais de médio
e alto padrão, padecendo ainda de aprovação do mercado consumidor (HERNANDES, 2004)
(RODRIGUES, 2006) (CRASTO, 2005) (FREITAS, 2006) (SANTIAGO; ARAUJO, 2008)
(HASS; MARTINS, 2013).
No sistema steel frame, a estrutura de aço junto às placas de OSB, placas
cimentícias e placas de gesso (utilizadas para o fechamento dos painéis), constituem os
painéis que podem ser estruturais ou não estruturais (Figura 2.4) (LIMA, 2008) (JUNIOR,
2012).
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Figura 2.4 – Desenho estrutura do sistema construtivo steel frame
Fonte: Portal Met@lica18.

LIMA (2008) ressalta que as vigas devem ser executadas diretamente no raider,
pois há um maior carregamento das paredes e colunas da edificação (Figura 2.5).

Figura 2.5 – Corte esquemático da fundação do sistema construtivo steel frame
Fonte: Blog “Reformas, Construções e Paisagismo”19.

18

Disponível em <http://www.metalica.com.br/images/stories/Id3588/tubulacao-01.jpg>. Acesso em 02 jul
2014.
19
Disponível em <http://fckempaconstrucoes.blogspot.com.br>. Acesso em 02 jul 2014.
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Para melhorar o conforto térmico e acústico das edificações, utilizam-se
materiais como lã de rocha mineral ou lã de vidro aglomerada com resinas sintéticas. Esse
material é aplicado após o fechamento de uma das faces do painel e colocado entre os
montantes da edificação, distribuindo de forma uniforme o material e sem deixar espaços
vazios. Os materiais mais utilizados nesse sistema construtivo são (CRASTO, 2005)
(GOMES, 2007) (LP BRASIL, 2011) (JUNIOR, 2012):


Perfis, painéis, estruturas e treliças de aço galvanizado, conformados a frio e soldados;



Painéis de tiras de madeira orientada OSB;



Placa cimentícia, formada por uma mistura de cimento Portland, fibras de celulose ou
sintéticas e agregados; e



Chapas de gesso acartonado (Drywall) para a produção de divisórias internas
fabricadas pelo processo de laminação contínua de uma mistura de gesso, água e
aditivos entre duas laminas de cartão.
Para 1 m² de fachada com o sistema construtivo steel frame, a energia

incorporada e emissões de CO2 são de, aproximadamente, 1682 MJ e 89 kg de CO2. Os
valores são elevados em função do alto valor de energia incorporada (aproximadamente 30
MJ/kg) na produção do aço. A emissão de CO2 apresenta um valor aproximado de 1,53 kg de
CO2/kg de aço produzido (Tabela 2.5) (NETO; SPOTO; 2011).
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Tabela 2.5 – Energia incorporada em 1m² de fachada do sistema construtivo steel frame

Item

Materiais
Constituintes

Peso
específico
(kg/m3)

1

Guias (aço)

2

Dimensões
Volume
(m3)

Massa de
material
(kg)

Energia
Incorporada
(MJ/kg)

Energia do
Sistema
(MJ)

Emissões de
CO2 (kg
CO2/kg de
material)

Emissões do
Sistema (kg
CO2)

Largura
(m)

Altura
(m)

Espessura
(m)

7850

-

-

-

0,0022

17,5212

30

525,64

1,5260

26,74

Montantes (aço)

7850

-

-

-

0,0047

36,9264

30

1107,79

1,5260

56,35

3

Parafusos (aço)

7850

-

-

-

0,0000

0,0835

30

2,51

1,5260

0,13

4

Placas
cimentícias
(argamassa)

2200

1

1

0,01

0,0100

22,0000

2,1

46,20

0,2410

5,30

TOTAL

0,0169

76,5311

TOTAL

1682,13

TOTAL

88,52

Fonte: Neto e Spoto (2011)

O potencial de reciclagem do sistema steel frame se dá pela facilidade de desconstrução e consequente tratamento, processamento
e reutilização dos materiais. O sistema permite que ocorra a separação dos diferentes materiais em um processo de desmontagem como o aço,
parafusos e placas cimentícias. Os resíduos do steel frame são classificados como materiais de Classe A; as placas cimentícias e o aço (guias,
montantes e parafusos) como Classe B (NEVES, 2011) (NETO; SPOTO, 2011).
De acordo com a DATec no 15, considerando somente as zonas climáticas Z1, Z3 e Z8, o steel frame atende aos critérios mínimos
estabelecidos pela norma ABNT NBR 15.220/2005 conforme demonstrado na Tabela 2.6.
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Tabela 2.6 – Desempenho térmico do sistema construtivo steel frame
Cor do acabamento externo das paredes
Zonas
Climáticas

Camada de isolante
térmico sobre o forro
(mm) (1)

Camada de isolante
térmico (1) no núcleo da
parede externa (mm)

Beiral: projeção
horizontal (mm)

1

50

-

3

50

8

100

Condição
padrão (2)

Com
sombreamento
(3)

Com ventilação
(4)

Com
sombreamento
ventilação (5)

600

Não atende

Não atende

Não atende

Cores claras

-

600

Não atende

Não atende

Não atende

Cores claras

50

1000

Não atende

Não atende

Não atende

Cores claras

Notas:
1 - Com condutividade térmica da ordem de 0,04 W/m.K;
2 - Ambiente com ventilação somente por infiltração através de frestas em janelas e portas, a uma taxa de 1,0 Ren/h e janelas sem sombreamento;
3 - Com proteção solar externa ou interna, como cortinas, venezianas, ou outros elementos, que impeçam a entrada de radiação solar direta ou reduzam
em 50% a incidência da radiação solar global no ambiente;
4 - Ambiente ventilado com 5 Ren/h no período de verão;
5 - Com as duas opções anteriores.
Fonte: Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H20.

20

Disponível em <http://www.cbca-acobrasil.org.br/upfiles/downloads/Datec-15-LP.pdf>. Acesso em 02 jul 2014.
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Com relação ao conforto acústico, por utilizar materiais de isolamento térmicoacústico (manta de lã de vidro ou PET) nos painéis estruturais, o desempenho do sistema é
satisfatório de acordo com testes realizados e apresentados na DATec no 15, conforme Tabela
2.7, abaixo.
Tabela 2.7 – Critérios de desempenho acústicos do sistema construtivo steel frame
Elemento

Critério de desempenho: valor
mínimo (Rw em dB), exposto na
Diretriz SINAT 003 revisão 01

Valore de Rw
determinado em
laboratório (dB)

Parede entre unidades

45

47

Paredes com chapas de OSB e
siding vinílico

30

39

Fonte: Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H21.

A produtividade do sistema é de 1,38 homem-hora/m² durante a etapa de
fechamento, revestimento e estrutura da obra. Uma das desvantagens do sistema é a
capacidade estrutural de construção de até 5 pavimentos. A principal desvantagem do sistema
é que ele exige mão de obra especializada, sendo que no Brasil ainda é difícil de encontrar.
(DOMARASCKI; FAGIANI, 2009) (FLASAN, 2014)
RODRIGUES (2006) destaca que, por ser um processo industrializado, as
principais vantagens do steel frame são:


Fabricação das estruturas em paralelo com a execução das fundações, diminuindo em
30% o prazo de construção;



Montagem das estruturas não serem afetada pela ocorrência de chuvas;



Cerca de 2 vezes e meio superior ao sistema convencional com relação ao desempenho
acústico e térmico (utilizando a lã de rocha e lã de vidro ou lã de PET);

21

Disponível em <http://www.cbca-acobrasil.org.br/upfiles/downloads/Datec-15-LP.pdf>. Acesso em 02 jul
2014.
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Baixo custo e facilidade de manutenção de instalações de hidráulica, elétrica, ar
condicionado e gás;



Reciclagem e reaproveitamento de vários materiais aplicados no sistema em especial o
aço;



Os perfis de aço galvanizado não contribuem para a propagação do fogo;



Resistência à corrosão – os perfis de aço galvanizado exibem maior estabilidade
dimensional;



O steel frame garante agilidade às obras, principalmente quando há pouco espaço para
canteiro;



A estrutura metálica mostra-se especialmente indicada nos casos onde há necessidade
de adaptações, ampliações, reformas e mudança de ocupação de edifícios. Além disso,
torna mais fácil a passagem de utilidades como água, ar condicionado, eletricidade,
esgoto, telefonia, informática, etc.;



O processo de fabricação do steel frame ocorre dentro de uma indústria, com mão de
obra altamente qualificada, fornecendo ao cliente a garantia de uma obra com
qualidade superior devido ao rígido controle de qualidade durante todo o processo
industrial; e



Em uma estrutura metálica a unidade empregada é o milímetro, fornecendo assim uma
precisão construtiva.

c) Sistemas pré-fabricados concreto/PVC
Desenvolvido no Canadá com a finalidade de construir e projetar de forma
industrializada edificações de até 5 pavimentos, o sistema construtivo de painéis estruturais de
PVC preenchidos com concreto é uma alternativa para moradias horizontais do segmento
econômico, para a produção de paredes estruturais de até 80 mm, para casas isoladas ou
geminadas, térreas ou assobradadas. O concreto/PVC é composto por diferentes perfis
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modulares vazados de PVC, acoplados entre si por meio de encaixes “fêmea e fêmea” unidos
por perfis “chaveta”, e posteriormente preenchidos com concreto. No Brasil desde 2001, já
foram construídos mais de 70.000 m2 entre obras comerciais e residenciais. A fundação
recomendada para o sistema construtivo é o radie ou base de concreto, sendo necessário estar
liso nas áreas de apoio dos painéis. As estruturas são formadas pelo próprio material
concreto/PVC e fixados através de barras de ancoragem, formando uma estrutura de reforço
(FARIAS, 2007) (DOMARASCKI; FAGIANI, 2009) (CICHINELLI; 2013) (CAMPOS,
2013).

Figura 2.6 – Estrutura parede do sistema construtivo concreto/PVC
Fonte: Blog da Engenharia Civil – UFES22.

O sistema em concreto/PVC tem como objetivo o desenvolvimento de um
sistema de construção veloz, em períodos pós-desastres (inundações, tempestades). Para a
montagem do sistema construtivo não há necessidade de equipamentos pesados (guindaste) e
ferramentas especiais (SABBATINI; AGOPYAN, 1991).
O PVC (policloreto de vinil) tem 57% da sua composição de origem do sal
marinho ou da terra (sal-gem) e 43% de fontes não renováveis (petróleo e gás natural). A
22

Disponível em <http://ecivilufes.files.wordpress.com/2011/11/montagem3.jpg>. Acesso em 29 jun 2014.
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estimativa é que 0,25% do suprimento de gás e petróleo no mundo são consumidos para a
produção do PVC. Além disso, é um material que consome pouca energia e gera pouco
resíduo na sua fabricação e reduz custos de operação e manutenção na aplicação (BRASKEM,
2014).
O PVC é um material resistente à ação de fungos, bactérias, insetos e roedores
e a maioria dos agentes químicos. É um bom isolante térmico, elétrico e acústico, resistente à
choques, intempéries como sol, chuva, vento e maresia. A vida útil da construção com o PVC
é superior à 20 anos. Não propaga chamas por ser auto-extinguível. O sistema atende aos
requisitos da norma NBR 15.575:2013 Edificações Habitacionais – Desempenho e às
exigências dos principais programas habitacionais brasileiros (DOMARASCKI; FAGIANI,
2009) (CICHINELLI, 2013)
Tomando-se como referência a execução de uma casa (43 m² de área
construída) a produtividade estimada com o sistema construtivo é de 2,41 homem-hora/m²,
estimando o prazo de execução de, aproximadamente, 13 dias. O sistema é de fácil
montagem, os painéis podem ser montados por 4 pessoas em apenas um dia de trabalho,
sendo as etapas de concretagem possam iniciar no dia seguinte. O concreto inserido para o
preenchimento do PVC possui resistência característica igual a 20 MPa e é modificado com
aditivo plastificante, que garante a alta fluidez. A aplicação dentro das paredes é feita,
preferencialmente, por meio de bombas de baixa pressão (CICHINELLI, 2013).
O sistema construtivo tem um baixo consumo energético, podendo chegar a
uma economia de até 75% em relação a um sistema construtivo convencional. Também reduz
em 97% os desperdícios e entulhos por ser uma construção planejada e pré-fabricada,
economizando em até 73% o consumo de água na obra em relação ao sistema construtivo
convencional (BRASKEM, 2014) (SCHMIDT, 2013).
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De acordo com a DATec no 17, o desempenho térmico atende aos critérios
mínimos para todas as zonas bioclimáticas, adaptando a todas as regiões do Brasil e o
desempenho acústico do sistema construtivo concreto/PVC é satisfatório conforme mostrado
na Tabela 2.8.
Tabela 2.8 – Critérios de desempenho e resultado do ensaio de isolação sonora do
sistema construtivo concreto/PVC

Elemento

Critério de desempenho:
valor mínimo (Rw em dB),
exposto na DIRETRIZ
SINAT 004

Valor de Rw determinado em
laboratório (dB)

Parede cega entre unidades
habitacionais, com 160mm de
espessura (parede dupla)

45

48

Parede cega de fachadas, com
80mm de espessura

30

43

Fonte: Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H23.

O sistema construtivo concreto/PVC tem uma produtividade quase oito vezes
maior que o sistema convencional em alvenaria. Na etapa de fechamento (etapa que gera
maior desperdício e mais artesanal do processo de construção), o PVC tem vantagens sobre os
outros sistemas por não precisar de revestimento cerâmico e de pintura. Uma desvantagem
apontada é no processo de montagem, onde é utilizado o concreto na sua estrutura. Esse
trabalho de concretagem ainda é artesanal e influi, diretamente, na qualidade do produto final
(DOMARASCKI; FAGIANI, 2009).
Desta forma e de acordo com resultados apontados nos testes de desempenho
térmico, o sistema concreto/PVC é adaptado para qualquer clima e temperatura no Brasil.

23

Disponível
em
<http://pbqp-h.cidades.gov.br/download.php?doc=e519e847-f322-4ce8-824f13670ee6805c&ext=.pdf&cd=2784>. Acesso em 29 jun 2014.
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O Quadro 2.1 apresenta um resumo das principais propriedades técnicas dos sistemas construtivos industrializados comparado ao
sistema convencional de alvenaria.
Quadro 2.1 – Síntese de comparação entre os sistemas construtivos
ALVENARIA

WOOD FRAME

STEEL FRAME

(continua)
CONCRETO/PVC

Principais
elementos
constituintes

- Tijolos cerâmicos ou de concreto
- Argamassa com propriedades
mecânicas

- Estrutura e treliças de Pinus
- Painéis estruturais de tira de
madeira (OSB)
- Placa cimentícia
- Chapa de gesso acartonado
- Membrana hidrófuga

- Estrutura e treliças de aço
galvanizado conformados a frio e
soldados
- Painéis de tira de madeira (OSB)
- Placa cimentícia
- Chapa de gesso acartonado

- Perfis de PVC
- Concreto

Reciclagem de
materiais
constituintes

Maior desperdício de materiais na
obra24

Conforme CONAMA 307/2002 o
Pinus tratado com CCA é
considerado um resíduo perigoso
Classe IV e não pode ser reciclado
ou reutilizado25.

- São de fácil desconstrução,
tratamento, processamento e
reutilização de materiais.
- Resíduos do steel frame são
considerados classe A
- Placas cimentícias e o aço (guias,
montantes e parafusos) são
considerados Classe B26

Reduz 97% desperdícios e
entulhos na obra27

24

Fonte: DEEKE (2009) e HASS; MARTINS (2011).
Fonte: BRACELPA (2012) e SANTOS(2012).
26
Fonte: CRASTO (2005).
27
Fonte: SCHMIDT (2013).
25
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(continuação)
ALVENARIA

WOOD FRAME

STEEL FRAME

CONCRETO/PVC

Energia

- Maior consumo de energia com a
geração de gases poluentes na
mineração das matérias-primas
- Queima de combustível no
transporte
- Produção do bloco
- Tratamento e decomposição de
materiais residuais1

Redução de até 73% de emissões
de dióxido de carbono28

O sistema emite aproximadamente
89 kg de dióxido de carbono em
1m² de fachada29

Baixo consumo energético
(economia de 75% em relação ao
convencional)27

Consumo de
água

Requer grande quantidade de água
para no processo de execução da
obra35

Sistema de construção à seco (não
utiliza água no processo de
execução da obra)30

Construção à seco (não utiliza
água no processo de execução da
obra)

Reduz em 73% o consumo de água
na obra comparado ao sistema
convencional27

Desempenho
térmico

- Atende aos critérios mínimos da
norma ABNT NBR 15575
- Apresenta um atraso térmico
associado a inércia31

Atende aos níveis de desempenho
térmico da norma ABNT NBR
1557532

Atende aos níveis de desempenho
térmico da norma ABNT NBR
1557533

- Atende aos níveis de
desempenho térmico da norma
ABNT NBR 15575
- É adaptado a qualquer clima e
tempo no Brasil34

Desempenho
acústico

Atende aos critérios mínimos da
norma ABNT NBR 1557-331

- Utiliza manta de lã de rocha
mineral, vidro ou pet antirruído
- Atende aos critérios mínimos da
norma ABNT NBR 15575-332

- Utiliza manta de lã de rocha
mineral, vidro ou pet antirruído
- Atende aos critérios mínimos da
norma ABNT NBR 15575-333

Atende aos critérios mínimos da
norma ABNT NBR 15575-334

28

Fonte: CASAGRANDE JÚNIOR (2011).
Fonte: NETO; SPOSTO(2011).
30
Fonte: TORQUATO (2010).
31
Fonte: DATec nº 21.
32
Fonte: DATec nº 20.
33
Fonte: DATec nº 15.
34
Fonte: DATec nº 17.
29
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(fim)
ALVENARIA

WOOD FRAME

STEEL FRAME

CONCRETO/PVC

Principais
Vantagens

- Mais usual na construção de
habitações de interesse social35
- Culturalmente no Brasil é o
sistema construtivo mais aceito
pela população35
- Resistência mecânica ao fogo36
- Montagem in loco (facilidade na
produção)35
- Durabilidade acima de 300
anos36

- Utiliza o pinus autoclavado,
resistente ao ataque de organismos
xilófagos30
- Reduz em até 85% o desperdício
de matéria-prima no canteiro de
obra
- Obras de menor impacto
ambiental desde o transporte até a
montagem da edificação24
- Utilização em 95% das casas
construídas nos EUA37
- Redução no prazo de entrega da
obra37

- Fabricação das estruturas em
paralelo com a execução das
fundações (diminui 30% do prazo
de construção da obra)38
- Facilidade de manutenção de
instalações elétricas, hidráulicas,
ar condicionado, gás38
- Resistência a corrosão38
- Perfis de aço galvanizado
minimizam a propagação do fogo38
- Produtividade do sistema na
etapa de construção é de 1,38
homem-hora/m² 37

Desvantagens

- Qualidade do alinhamento/prumo
depende da qualificação da mão de
obra
- Interferência destrutiva para a
colocação da tubulação elétrica,
gás e hidráulica
- Geração de gases poluentes
durante a produção dos blocos e da
argamassa
- Produtividade do trabalhador é
de 5,16 homem-hora/m²

Capacidade estrutural de
construção de até 5 pavimentos
mão de obra especializada

- Capacidade estrutural de
construção de até 5 pavimentos37
- Mão de obra especializada
(difícil de encontrar no Brasil)37

- Resistente a fungos, bactérias,
insetos e roedores37
- Vida útil da construção é superior
a 20 anos37
- Não propaga o fogo por ser um
material auto-extinguivel37
- Produtividade do sistema na
etapa de construção é de
2,41homem-hora/m²39
- Prazo de execução da obra é de
13 dias39
- Não precisa de revestimento
cerâmico e pintura39
- Capacidade estrutural de
construção de até 5 pavimentos39
- Processo de concretagem ainda é
artesanal, influenciando
diretamente a qualidade do
produto final37
- Mão de obra especializada

35

Fonte: NASCIMENTO (2004) e TCPO (2008).
Fonte: FERNANDES et al (2001).
37
Fonte: DOMARASCKI; FAGINI (2009).
38
Fonte: RODRIGUES (2006).
39
Fonte: CICHINELLI (2014).
36
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2.2 SUSTENTABILIDADE
2.2.1 Desenvolvimento Sustentável
Nos últimos anos a humanidade teve um crescimento tecnológico de
significativa importância, principalmente após a Revolução Industrial, no século XVIII,
quando várias descobertas no campo das ciências possibilitaram o aumento da produção. Em
decorrência dessas descobertas, verificou-se o desgaste dos elementos naturais e uma
excessiva contaminação do meio ambiente natural (CAMPOS, 2012).
O “desenvolvimento sustentável de produtos” deve considerar aspectos
referentes às dimensões social e ecológica, bem como fatores econômicos, dos recursos vivos
e não vivos, e também as vantagens de curto e longo prazo das ações alternativas, atendendo
as necessidades da geração atual, sem comprometer a habilidade das gerações futuras
atenderem as suas próprias necessidades (BRUNDLAND, 1978) (MORSE; BELL, 2003)
(ROSA, 2005) (SILVA,2012).
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Figura 2.7 – Dimensões que envolvem o conceito de sustentabilidade
Fonte: Morse e Bell (2003).

O conceito de desenvolvimento sustentável e da necessidade de preservação do
meio ambiente foi um movimento gradativo e que ocorre ao longo dos anos, através de
eventos e conferências realizadas em vários países, conforme pode ser visualizado a seguir:
a)

Criação do Clube de Roma – 1968

Organização informal com objetivo de promover o entendimento dos
componentes variados, mas interdependentes (econômicos, políticos, naturais e sociais) que
formam o sistema global.
b)

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em

Estocolmo, Suécia – 1972
Regulamentação e controle ambiental, salientando‐se que da Conferência de
Estocolmo resultou na estruturação de órgãos ambientais e legislações cujo resultado imediato
foi considerar a poluição crime em diversos países.
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c)

Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU

publica documento “Nosso Futuro Comum” (Relatório Brundtland) – 1987
Um

dos

mais

importantes

documentos

sobre

meio

ambiente

e

desenvolvimento. Vincula economia e ecologia e estabelece o eixo em torno do qual se deve
discutir o desenvolvimento, formalizando o conceito de desenvolvimento sustentável. O
Relatório Brundtland sugere várias medidas a serem adotadas em nível nacional, dentre as
quais, destacam-se as que englobam a temática de construções sustentáveis:
-

diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias
que admitam o uso de fontes energéticas renováveis;

-

aumento da produção industrial nos países não industrializados à base
de tecnologias ecologicamente adaptadas;

-

controle da urbanização selvagem e integração entre campo e cidades
menores;

d)

limitação do crescimento populacional.
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e

Desenvolvimento, ou Cúpula da Terra – 1992
Realizada no Rio de Janeiro, a Rio-92 ou ECO-92, a primeira Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento consistiu‐se no mais importante
foro mundial realizado. Abordou novas perspectivas globais e de integração da questão
ambiental planetária e definiu mais concretamente o modelo de desenvolvimento sustentável.
Participaram 170 estados, que aprovaram a declaração do Rio e mais quatro documentos,
dentre os quais a Agenda 21, “um instrumento de planejamento para a construção de
sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção
ambiental, justiça social e eficiência econômica”.
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e)

Rio +5 – 1997

Realizada em Nova York, teve como objetivo analisar a implementação do
Programa da Agenda 21
f)

Declaração do Milênio – 2000

Em setembro de 2000, os representantes dos Estados Membros da ONU
assinaram o documento considerado o mais importante compromisso internacional em favor
do desenvolvimento no mundo, o qual incluiu objetivos concretos e mensuráveis conhecidos
como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, sendo a meta 9 “integrar os princípios do
desenvolvimento sustentável nas políticas e programas dos países e inverter a perda de
recursos ambientais.”
g)

Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável - Rio +10 –

2002
Realizada em Johanesburgo, examinou se as metas estabelecidas pela
Conferência do Rio‐92 foram respeitadas, e serviu para que os estados reiterassem seu
compromisso com os princípios do desenvolvimento sustentável através do Plano de
Implementação Johanesburgo.
h)

Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável - Rio +20 –

2012
Realizada no Rio de Janeiro, a Rio +20 teve como temas: uma economia verde
no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; e o quadro
institucional para o desenvolvimento sustentável. Seu resultado foi um documento com 53
páginas, acordado por 188 países, ditando o caminho para a cooperação internacional sobre
desenvolvimento sustentável.
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2.2.2 Indicadores da sustentabilidade em edificações
A construção civil é reconhecida como uma das grandes responsáveis por
impactos ambientais, sociais e econômicos, quer pelo consumo de recursos naturais, quer pela
modificação da paisagem ou pela geração de resíduos. O setor, que possui destaque na
economia brasileira, tem o desafio de conciliar sua atividade produtiva com condições que
conduzam a um desenvolvimento sustentável consciente e menos agressivo ao meio ambiente
(KARPINSK et al., 2009).
Indicadores ambientais para edificações têm o potencial de servir como um
meio de fazer os impactos ambientais dos empreendimentos (e possivelmente os benefícios)
visíveis a todos os atores relevantes. Além disso, os indicadores facilitam a análise e a gestão
de uma série de questões ambientais em situações de tomada de decisão relevantes. A ampla
aceitação de indicadores em diferentes grupos de tomadores de decisão em diferentes fases do
ciclo de vida de um empreendimento é especialmente importante quando os indicadores não
são obrigatórios, mas sim quando usados de forma voluntária.
Os três principais tipos de benefícios associados à construção sustentável são
ambientais, econômicos e sociais para a comunidade. Benefícios ambientais incluem a
melhoria do ar e da qualidade da água, redução do consumo de energia e água e a redução de
resíduos. Benefícios econômicos incluem custos operacionais e custos de manutenção
reduzidos e aumento da receita (preço de venda ou aluguel). Benefícios sociais incluem maior
conforto e qualidade de vida para os moradores, redução do absentismo e da taxa de
rotatividade e redução dos passivos.
Segundo CORRÊA (2009) há diversos princípios básicos que uma construção
sustentável deve apresentar:


qualidade ambiental interna e externa;



gestão sustentável da implantação da obra;
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adaptar-se às necessidades atuais e futuras dos usuários;



uso de matérias-primas que contribuam com a eco-eficiência do processo;



redução do consumo energético;



redução do consumo de água;



reduzir, reutilizar, reciclar e dispor corretamente os resíduos sólidos;



introduzir inovações tecnológicas sempre que possível e viável;



educação ambiental: conscientização dos envolvidos no processo.
Tendo em conta o elevado número de ferramentas e metodologias existentes, a

Organização Internacional de Normalização (ISO) criou, em 2002, um comitê responsável por
tratar e desenvolver normas específicas no âmbito da sustentabilidade na construção baseadas
na gestão ambiental com o objetivo de buscar uma harmonização na avaliação de construções
sustentáveis e em declarações de produtos ambientais para construções.
Normas ISO sobre sustentabilidade na construção de edifícios:
- ISO 21930:2007 – declaração ambiental de produtos de construção;
- ISO 15392:2008 – apresenta princípios gerais que uma edificação deve seguir
com vista à sustentabilidade;
- ISO 21931-1:2010 – estrutura para métodos avaliação de desempenho
ambiental dos trabalhos de construção – Parte 1: edifícios.
- ISO 21929-1:2011 – indicadores de sustentabilidade – Parte 1: estrutura para
o desenvolvimento de indicadores e conjunto de indicadores para edifícios.
A mais recente ISO 21929-1:2011 adapta-se aos princípios gerais de
sustentabilidade para empreendimentos novos ou existentes, relacionados com a sua
concepção, construção, operação, manutenção, renovação e fim da vida, com a definição de
uma estrutura de indicadores de sustentabilidade de edificações para a avaliação dos impactos
econômicos, ambientais e sociais nos níveis local, regional e global. Os indicadores de
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sustentabilidade devem apoiar o estabelecimento de exigências, design sustentável e
comparação de opções de design. Os conjuntos existentes de indicadores de sustentabilidade
cobrem uma vasta gama de questões, incluindo aspectos de impactos ambientais e
econômicos, localização e vizinhança, a construção de desempenho e vida útil.
Quadro 2.2 – Lista de Indicadores da norma ISO 21929-1:2011
Ambiente

Econômicos

Social

Alterações Climáticas;

Investimento;

Qualidade dos Edifícios;

Destruição da camada do
ozônio;

Desconstrução e tratamento
de resíduos;

Acidificação;

Uso - Água, Energia, etc.;

Efeitos da construção
relacionados com a saúde e
segurança dos utilizadores;

Eutrofização;

Receitas geradas pela
construção;

Acessibilidade;

Desenvolvimento do valor
econômico do edifício

Qualidade arquitetônica dos
edifícios;

Formação de oxidantes
fotoquímicos;
Esgotamento de recursos
não-renováveis;
Formação de poluentes

Satisfação do utilizador;

Proteção do patrimônio
cultural

Fonte: ISO (2011).

2.3 PRINCIPAIS CERTIFICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Os setores de construção e imobiliário têm extensos impactos diretos e
indiretos sobre o meio ambiente. Durante sua construção, ocupação, renovação, reorientação e
demolição, os empreendimentos utilizam energia, água e matérias-primas, geram resíduos e
emitem emissões potencialmente prejudiciais à atmosfera. Diante dessas questões, foram
arquitetadas normas, certificações e sistemas de classificação que visam mitigar o impacto das
construções, por meio do design sustentável (SILVA, 2012) (CALARGE, 2014).

2.3.1 Conceito e objetivos das certificações de construções sustentáveis
A construção e operação do edifício apresentam impactos diretos e indiretos
significativos no meio ambiente, sendo que o termo sustentabilidade significa o
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comprometimento crescente com o gerenciamento ambiental, sendo seu produto o balanço
otimizado de custos e benefícios sociais e humanos no atendimento das necessidades
funcionais do edifício (ANTONIOLI, 2003), cujos objetivos principais são:


evitar a diminuição dos recursos energéticos, de água e de matérias primas;



minimizar e controlar os impactos ambientais causados pelo edifício ao longo de toda
a sua vida útil e;



criar um ambiente construído habitável, confortável, seguro e produtivo.
Os sistemas de certificação para edificações sustentáveis têm como objetivo

avaliar o desempenho da construção e o funcionamento dos edifícios, de modo a fornecer
indicações aos especialistas sobre a sua localização, o seu uso eficiente da água, o seu uso
eficiente da energia, a qualidade ambiental interna, entre outras (SILVA, 2003) (VALENTE,
2009).
Em 1999, o International Council for Research and Innovation in Building and
Construction (CIB) publicou uma agenda especifica para o setor da construção civil,
denominada “Agenda 21 on Sustainable Construction”, com o objetivo de consolidar uma
estrutura global que fundamente a elaboração das agendas locais ou nacionais e setoriais,
definindo órgãos certificadores de construções civis, acreditados junto às grandes entidades
normalizadoras (VALENTE, 2009) (SILVA, 2012).
São três as certificações mais difundidas no Brasil para construções
sustentáveis. A primeira certificação ambiental para edificação no Brasil ocorreu em 2007,
por meio da aplicação do método Leadership in Energy and Enviromental Design – LEED.
Devido à restrições desse método, em 2010 foi apresentada a certificação Alta Qualidade
Ambiental – AQUA. A Caixa Econômica Federal lançou em 2010, o Selo Casa Azul Caixa
para promoção da inovação e a produção de habitações mais sustentáveis, representando um
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selo de classificação da sustentabilidade de projetos desenvolvidos para a realidade da
construção habitacional nacional (LUZINO, 2010) (SILVA, 2012) (CBIC; CNI, 2012).
Os indicadores de sustentabilidade servem como ferramenta para a avaliação
do desempenho sustentável de edifícios (SILVA, 2012) (CALARGE, 2014). A seguir, são
apresentados os principais métodos de avaliação de construção.

2.3.1 Certificação em Leadership in Energy and Enviromental Design – LEED
Desenvolvida em 1999, nos Estados Unidos, pelo United States Building
Council (USGBC), a certificação LEED é um sistema que certifica edifícios a partir de uma
lista de pré-requisitos e créditos baseados em objetivos pré-selecionados. É considerado o
sistema de certificação verde mais difundido dentre as certificações existentes atualmente, já
que busca o desenvolvimento de padrão para melhoria do desempenho ambiental e econômico
dos edifícios, tendo como base princípios, práticas, materiais e padrões sustentáveis. No
Brasil, o USGBC é representado pelo Green Building Council Brasil (GBC BRASIL, 2014)
(BUENO, 2010).
O sistema de certificação LEED tem sido aplicado, nos últimos anos, na
certificação de desempenho ambiental de edifícios comerciais em grandes cidades brasileiras
e uma parte considerável de sua pontuação total depende da obtenção de créditos
referenciados em normas, características climáticas e construtivas da região. Os critérios são
pautados em estratégias de projetos com resultados no melhor aproveitamento dos recursos,
seleção de materiais, equipamentos e sistemas ambientalmente responsáveis e de alto
desempenho bem como as práticas de construção com menor impacto ambiental.
(HERNANDES, 2006)
Existem quatro diferentes níveis de certificação de edifícios verdes,
respectivamente, Certificado, Prata, Ouro e Platina, que estão baseados em um total de pontos
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obtidos em até sete categorias. Além destes níveis, o LEED desenvolveu publicações
específicas que levaram em conta a evolução da certificação, a saber (BUENO, 2010):


LEED NC (New Constructions) – Novas construções e grandes projetos de renovação;



LEED CS (Core and Shell) – Projetos da envoltória e parte central do edifício, como
grandes edifícios comerciais;



LEED CI (Comercial Interior) – Projetos de interiores em edifícios comerciais;



LEED EB_OM (Existing Buildings) – Operação e Manutenção de Edifícios existentes;



LEED Schools – Escolas;



LEED ND (Neighborhood Development) – Desenvolvimento de bairros, condomínios
e loteamentos;



LEED Healthcare – Para unidades de Saúde;



LEED Retail NC e CI – Para Lojas de Varejo;



LEED for Home – Para residências (não aplicável no Brasil).
Dentre as versões existentes da certificação LEED, a LEED NC é a que possui

maior número de projetos registrados e certificados e a mais abrangente (HERNANDES,
2006).
O LEED NC é baseado em um sistema de pontuação dividido em sete
categorias que totalizam 110 pontos possíveis:
a) Espaço Sustentável – 26 pontos:
Prevê a minimização da poluição durante a construção da estrutura do edifício
e fornece à equipe de projeto os critérios necessários para alcançar essa minimização e
proteção da envolvente, já durante a futura fase de operação do edifício.
 Pré-requisito: Prevenção da poluição na atividade da construção
Créditos:
-

Seleção do terreno
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-

Densidade urbana e conexão com a comunidade

-

Remediação da área contaminada

-

Transporte alternativo (acesso ao transporte público)

-

Transporte alternativo (bicicletário e vestiário para os ocupantes)

-

Transporte alternativo (uso de veículos de baixa emissão)

-

Transporte alternativo (área de estacionamento)

-

Desenvolvimento do espaço (proteção e restauração do habitat)

-

Desenvolvimento do espaço (maximizar espaços abertos)

-

Projeto águas pluviais (controle da quantidade)

-

Projeto águas pluviais (controle da qualidade)

-

Redução da ilha de calor (áreas cobertas)

-

Redução da ilha de calor (áreas descobertas)

-

Redução da poluição luminosa

b) Uso racional da água – 10 pontos:
Categoria que fornece requisitos para reduzir a quantidade de água necessária à
construção e (sobretudo) operação do edifício.
 Pré-requisito: Redução do uso da água (20% de redução)
 Créditos:
-

-

Uso eficiente da água no paisagismo:


redução de 50%



uso de água não potável ou sem irrigação

Tecnologias inovadoras para águas servidas:


redução do consumo de água em 30%



redução do consumo de água em 35%
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redução no consumo de água em 40%

c) Energia e Atmosfera – 35 pontos:
Requisitos que conduzem à minimização do consumo de energia e o incentivo
à utilização de fontes de energia alternativa e energias renováveis.
 Pré-requisito: Comissionamento dos sistemas de energia
 Pré-requisito: Performance mínima de energia
 Pré-requisito: Gestão fundamental de gases refrigerantes (não uso de CFC's)
-

Otimização da performance energética:


12% para prédios novos ou 8% para prédios reformados



14% para prédios novos ou 10% para prédios reformados



16% para prédios novos ou 12% para prédios reformados



18% para prédios novos ou 14% para prédios reformados



20% para prédios novos ou 16% para prédios reformados



22% para prédios novos ou 18% para prédios reformados



24% para prédios novos ou 20% para prédios reformados



26% para prédios novos ou 22% para prédios reformados



28% para prédios novos ou 24% para prédios reformados



30% para prédios novos ou 26% para prédios reformados



32% para prédios novos ou 28% para prédios reformados



34% para prédios novos ou 30% para prédios reformados



36% para prédios novos ou 32% para prédios reformados



38% para prédios novos ou 34% para prédios reformados



40% para prédios novos ou 36% para prédios reformados



42% para prédios novos ou 38% para prédios reformados
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-



44% para prédios novos ou 40% para prédios reformados



46% para prédios novos ou 42% para prédios reformados



48% para prédios novos ou 44% para prédios reformados

Geração local de energia renovável


1% de energia renovável



3% de energia renovável



5% de energia renovável



7% de energia renovável



9% de energia renovável



11% de energia renovável



13% de energia renovável

-

Melhoria no comissionamento

-

Melhoria na gestão de gases refrigerantes

-

Medições e verificações

-

Energia verde

d) Materiais e Recursos – 14 pontos:
Incentiva o estabelecimento de sistemas de reciclagem (para papel, cartão,
vidro, etc.) e critérios para gerir e reduzir a quantidade de resíduos, tanto para as fases de
construção como de operação do edifício. Promove ainda, a escolha de materiais reciclados,
com conteúdo reciclável e materiais locais.
 Pré-requisito: Depósito e coleta de materiais recicláveis
 Créditos:
-

Reuso do edifício (manter paredes, pisos e coberturas existentes):


reuso de 55%
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reuso de 75%



reuso de 95%

-

Reuso do edifício (manter elementos interiores não estruturais)

-

Gestão de resíduos da construção:

-

-

-



destinar 50% para o reuso



destinar 75% para o reuso

Reuso de materiais:


reuso de 5%



reuso de 10%

Conteúdo reciclado:


10% do conteúdo



20% do conteúdo

Materiais regionais:


10% dos materiais extraídos, processados e manufaturados
regionalmente



20% dos materiais extraídos, processados e manufaturados
regionalmente

-

Materiais de rápida renovação

-

Madeira certificada

e) Qualidade ambiental interna – 15 pontos:
Estabelece níveis mínimos de desempenho e qualidade do ar interior,
fornecendo critérios para eliminar, reduzir e gerir fontes interiores de poluição e o acesso a
ventilação natural do exterior.
 Pré-requisito: Desempenho mínimo de qualidade do ar interno
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 Pré-requisito: Controle da fumaça do cigarro
 Créditos:
-

Monitoramento do ar externo

-

Aumento da ventilação

-

Plano de gestão de qualidade do ar (durante a construção)

-

Plano de gestão de qualidade do ar (antes da ocupação)

-

Materiais de baixa emissão (adesivos e selantes)

-

Materiais de baixa emissão (tintas e vernizes)

-

Materiais de baixa emissão (carpetes e sistemas de piso)

-

Materiais de baixa emissão (madeiras compostas e produtos de
agrofibras)

-

Controle interno de poluentes e produtos químicos

-

Controle de sistemas (iluminação)

-

Controle de sistemas (conforto térmico)

-

Conforto térmico (projeto)

-

Conforto térmico (verificação)

-

Iluminação natural e paisagem (luz do dia)

-

Iluminação natural e paisagem (vistas)

f) Inovação e processo de projeto – 6 pontos:
Categoria para premiar estratégias inovadoras.
 Créditos:
-

-

Inovação no projeto


inovação ou performance exemplar



inovação

Profissional acreditado LEED
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g) Créditos regionais – 4 pontos:
Categoria para prioridades ambientais, sociais ou econômicas da região.
 Crédito:
-

Prioridades regionais

Os benefícios Certificação LEED são tanto econômicos, sociais e ambientais
(CGBC BRASIL, 2014) e incluem, entre outros:


Otimização do desempenho dos edifícios e redução dos custos
operacionais



Aumento do valor dos ativos



Melhora na segurança e priorização da saúde dos trabalhadores e
ocupantes



Aumento da produtividade do funcionário; melhora na
recuperação

de

pacientes

(em

hospitais);

melhora

no

desempenho de alunos (em escolas); aumento no ímpeto de
compra de consumidores (em comércios)


Aumento da satisfação e bem estar dos usuários



Estímulo a políticas públicas de fomento a Construção
Sustentável



Uso racional e redução da extração dos recursos naturais



Redução, tratamento e reuso dos resíduos da construção e
operação.
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Ainda pouco adaptado ao Brasil40, o LEED ainda passa pela tropicalização,
porém é utilizado no Brasil sem qualquer tipo de adequação à realidade do país, como por
exemplo dá peso alto há alguns itens às fontes de energia (que no Brasil são de matriz limpa)
e pouco valor às questões trabalhistas e à gestão de resíduos, itens já resolvidos nos EUA.
Segundo MUÑOZ BARROS (2012) outro ponto a considerar é a possibilidade
de optar pelos itens considerados mais baratos e fáceis de serem alcançados, dado que a
métrica de pontos dá peso a todos os créditos, o que não será necessariamente os mais
relevantes do ponto de vista da sustentabilidade (FOSSATI, 2008).

2.3.2 Certificação em Alta Qualidade Ambiental – AQUA
A certificação de Alta Qualidade Ambiental – AQUA foi o primeiro certificado
de construções sustentáveis que levou em conta as especificidades do Brasil que “se destina a
caracterizar um edifício saudável e confortável, com bom desempenho energético, cujos
impactos ambientais e econômicos são os mais controlados possíveis em seu contexto
territorial e no conjunto de seu ciclo de vida” (FCAV, 2014).
O processo de certificação é realizado a partir de auditorias presenciais
seguidas de analise técnica que verificam o atendimento aos critérios do referencial técnico.
Atendidos os critérios de cada fase (programa, concepção e realização) os certificados são
emitidos em até 30 dias. O processo é baseado no desempenho ao cumprimento aos critérios
sendo necessário atendê-los para se atingir a certificação.
O referencial técnico para a obtenção da certificação AQUA, é definido por
dois elementos, sistema de gestão do empreendimento (SGE) e qualidade ambiental do
edifício (QAE), que avaliam o empreendimento de forma complementar (FCAV, 2014).

40

Disponível em <http://meioambienteeconstrucao.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9
3&Itemid=78>. Acesso em 29 jul 2014.
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O SGE define a qualidade ambiental, organiza e controla os processos
operacionais em todas as fases do empreendimento. O referencial do Sistema de Gestão do
Empreendimento organiza-se da seguinte forma:


Comprometimento – comprometimento do empreendedor com o perfil de desempenho
ambiental;



Implantação e funcionamento – planejamento, responsabilidades e autoridades,
competências, contratos, comunicação, controle de documentos;



Gestão de empreendimento – monitoramento e análise críticas, avaliação da Qualidade
Ambiental, correções e ações corretivas; e



Aprendizagem.
A qualidade ambiental do edifício compreende quatro temas: Energia, Meio

ambiente, Conforte e Saúde, onde cada tema é avaliado em uma escala de 0 a 4 estrelas, sendo
possíveis cinco classificações, dependendo do escore total alcançado em cada um dos quatro
temas, sendo o máximo a ser atingido o total de 16 estrelas, podendo ser avaliados como
(VANZOLINI, 2014):


BOM – desempenho de práticas correntes ou regulamentares – entre 1 a 4 estrelas;



MUITO BOM – desempenho superior (boas práticas) – entre 5 e 8 estrelas;



EXCELENTE – desempenho calibrado conforme o desempenho máximo constatado
recentemente nas operações de alto desempenho ambiental (melhores práticas) – entre
9 e 11 estrelas; ou



EXCEPCIONAL – é preciso alcançar no mínimo 3 estrelas no tema Energia – 12
estrelas ou mais.
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As catorze categorias para avaliar a gestão ambiental das obras e as
especificidades técnicas e arquitetônicas para edifícios comerciais, administrativos e de
serviços41 são:

 Eco-construção:

1.

Relação de edifício com seu entorno.

2.

Escolha integrada de produtos, sistemas e processos construtivos.

3.

Canteiro de obras com baixo impacto ambiental.

 Eco-Gestão:

4.

Gestão da energia.

5.

Gestão da água.

6.

Gestão dos resíduos de uso e operação do edifício.

7.

Manutenção – permanência do desempenho ambiental.

8.

Conforto hidrotérmico.

9.

Conforto acústico.

 Conforto:

10. Conforto visual.
11. Conforto olfativo.
 Saúde:

12. Qualidade sanitária dos ambientes.
13. Qualidade sanitária do ar.
14. Qualidade sanitária da água.

41

Para certificação em edifícios residenciais, os critérios são baseados em outras quatro categorias, a saber:
Energia e economias, Meio ambiente, Saúde e segurança e Conforto do usuário.
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Os principais benefícios dos edifícios certificados pelo Processo AQUA podem
ser tanto para o empreendedor quanto para o comprador, e, ainda, socioambientais. São
exemplos (FCAV, 2014):
-

Aumentar o valor do empreendimento

-

Economia direta de águas e energia

-

Conservação e manutenção

-

Redução da poluição

-

Gestão de riscos naturais, solo, água, ar, etc.

-

Melhoria no relacionamento com órgãos ambientais e comunidades

O processo AQUA exige uma gestão bastante ativa por parte do empreendedor
para que os critérios sejam atendidos, dado que é o empreendedor quem define a organização,
competências, método, meios e documentação necessária para se atingir os objetivos e
exigências propostas (MUÑOZ BARROS, 2012).
O certificado final AQUA é valido por um ano não havendo possibilidade de
renovação. A justificativa para a não renovação é o fato de todos os elementos necessários ao
bom desempenho já se encontrarem no empreendimento.

2.3.3 Certificação em Selo Azul CAIXA
O Selo Azul da CAIXA é um instrumento de classificação sócio ambiental que
reconhece empreendimentos habitacionais que adotam soluções mais eficientes aplicadas à
construção, ao uso e à ocupação e a manutenção das edificações, com o objetivo de incentivar
o uso racional dos recursos naturais e melhorar a qualidade das habitações e seu entorno
(CAIXA, 2010).
O Selo Casa Azul CAIXA analisa 53 critérios agrupados em seis categorias
(inserção urbana, projeto e conforto, eficiência energética, conservação de recursos naturais,
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uso racional da água e práticas sociais) ), que orientam a classificação do projeto, conforme a
seguir:
a) Qualidade Urbana
 Qualidade do Entorno – Infraestrutura (obrigatório)
 Qualidade do Entorno – Impactos (obrigatório)
 Melhorias no Entorno
 Recuperação de Áreas Degradadas
 Reabilitação de Imóveis
b) Projeto e Conforto
 Paisagismo (obrigatório)
 Flexibilidade de Projeto
 Relação com a Vizinhança
 Solução Alternativa de Transporte
 Local para Coleta Seletiva (obrigatório)
 Equipamentos de Lazer, Sociais e Esportivos (obrigatório)
 Desempenho Térmico – Vedações (obrigatório)
 Desempenho Térmico - Orientação ao Sol e Ventos (obrigatório)
 Iluminação Natural de Áreas Comuns
 Ventilação e Iluminação Natural de Banheiros
 Adequação às Condições Físicas do Terreno
c) Eficiência Energética
 Lâmpadas de Baixo Consumo – Áreas Privativas (obrigatório para HIS até 3 s.m.)
 Dispositivos Economizadores – Áreas Comuns (obrigatório)
 Sistema de Aquecimento Solar
 Sistemas de Aquecimento à Gás
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 Medição Individualizada – Gás
 Elevadores Eficientes
 Eletrodomésticos Eficientes
 Fontes Alternativas de Energia
d) Conservação de Recursos Materiais
 Coordenação Modular
 Qualidade de Materiais e Componentes (obrigatório)
 Componentes Industrializados ou Pré-fabricados
 Formas e Escoras Reutilizáveis (obrigatório)
 Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) (obrigatório)
 Concreto com Dosagem Otimizada
 Cimento de Alto-Forno (CPIII) e Pozolânico (CP IV)
 Pavimentação com RCD
 Facilidade de Manutenção da Fachada
 Madeira Plantada ou Certificada
e) Gestão da Água
 Medição Individualizada – Água (obrigatório)
 Dispositivos Economizadores – Sistema de Descarga (obrigatório)
 Dispositivos Economizadores – Arejadores
 Dispositivos Economizadores – Registro Regulador de Vazão
 Aproveitamento de Águas Pluviais
 Retenção de Águas Pluviais
 Infiltração de Águas Pluviais
 Infiltração de Águas Pluviais
 Áreas Permeáveis (obrigatório)
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f) Práticas Sociais
 Educação para a Gestão de RCD (obrigatório)
 Educação Ambiental dos Empregados (obrigatório)
 Desenvolvimento Pessoal dos Empregados
 Capacitação Profissional dos Empregados
 Inclusão de trabalhadores locais
 Participação da Comunidade na Elaboração do Projeto
 Orientação aos Moradores (obrigatório)
 Educação Ambiental dos Moradores
 Capacitação para Gestão do Empreendimento
 Ações para Mitigação de Riscos Sociais
 Ações para a Geração de Emprego e Renda
Seguindo os critérios acima citados, o Selo Casa Azul CAIXA pode ser
classificado quanto ao nível, podendo ser bronze, prata ou ouro, que variará de acordo com a
quantidade de critérios cumpridos e, também, levando em conta o valor de avaliação da
unidade habitacional conforme sua localização (Quadro 2.3).


Bronze – cumprimento de todos as critérios obrigatórios



Prata – atendimento aos critérios obrigatórios mais seis itens de livre escolha



Ouro – realização de todos os critérios obrigatórios além de mais 12 itens de livre
escolha
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Quadro 2.3 – Limites de Avaliação e localidades para o Selo Casa Azul nível bronze
Localidades

Valor de Avaliação da unidade
habitacional

- Distrito Federal
- Cidades de São Paulo e Rio de Janeiro
- Municípios com população igual ou superior a 1 milhão de
habitantes integrantes das regiões metropolitanas dos Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro

Até R$ 130.000,00

- Municípios com população igual ou superior a 250 mil
habitantes
- Região Integrada do Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF nas
demais regiões metropolitanas e nos municípios em situação de
conurbação com as estaduais (exceto Rio de Janeiro e São
Paulo)
Demais municípios

Até R$ 100.000,00

Até R$ 80.000,00

Fonte: CAIXA (2010).

O nível bronze do Selo será concedido somente aos empreendimentos cujo
valor de avaliação da unidade habitacional não ultrapassar os limites do Quadro 2.3. Os
projetos de empreendimentos com valores de avaliação superiores ao limites do Quadro 2.3
deverão se enquadrar, no mínimo, no nível prata.
Alguns critérios são voltados para empreendimentos específicos e, certamente,
não são relevantes em outros, como por exemplo, em regiões com clima quente, a demanda de
aquecimento de água é baixa e, em consequência, os benefícios ambientais e econômicos da
instalação de sistemas de aquecimento de água são menores.
Dessa forma, a decisão final sobre as ações que deverão ser adotadas para a
promoção da sustentabilidade deve estar embasada na “Agenda do empreendimento”, que tem
por objetivo identificar os aspectos socioambientais relevantes para o empreendimento,
servindo de guia para selecionar os critérios a serem adotados, considerando-se os recursos
disponíveis e as características dos usuários (CAIXA, 2010). O Selo Casa Azul CAIXA
identifica que o grau de sustentabilidade socioambiental do empreendimento vai depender da
qualidade do processo de formulação da agenda. E recomenda, ainda, que a Agenda do
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empreendimento esteja inserida na metodologia de gestão socioambiental da empresa,
criando, assim, condições gerenciais para a implantação das ações priorizadas.
Como principais benefícios, o Selo Casa Azul CAIXA estimula a adoção de
diferenciais sustentáveis em empreendimentos habitacionais de interesse social, além de
oferecer um conjunto de critérios para serem escolhidos de acordo com a região do
empreendimento.
Entretanto, é restrito para empreendimentos habitacionais e ainda é muito novo
e tem poucos candidatos à certificação.

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO
Com base no exposto, nota-se a preocupação com questões de sustentabilidade
e com redução de gastos na área da construção civil. Com isso, neste capítulo foi exposto a
atualidade dos canteiros de obras brasileiros, identificando os potenciais de cada sistema
construtivo utilizado hoje em dia, traçando um perfil para viabilizar a implantação definitiva
no cotidiano da arquitetura das habitações populares.
A sustentabilidade é um tema cada vez mais importante no mundo dos
negócios e na gestão de edifícios, conduzindo a uma mudanças de paradigmas em relação às
práticas tradicionais. As práticas sustentáveis objetivam melhorar a gestão dos nossos
recursos para o futuro – um objetivo consistente com a gestão efetiva dos edifícios. Para
perceber verdadeiramente os benefícios da construção sustentável, melhorias mensuráveis são
observadas na gestão econômica e das operações da construção e na vida dos usuários do
edifício.
O sistema construtivo convencional não é considerado sustentável por utilizar
uma maior quantidade de recursos naturais, maior desperdício de materiais, maior geração de
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poluentes, menor produtividade do trabalhador, menor qualidade das edificações em relação
aos sistemas construtivos industrializados.
Desta forma, os sistemas construtivos industrializados light wod frame, light
steel frame e concreto/PVC tem melhor desempenho nos indicadores de sustentabilidade em
relação ao sistema construtivo convencional, pois os processos de fabricação tem relação
direta com os três pilares da sustentabilidade (uso racional de materiais, otimização de
recursos, redução da poluição, satisfação do cliente).
A promoção de práticas de construção sustentável busca um equilíbrio entre o
desempenho econômico, social e ambiental na implementação de projetos de construção, ou
seja, a indústria da construção civil é de alta importância econômica e tem fortes impactos
ambientais e sociais. As certificações para construções emergiram da crescente
conscientização sobre proteção ambiental e da implementação de práticas de construção de
edifícios sustentáveis, e buscam avançar na promoção do progresso econômico na indústria da
construção, minimizando o impacto no meio ambiente e buscando acessibilidade e conforto
para os usuários, por meio da gestão sustentável do empreendimento.
As certificações estabelecem as bases para o desenvolvimento de uma
ferramenta de apoio à decisão para ajudar a melhorar o processo de tomada de decisão na
implementação de sustentabilidade em projetos de construção. Contudo, é oportuno e
relevante ampliar os trabalhos sobre a sustentabilidade das edificações, sendo necessário
desenvolver um método de avaliação do desempenho sustentável desse sistemas para apoio na
tomada de decisões.

79

3 MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE
O método de avaliação da sustentabilidade desta tese está baseado em uma
lógica de mapeamento de critérios de sustentabilidade utilizados nas principais certificações
brasileiras. Na sequência, será realizado uma aplicação para verificação da eficácia do
método.
Para a construção do método é necessário mapear os critérios de avaliação da
sustentabilidade na indústria da construção civil os quais foram utilizados como base as
informações das principais certificadoras que atualmente estão estabelecidas no Brasil (LEED
– NC, AQUA e Selo Casa Azul Caixa). Posteriormente são identificados os critérios que
impactam ou influenciam os sistemas construtivos. Os critérios identificados com o mesmo
objetivo são congregados e posteriormente são definidas as métricas de cada um dos critérios.
Desta forma os critérios devem ser ranqueados para a determinação dos pesos e normalizados
para a composição da avaliação da sustentabilidade conforme demonstrado na Figura 3.1.
Para a determinação de pesos, bem como a avaliação da sustentabilidade foi utilizado o
método de comparação de pares proposto por GOMES & VALLEJOS (2005) o qual atribui
pesos a critérios em situações que não é possível estabelecer comparações numéricas. O
método é definido através de uma matriz de comparação par a par onde o tomador de decisão
deve informar o critério com maior importância.
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Figura 3.1 – Fluxo das etapas do método de avaliação
Fonte: autor

3.1 MAPEAMENTO E DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
Para composição da avaliação da sustentabilidade foram levantados os critérios
de avaliação das variáveis principais (critérios de avaliação da sustentabilidade), denominadas
nesta tese de certificações em construção civil utilizadas no Brasil, levantadas por meio da
revisão bibliográfica e da verificação das certificações mais difundidas no Brasil,
respectivamente, AQUA, LEED - NC e Selo Casa Azul da CAIXA (SILVA, 2012).
Foram consultados especialistas42 da área da construção civil que, através de
uma planilha contendo os critérios avaliados pelos sistemas de certificação LEED – NC,
AQUA e Selo Casa Azul Caixa, demarcaram os critérios que influenciam e impactam na
escolha do sistema construtivo.
Na mesma planilha encaminhada aos especialistas foi solicitado aos
entrevistados classificar em ordem o grau de importância dos critérios (1 menos importante; 3
42

Especialistas: 8 engenheiros, arquitetos, mestres e especialistas que trabalham com sistemas construtivos
industrializados.
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importante; 5 mais importante) para a avaliação dos sistemas construtivos com relação a
sustentabilidade conforme o Quadro 3.1 para posteriormente ser utilizado no ranqueamento
do critérios de sustentabilidade e consequentemente gerar os pesos individuais.
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Quadro 3.1 – Critérios e grau de importância do Sistema de Certificação LEED – NC
que influenciam e/ou impactam na escolha do sistema construtivo de acordo com
especialistas
Categoria

Critério

Grau de
importância

Espaço
Sustentável

Prevenção da poluição na atividade da construção

5

Uso Racional de
Água

Redução do uso da água

5

Performance mínima de energia

5

Gestão fundamental de gases refrigerantes (não uso de CFC's)

5

Gestão de resíduos da construção (50% para o reuso)

3

Gestão de resíduos da construção (75% para reuso)

5

Reuso de materiais (5%)

3

Reuso de materiais (10%)

5

Conteúdo reciclado (10% do conteúdo)

3

Conteúdo reciclado (20% do conteúdo)

5

Materiais regionais (10% dos materiais extraídos,
processados e manufaturados regionalmente)

3

Materiais regionais (20% dos materiais extraídos,
processados e manufaturados regionalmente)

5

Madeira certificada

5

Materiais de baixa emissão (adesivos e selantes)

5

Materiais de baixa emissão (tintas e vernizes)

5

Materiais de baixa emissão (carpetes e sistemas de piso)

5

Materiais de baixa emissão (madeiras compostas e produtos
de agrofibras)

5

Controle de sistemas (conforto térmico)

3

Energia e
Atmosfera

Materiais e
Recursos

Qualidade
Ambiental
Interna

Fonte: autor.
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Quadro 3.2 – Critérios e grau de importância do Sistema de Certificação AQUA que
influenciam e/ou impactam na escolha do sistema construtivo de acordo com
especialistas e pesquisadores
Categoria

Sitio e construção

Critério

Grau de importância

Escolha integrada de produtos,
sistemas e processos construtivos
(Programa Setorial de Qualidade –
PBQP-H SINAT – PBQP-H
INMETRO NBR ISO 14021, 14024,
14025 NBR 9050)

3

Canteiro de obras com baixo impacto
ambiental

5

Gestão dos resíduos de uso e operação
do edifício

5

Gestão da água (Normas da ABNT
PSQ do PBQP-H NBR 5626)

3

Conforto higrotérmico (ABNT NBR
15575-1 Edifícios habitacionais de até
cinco pavimentos ABNT NBR 152203 - Zonas Bioclimáticas brasileiras)

3

Conforto acústico (ABNT NBR
15575-4 Edifícios habitacionais de até
cinco pavimentos - Sistemas de
vedações verticais externas e internas)

3

Gestão

Conforto

Fonte: autor.
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Quadro 3.3 – Critérios e grau de importância do Sistema de Certificação Selo Casa Azul
Caixa que influenciam e/ou impactam na escolha do sistema construtivo de acordo com
especialistas e pesquisadores
Critério

Grau de
importância

Flexibilidade do Projeto

3

Desempenho Térmico

3

Desempenho Térmico - Orientação ao Sol e Ventos

5

Componentes Industrializados ou Pré-fabricados

3

Formas e Escoras Reutilizáveis

3

Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
(RCD)

5

Concreto com Dosagem Otimizada

3

Cimento de Alto-Forno (CPIII) e Pozolânico (CP
IV)

3

Madeira Plantada ou Certificada

5

Capacitação Profissional dos Empregados

1

Ações para a Geração de Emprego e Renda

1

Categoria

Projeto e conforto

Conservação de recursos
naturais

Práticas sociais

Fonte: autor.

3.2

CLASSIFICAÇÃO

NOS

SUBÍNDICES

DA

SUSTENTABILIDADE

E

CONGREGAÇÃO DOS CRITÉRIOS SIMILARES
Para a composição da avaliação da sustentabilidade para os sistemas
construtivos são consideradas as três dimensões da sustentabilidade: econômico, social e
ambiental, sendo que cada uma das dimensões, na tese consideradas subíndice, possuem o
mesmo peso para a composição do índice, ou seja, cada um equivale a um terço do total da
avaliação da sustentabilidade.
Para este trabalho, o subíndices econômico, social e ambiental, são definidos
de acordo com os indicadores da norma ISO 21929-1:2011, o qual relaciona como indicador
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econômico os investimentos, desconstruções e tratamento de resíduos, os usos racionais,
receitas geradas pela construção e desenvolvimento do valor econômico da edificação.
Também será analisados os critérios de acordo com ELKIGTON (2012) que leva em
consideração

as relação com o fluxo monetário durante o ciclo de vida do edifício,

basicamente, custos ou retorno ao proprietário, ocupantes e usuários. No Quadro 3.4 estão
definidos os critérios que compõe o subíndice econômico.
Quadro 3.4 – Subíndice Econômico e o grau de importância dos critérios
Certificação

SELO AZUL
CAIXA

LEED – NC

AQUA

Critério Econômico

Grau de
importância

Componentes Industrializados ou Pré-fabricados

3

Flexibilidade do Projeto

3

Formas e Escoras Reutilizáveis

3

Materiais regionais (10% dos materiais extraídos,
processados e manufaturados regionalmente)

3

Materiais regionais (20% dos materiais extraídos,
processados e manufaturados regionalmente)

5

Redução do uso da água

5

Gestão da água (Normas da ABNT PSQ do PBQP-H NBR
5626)

3

Fonte: autor.

Foi feita uma análise da similaridade através da conceituação e dos indicadores
verificados em cada um dos critérios analisados. Com isso, o conceito analisado para a
redução de água e gestão da água que tem influencia sobre o sistema construtivo são
relacionados ao processo de construção utilizada ter necessidade de utilização de água com o
objetivo de minimizar a utilização de água no processo de construção. Os materiais regionais
também foram congregados sendo que para atingir o melhor índice é necessário cumprir com
o quesito de utilizar pelo menos 20% de materiais extraídos e processados em um raio menor
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que 300km de distancia da edificação. O subíndice econômico foi congregado em cinco
grupos de acordo com o Quadro 3.5.
Quadro 3.5 – Subíndice Econômico congregado e o grau de importância dos critérios
Critério
congregado

Objetivo do critério

Grau de
importância

Componentes
Industrializados
ou Préfabricados

Utilizar componentes industrializados no
sistema construtivo.

3

Flexibilidade do
Projeto

Permitir o aumento da versatilidade da
edificação por meio de modificação de
projeto e futuras ampliações, adaptandose às necessidades do usuário.

3

Materiais
Regionais

Aumentar a demanda por produtos e
materiais de construção que são
extraídos, processados e manufaturados
na região.

4

Formas e
escoras
reutilizáveis

Reduzir o emprego de madeira em
aplicações de baixa durabilidade, que
constituem desperdício, e incentivar o
uso de materiais reutilizáveis.

3

Gestão de água

Minimização da utilização de água no
processo de construção.

4

Critérios

Critério
congregado
(materiais regionais
10% e 20%)

Critério
congregado (gestão
da água e redução
do uso da água)

Fonte: autor.

O subíndice ambiental relaciona as alterações climáticas, a destruição da
camada do ozônio, a acidificação, a eutrofização, a formação de formação de oxidantes
fotoquímicos, o esgotamento de recursos não-renováveis e a formação de poluentes de acordo
com a norma ISO 21929-1:2011. Isso é ressaltado por ELKINGTON (2012) que aborda as
medições dos recursos naturais e faz uma reflexão sobre influencia em sua viabilidade,
incorporando a qualidade do ar, água, consumo de energia, recursos naturais, geração de
resíduos sólidos, tóxicos e uso da terra. No Quadro 3.6 estão definidos os critérios que
compõe o subíndice ambiental.
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Quadro 3.6 – Subíndice Ambiental e o grau de importância dos critérios
Certificação

Prevenção da poluição na atividade da construção

Grau de
importância
5

Performance mínima de energia

5

Gestão fundamental de gases refrigerantes (não uso de CFC's)

5

Gestão de resíduos da construção (50% para o reuso)

3

Gestão de resíduos da construção (75% para reuso)

5

Reuso de materiais (5%)

3

Reuso de materiais (10%)

5

Conteúdo reciclado (10% do conteúdo)

3

Conteúdo reciclado (20% do conteúdo)

5

Madeira certificada

5

Materiais de baixa emissão (adesivos e selantes)

5

Materiais de baixa emissão (tintas e vernizes)

5

Materiais de baixa emissão (carpetes e sistemas de piso)

5

Materiais de baixa emissão (madeiras compostas e produtos de
agrofibras)

5

Controle de sistemas (conforto térmico)

3

Canteiro de obras com baixo impacto ambiental

5

Gestão dos resíduos de uso e operação do edifício
Conforto higrotérmico (ABNT NBR 15575-1 Edifícios
habitacionais de até cinco pavimentos ABNT NBR 15220-3 Zonas Bioclimáticas brasileiras)
Conforto acústico (ABNT NBR 15575-4 Edifícios habitacionais
de até cinco pavimentos - Sistemas de vedações verticais
externas e internas)
Desempenho Térmico

5

Desempenho Térmico - Orientação ao Sol e Ventos

5

Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD)

5

Concreto com Dosagem Otimizada

3

Cimento de Alto-Forno (CPIII) e Pozolânico (CP IV)

3

Madeira Plantada ou Certificada

5

Critérios Ambientais

LEED-NC

AQUA

Selo Casa Azul
CAIXA

3

3
3

Fonte: autor.

Os critérios de avaliação da sustentabilidade envolvidos em cada sistema de
certificação estão intimamente ligados às preocupações ambientais relativas à realidade local.
Seguindo os conceitos e comparações referentes aos objetivos foi feita uma análise da
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similaridade através da conceituação e dos indicadores verificados em cada um dos critérios
analisados.
Com isso, o subíndice ambiental foi congregado em seis grupos de acordo com
o Quadro 3.7 os quais as melhores praticas estão relacionadas ao alcance dos objetivos
definidos pelas certificadoras.
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Quadro 3.7 – Subíndice Ambiental: critérios congregados e respectivo grau de importância
(Continua)
Critério congregado

Objetivo do critério

Grau de
importância

Critérios

Reuso de materiais

Prover a reutilização das construções existentes e produtos (ex.
utilizar materiais de demolição ou restaurados, de forma a
substituir, no mínimo 5% do material de construção orçado,
com base no custo dos materiais)

4

Critério congregado (reuso de
materiais 5% e 10%)

Conteúdo Reciclado

Prover a utilização dos materiais reciclados

4

Critério congregado (conteúdo
reciclado 10% e 20%)

Madeira Certificada

Encorajar o gerenciamento florestal ambientalmente
responsável

5

Critério congregado (madeira
certificada e madeira plantada ou
certificada)

Cimento de alto-forno (CP III) e
pozolânico (CP IV)

Redução das emissões de CO2 associadas à produção do
clínquer de cimento Portland

3

Concretos com dosagem
otimizada

Otimizar o uso do cimento na produção de concretos
estruturais, por meio de processos de dosagem e produção
controlados e de baixa variabilidade, sem redução da segurança
estrutural, preservando recursos naturais escassos e reduzindo
as emissões de CO2

3

Não uso do CFC

Redução da destruição da camada de ozônio na atmosfera,
assim como o aquecimento global.

5

Materiais de Baixa Emissão

Reduzir a quantidade de contaminantes do ar interior que
tenham odor potencialmente irritante, forte ou que possam
causar lesão, desconforto ou mal estar aos usuários, instaladores
e operários da construção

5

Critério congregado (materiais de
baixa emissão: adesivos, selantes,
tintas, vernizes, carpetes, piso,
madeira)
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(fim)
Critério congregado

Objetivo do critério

Grau de
importância

Critérios
Critério congregado (canteiro de
obras com baixo impacto
ambiental, gestão dos resíduos de
uso e operação do edifício, gestão
de resíduos de construção e
demolição, gestão dos resíduos da
construção 50% e 70%)

Canteiro e Obra de baixo
impacto ambiental

Minimização dos resíduos na obra

4,71

Performance mínima de energia

Estabelecer um nível mínimo de eficiência energética para os
sistemas prediais propostos

5

Conforto térmico

Prover um ambiente confortável termicamente, que desenvolva
a produtividade e bem estar dos ocupantes

3,5

Conforto acústico

Prover conforto acústico ao usuário resultante a diminuição de
som e ruído

3

Fonte: autor.

Critério congregado(desempenho
térmico, conforto térmico, conforto
higrotérmico)
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Da mesma forma o subíndice social segue os preceitos da norma ISO 219291:2011, que tem como indicadores a qualidade do edifício, o efeito da construção relacionado
com a segurança e saúde dos moradores e trabalhadores da construção, entre outros.
ELKINGTON (2012) afirma que as ações de educação, equidade de acesso e recursos sociais,
saúde, qualidade de vida são critérios sociais mensuráveis nas construções.
No Quadro 3.8 estão definidos os critérios que compõe o subíndice social.
Quadro 3.8 – Subíndice Social e o grau de importância dos critérios
Certificação

SELO AZUL
CAIXA

AQUA

Critério

Grau de
importância

Objetivo

Capacitação Profissional dos
Empregados

1

Aumentar a abrangência das
capacitações dos empregados
na construção

Ações para a Geração de
Emprego e Renda

1

Escolher produtos, sistemas e
processos de empresas em
conformidade com as diretrizes
do PBQP-H

Escolha integrada de produtos,
sistemas e processos
construtivos

3

Promover cursos
profissionalizantes em sistemas
construtivos industrializados

Fonte: autor.

3.3 DEFINIÇÃO DAS MÉTRICAS INDIVIDUAIS PARA CADA UM DOS
CRITÉRIOS
Para o trabalho desenvolvido foram utilizadas as métricas dimensionais ou
adimensionais. Métricas dimensionais são aquelas que comparadas a um número e as
adimensionais são aquelas que não têm uma métrica relacionada a um número. As métricas
adimensionais são consideradas binárias sendo definidas como sim ou não. No Quadro 3.9
demonstram-se as métricas bem como as melhores práticas a serem consideradas pelas
certificadores a serem alcançadas pelas construtoras na obtenção dos selos de
sustentabilidades.
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Quadro 3.9 – Métricas dos Subíndices Ambiental, Social e Econômico
(continua)
Métricas do Subíndice Ambiental
Critério

Objetivo

Métrica

Forma de Medição

Melhores Práticas

0 ton

Canteiro e Obra de
baixo impacto
ambiental

Minimização dos resíduos na obra

Quantidade de resíduos gerados na obra

Dimensional: quantidade em
toneladas de resíduos gerados
na obra de uma residência
unifamiliar de
aproximadamente 40m².
Mínimo de geração de resíduo
na obra

Reuso de materiais

Prover a reutilização das construções
existentes e produtos (ex. utilizar
materiais de demolição ou restaurados,
de forma a substituir, no mínimo 5% do
material de construção orçado, com
base no custo dos materiais)

Percentual de reutilização de construções
ou produtos nas edificações

Dimensional. Percentagem de
material da obra que é
reutilizado

10% dos matérias da obra ser
reutilizado

Conteúdo
Reciclado

Prover a utilização dos materiais
reciclados

Percentual de utilização de materiais com
conteúdo reciclado na construção da
edificação

Dimensional. Percentagem na
obra de materiais reciclados

20% de materiais serem
reciclados

Madeira
Certificada

Encorajar o gerenciamento florestal
ambientalmente responsável

Utilizar madeira certificada

Cimento de altoforno (CP III) e
pozolânico (CP IV)

Redução das emissões de CO2
associadas à produção do clínquer de
cimento Portland

Utilizar cimento de alto-forno e
pozolâmico

Concretos com
dosagem otimizada

Otimizar o uso do cimento na produção
de concretos estruturais, por meio de
processos de dosagem e produção
controlados e de baixa variabilidade,
sem redução da segurança estrutural,
preservando recursos naturais escassos
e reduzindo as emissões de CO2.

Utilizar de concreto produzido com
controle de umidade e dosagem em
massa com Ic < 11 kg.m-3
.MPa-1

Adimensional: Sim, utiliza
madeira certificada; não, não
utiliza madeira certificada
Adimensional: sim, utiliza
cimento de alto-forno e
pozolâmico; não, não utiliza
cimento de alto-forno e
pozolâmico
Adimensional: Sim, utiliza
concreto com dosagem
otimizada; não utiliza concreto
com dosagem otimizada

sim

sim

sim
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(continuação)
Métricas do Subíndice Ambiental
Critério

Objetivo

Métrica

Forma de Medição

Melhores Práticas

Não uso do CFC

Redução da destruição da camada de
ozônio na atmosfera, assim como o
aquecimento global.

Não utilização de fluidos refrigerantes a
base de CFC, nos sistemas de base de
aquecimento, ventilação, ar condicionado
e refrigerante do projeto

Adimensional: Sim, não utiliza
CFC na obra; Não - utiliza CFC
na obra

sim

Materiais de Baixa
Emissão

Reduzir a quantidade de contaminantes
do ar interior que tenham odor
potencialmente irritante, forte ou que
possam causar lesão, desconforto ou
mal estar aos usuários, instaladores e
operários da construção

Utilização de adesivos e selantes de
interior aplicados na obra que atendem às
limitações e restrições que concernem a
componentes químicos estabelecidos por
padrões mínimos que indicam o nível de
compósitos orgânicos voláteis dos
produtos. Compensados de madeira ou
produtos de fibras agrícolas, incluindo
materiais de preenchimento, devem
conter resinas sem adição de uréiaformaldeído. Adesivos laminados usados
para fabricação na obra, em montagens
aplicadas nas oficinas contendo estes
adesivos laminados, não devem conter
uréia-formaldeído

Adimensional: Sim a empresa
monitora a utilização de
materiais de baixa emissão
(níveis mínimos de COV's e
não conter uréria-formaldeído);
Não monitora a utilização de
materiais de baixa emissão

sim

Performance
mínima de energia

Estabelecer um nível mínimo de
eficiência energética para os sistemas
prediais propostos

Quantidade de energia incorporada em
1m² de fachada do sistema construtivo

Dimensional: quantidade de
emissão de CO2 em 1m² de
fachada do sistema construtivo

44 kg CO2

Conforto térmico

Prover um ambiente confortável
termicamente, que desenvolva a
produtividade e bem estar dos
ocupantes

Atender a norma de desempenho térmico
especificados nas ABNT NBR 15575-3 a
ABNT NBR 15575-5.

Adimensional: sim atende a
norma; não atende a norma

sim

Conforto acústico

Prover conforto acústico ao usuário
resultante a diminuição de som e ruído

Atender a norma de avaliação são
especificados nas ABNT NBR 15575-4.

Adimensional: sim atende a
norma; não atende a norma

sim
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(continuação)
Métricas do Subíndice Social
Critério

Objetivo

Métrica

Forma de medição

Melhores práticas

Capacitação
Profissional dos
Empregados

Aumentar a abrangência das
capacitações dos empregados na
construção

Existência de plano de capacitação
profissional dos empregados em
atividades da construção civil, com carga
horária mínima de 30 horas e
abrangência mínima de 30% dos
empregados.

Dimensional: Percentual de
abrangência de capacitações
maiores de 30 horas dos
empregados na construção

100% dos empregados
capacitados

Escolha integrada
de produtos,
sistemas e
processos
construtivos

Escolher produtos, sistemas e processos
de empresas em conformidade com as
diretrizes do PBQP-H

Possuir avaliação técnica pelo SINAT

Adimensional: Sim possui a
avaliação técnica; Não - não
possui a avaliação técnica

sim

Ações para a
Geração de
Emprego e Renda

Promover cursos profissionalizantes em
sistemas construtivos industrializados

Atividades de profissionalização para
inserção no mercado de trabalho. Cursos
profissionalizantes voltados aos sistemas
construtivos.

Adimensional binária. Tem
cursos profissionalizantes (sim)
ou não tem cursos
profissionalizantes (não)

sim

Forma de medição

Melhores práticas

Métricas do Subíndice Econômico
Critério

Objetivo

Métrica

Componentes
Industrializados ou
Pré-fabricados

Utilizar componentes industrializados
no sistema construtivo

Utilização de componentes
industrializados ou pré-fabricados no
sistema construtivo.

Flexibilidade do
Projeto

Permitir o aumento da versatilidade da
edificação por meio de modificação de
projeto e futuras ampliações,
adaptando-se às necessidades do
usuário

Possibilidade de alterações na construção
(modificações ou ampliações).

Adimensional (sim) utilização
de componentes
industrializados (não) utilização
de componentes
industrializados ou préfabricados no sistema
construtivo
Adimensional. Sim é possível
ampliar ou modificar a
construção; não é possível
ampliar ou modificar a
construção

sim

sim
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(fim)
Métricas do Subíndice Econômico
Critério

Objetivo

Métrica

Forma de medição

Melhores práticas

Materiais
Regionais

Aumentar a demanda por produtos e
materiais de construção que são
extraídos, processados e manufaturados
na região

Percentual de materiais que tenham sido
extraídos, processados ou manufaturados
em um raio máximo de 300 km

Dimensional. Percentagem na
obra de materiais regionais

20% do material ser regional

Formas e escoras
reutilizáveis

Reduzir o emprego de madeira em
aplicações de baixa durabilidade, que
constituem desperdício, e incentivar o
uso de materiais reutilizáveis.

Utilizar formas e escoras reutilizáveis

Adimensional: Sim, utiliza
formas e escoras reutilizáveis;
não utiliza formas e escoras
reutilizáveis

sim

Gestão de água

Minimização da utilização de água no
processo de construção

Processo de construção sem a
necessidade de utilização de água
(construção à seco)

Adimensional: sim é uma
construção à seco; não é um
processo de construção à seco

sim

Fonte: autor.
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3.4 DETERMINAÇÃO DOS PESOS PARA OS CRITÉRIOS E NORMALIZAÇÃO
DOS DADOS
A análise por pares é um método utilizado para determinação dos pesos dos
critérios realizado pela combinação dos critérios com os respectivos graus de importância. O
grau de importância foi estabelecido pelo ranqueamento dos critérios pelos pesquisadores e
especialistas quando determinados os critérios que influenciam ou impactam os sistemas
construtivos (GOMES; VALLEJOS, 2005).
O cálculo dos pesos é realizado pela variação da métrica realizada com a
mínima dominante, pela máxima variação dominante, convertida em uma escala de um a
cinco números inteiros, conforme a Equação 1 (GOMES; VALLEJOS, 2005).
Equação 1: análise de pares
Peso = arred [4(Ni-Nmín)/(Nmáx-Nmín) + 1]

(1)

sendo:
Ni = dominante informada
Nmáx= máxima dominante
Nmín = mínima dominante
Serão determinados pesos para cada métrica através da análise de pares para os
subíndices ambiental (Tabela 3.1), social (Tabela 3.2) e econômico (Tabela 3.3). Com isso, as
métricas são normalizadas dentro do grupo, permitindo que os diferentes critérios, com a
conversão de medidas físicas para escores adimensionais, tenham interação.
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Tabela 3.1 – Análise de pares para os critérios do subíndice ambiental em ordem de dominância (especialistas e pesquisadores)

Critério Congregado

1 - Reuso de
materiais
2 - Conteúdo
Reciclado
3 - Madeira
Certificada
4 - Cimento de altoforno (CP III) e
pozolânico (CP IV)
5 - Concretos com
dosagem otimizada
6 - Não uso do CFC
7 - Materiais de Baixa
Emissão
8 - Canteiro e Obra
de baixo impacto
ambiental
9 - Performance
mínima de energia
10 - Conforto térmico
11 - Conforto
acústico

Fonte: autor.

1 - Reuso
de
materiais

2Conteúdo
Reciclado

3Madeira
Certificada

4 - Cimento
de altoforno (CP
III) e
pozolânico
(CP IV)

5Concretos
com
dosagem
otimizada

6Não
uso
do
CFC

7Materiais
de Baixa
Emissão

8Canteiro e
Obra de
baixo
impacto
ambiental

9Performance
mínima de
energia

10 Conforto
térmico

11 Conforto
acústico

Peso

1e2

3

1

1

6

7

8

9

1

1

3

3

2

2

6

7

8

9

2

2

3

3

3

3e6

3e7

3

3e9

3

3

5

4e5

6

7

8

9

10

4 e 11

1

6

7

8

9

10

5 e 11

1

6e7

6

6e9

6

6

5

7

7e9

7

7

5

9

8

8

3

9

9

5

10

2
1

98

Tabela 3.2– Análise de pares para os critérios do subíndice social em ordem de dominância (especialistas e pesquisadores)
Critério

1- Capacitação Profissional dos
Empregados
2 - Ações para a Geração de Emprego e
Renda
3 - Escolha integrada de produtos, sistemas
e processos construtivos
Fonte: autor.

1- Capacitação
Profissional dos
Empregados

2 - Ações para a Geração
de Emprego e Renda

3 - Escolha integrada de
produtos, sistemas e
processos construtivos

Peso

1e2

3

1

3

1
5
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Tabela 3.3 – Análise de pares para os critérios do subíndice econômico em ordem de dominância (especialistas e pesquisadores)
Critério
Congregado

1- Componentes
Industrializados ou
Pré-fabricados
2 - Flexibilidade do
Projeto
3 - Materiais
Regionais
4 - Formas e escoras
reutilizáveis
5 - Gestão de água
Fonte: autor.

1- Componentes
Industrializados ou
Pré-fabricados

2 - Flexibilidade do
Projeto

3 - Materiais
Regionais

4 - Formas e
escoras
reutilizáveis

5 - Gestão de água

Peso

1e2

3

1e4

5

1

3

2e4

5

1

3

3e5

5

5

1
5
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Para a determinação de um valor medido, as métricas dimensionais serão o
equivalente ao percentual da distância do valor de referência. O valor de referência é o melhor
valor que pode ser obtido na métrica, sendo uma pontuação de um a quatro, representando o
valor mais próximo do valor referência (4) e o valor mais distante da referência (1) sendo:
1 – Insuficiente (valor medido abaixo de 59% do valor de referência)
2 – Regular (valor medido entre 60% a 74% do valor de referência)
3 – Bom (valor medido entre 75% a 94% do valor de referência)
4 – Excelente (valor medido acima de 95% do valor de referência)

Para valores adimensionais são considerados os valores de referência quatro,
sendo aquele que está de acordo com a métrica propostas (sim) e o valor de referência um,
sendo o valor que não está de acordo com a métrica proposta (não).
Em cada subíndice, o somatório dos critérios medidos, comparado com o
somatório dos valores de referência, multiplicado por 4, resultam no subíndice referente a
dimensão da sustentabilidade analisada (Equação 2).
Equação 2: Índice da dimensão da sustentabilidade43
Idimensão = 4 x [Totalmed/Totalrefer]

Onde:
Totalmed = somatório dos produtos do caso medido
Totalrefer = somatório dos produtos do caso de referência

43

GOMES E VALLEJOS (2005).

(2)
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3.5 OBTENÇÃO DO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE
Com posse dos dados informados e de referências, tendo seus respectivos pesos e normalizações, cada critério é multiplicado pela
situação ideal de uso (valor padrão de referência) sendo neste trabalho considerado 4.
Tabela 3.4 – Exemplo de cálculo de um valor medido em relação ao valor padrão referência
Subíndice Econômico

Peso do critério

Valor padrão da
referência

Produto
Referencia

Valor medido
qualquer

Produto medido
qualquer

1- Componentes
Industrializados ou Préfabricados

1

4

4

4

4

2 - Flexibilidade do Projeto

1

4

4

4

4

3 - Materiais Regionais

5

4

20

2

10

4 - Formas e escoras
reutilizáveis

1

4

4

4

4

5 - Gestão de água

5

4

20

4

20

TOTAL

13

20

52

18

42

Fonte: autor.

Avaliação da dimensão

IEconômico = 4*ARRED
[Totalmed/Totalrefer]

3
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Para a definição do índice de sustentabilidade será aplicado o somatório dos
subíndices dividido por três (Equação 3), sendo o valor referencial máximo quatro (GOMES;
VALLEJOS, 2005).
Equação 3: Índice de sustentabilidade
Isustentabilidade = [Iambiental relativo + Isocial relativo + Ieconômico relativo]/3

(3)
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4 APLICAÇÃO
4.1 CENÁRIO
Este capítulo descreve as ações que auxiliaram na avaliação do nível de
sustentabilidade de três empresas que utilizam os sistemas discorridos na tese. Emparelham-se
os critérios de sustentabilidade apontados pelas certificadoras que se destacam (relevantes) no
sistema construtivo aplicado o método do Capítulo 3. Ao final, destacam-se os elementos
utilizados para estabelecer a eficácia da avaliação da proposta.
A coleta dos dados foi feita através de um questionário para levantamento das
informações referente aos critérios de sustentabilidade definidos no capítulo anterior. A
escolha das empresas limitou as que utilizam os sistemas construtivos industrializados
levantados no Capítulo 2.
Para tanto, comparou-se três empresas de engenharia, sendo que cada uma
delas utiliza um dos sistemas construtivos e foram denominadas aqui como W, P e S sendo:
 W – adaptou o sistema construtivo wood frame às condições brasileiras, possui a
homologação do sistema pelo Ministério das Cidades e já construiu mais de 300 habitações,
sendo a maioria financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida – MCMV.
 P – Utiliza o sistema construtivo em Concreto/PVC, atende aos critérios estabelecidos na
diretriz SINAT 004 e NBR 15.575/2013 e é homologado pela Caixa Econômica Federal,
atendendo ao programa MCMV.
 S – com experiência em projetos utilizando o sistema construtivo steel frame, atende aos
critérios para financiamento das construções no programa MCMV e atualmente possui mais
de 50.000m² de projetos estruturais elaborados.
Foi encaminhado um questionário para as empresas com as questões listadas
abaixo, as quais foram reencaminhadas para as análises dos dados.
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a.

Qual a quantidade de resíduo gerado (ton) na obra de uma residência unifamilar
de aproximadamente 40m²?

b.

Para a execução da obra é reutilizado materiais de construções existentes (p. e.
materiais de demolição, restaurados)? Qual o percentual na obra?

c.

Para a execução da obra é utilizado material com conteúdo reciclado? Se sim,
qual a percentagem da edificação que representa a utilização de material reciclado?

d.

As obras executadas pela empresa utilizam madeira certificada?

e.

As obras executadas pela empresa utilizam cimento de alto-forno (CPIII) e
pozolâmico (CPIV)?

f.

A empresa utiliza concreto com dosagem otimizada?

g.

A empresa utiliza fluídos refrigerantes a base de CFC na obra?

h.

A empresa monitora a utilização de materiais de baixa emissão de contaminantes
do ar?

i.

Qual é a quantidade de emissão de CO2 em 1m² de fachada do sistema
construtivo utilizado pela empresa?

j.

O sistema construtivo atende a norma de desempenho térmico?

k.

O sistema construtivo atende a norma de desempenho acústico?

l.

Existe plano de capacitação profissional para os empregados da atividade de
construção civil com carga horária maior que 30 horas? Qual é o percentual de
abrangência das capacitações dos empregados?

m.

A empresa possui a avaliação técnica pelo SINAT?

n.

Existem cursos profissionalizantes para treinamento e desenvolvimento de
profissionais nos sistemas construtivos utilizados na empresa?

o.

A edificação possui componentes industrializados ou pré-fabricados?
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p.

A edificação tem a possibilidade de modificar e/ou ampliar a construção
original?

q.

Qual o percentual de materiais utilizados na obra que foram extraídos,
processados ou manufaturados em um raio menor do que 300km da construção da
edificação?

r.

As obras executadas pela empresa utilizam formas e escoras reutilizáveis?

s.

O sistema construtivo utiliza água no processo de industrialização e montagem?

4.2 RESULTADOS SUBÍNDICE AMBIENTAL
Os dados coletados das empresas W, P e S estão representado nas Tabelas 4.1,
4.2 e 4.3 que descrevem os resultados para a composição do subíndice ambiental.
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Tabela 4.1 – Resultado subíndice ambiental da empresa W

Critério

Valor
padrão de
referência

Peso do
critério

Produto
referência

Resposta

Valor
Produto
medido
medido
determinado

Canteiro e
Obra de
baixo
impacto
ambiental

4

3

12

30%

2

6

Reuso de
materiais

4

3

12

1

1

3

Conteúdo
Reciclado

4

3

12

1

1

3

Madeira
Certificada

4

5

20

4

4

20

Cimento de
alto-forno
(CP III) e
pozolânico
(CP IV)

4

1

4

4

4

4

3,29

Concretos
com
dosagem
otimizada

4

1

4

4

4

4

Não uso do
CFC

4

5

20

4

4

20

Materiais de
Baixa
Emissão

4

5

20

4

4

20

Performanc
e mínima de
energia

4

5

20

4

4

20

Conforto
térmico

4

2

8

4

4

8

Conforto
acústico

4

1

4

4

4

4

TOTAL
Fonte: autor.

Índice

136

112
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Tabela 4.2 – Resultado subíndice ambiental da empresa P

Critério

Valor
padrão de
referência

Peso do
critério

Canteiro e
Obra de
baixo
impacto
ambiental

4

3

12

20%

3

9

Reuso de
materiais

4

3

12

1

1

3

Conteúdo
Reciclado

4

3

12

1

1

3

Madeira
Certificada

4

5

20

1

1

5

Cimento de
alto-forno
(CP III) e
pozolânico
(CP IV)

4

1

4

1

1

1

Produto
Resposta
referência

Valor
Produto
medido
Índice
medido
determinado

2,41

Concretos
com
dosagem
otimizada

4

1

4

4

4

4

Não uso do
CFC

4

5

20

Sim

4

20

Materiais de
Baixa
Emissão

4

5

20

1

4

20

Performance
mínima de
energia

4

5

20

0

1

5

Conforto
térmico

4

2

8

4

4

8

Conforto
acústico

4

1

4

4

4

4

TOTAL
Fonte: autor.

136

82
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Tabela 4.3 – Resultado subíndice ambiental da empresa S
Critério

Valor
padrão de
referência

Peso do
critério

Canteiro e
Obra de
baixo
impacto
ambiental

4

3

12

50%

1

3

Reuso de
materiais

4

3

12

não

1

3

Conteúdo
Reciclado

4

3

12

4

4

12

Madeira
Certificada

4

5

20

Sim

4

20

Cimento de
alto-forno
(CP III) e
pozolânico
(CP IV)

4

1

4

Não

1

1

Produto
Resposta
referência

Valor
Produto
medido
Índice
medido
determinado

3,15

Concretos
com
dosagem
otimizada

4

1

4

Não

1

1

Não uso do
CFC

4

5

20

Sim

4

20

Materiais de
Baixa
Emissão

4

5

20

Sim

4

20

Performance
mínima de
energia

4

5

20

80%

3

15

Conforto
térmico

4

2

8

Sim

4

8

Conforto
acústico

4

1

4

Sim

4

4

136
Fonte: autor.
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Com as informações levantadas, a empresa W obteve o maior índice ambiental
(3,29), seguido da empresa S (3,15) e posteriormente a P (2,41), conforme pode ser observado
através da Figura 4.1 o comparativo entre as empresas W, P e S.

Figura 4.1 – Comparação empresas W, P e S segundo o subíndice ambiental.
Fonte: autor

Nota-se que a empresa P possui uma oportunidade para explorar melhor o
sistema construtivo na performance energética com o investimento em pesquisas que auxiliam
no desenvolvimento de tecnologias para a redução da emissão de dióxido de carbono na
atmosfera.
Por outro lado, a empresa P foi que obteve melhor nota no critério canteiro de
obra com baixo impacto ambiental, sendo que para as empresas W e S há a possibilidade de
trabalhar mais para a otimização dos recursos na obra e consequentemente a diminuição da
geração de resíduos.

110

Da mesma forma recomenda-se as empresas começarem a reutilizar materiais nas obras, ou quantificá-los, para evitar perdas e ou
desperdício de materiais que, ainda tem condições técnicas de serem utilizados, principalmente para diminuir o impacto ao ambiente gerado pela
fabricação e aplicação dos materiais.

4.3 RESULTADOS SUBÍNDICE ECONÔMICO
Os dados coletados das empresas W, P e S apresentados nas Tabelas 4.4, 4.5 e 4.6 expressam os seguintes resultados para a
composição do subíndice econômico.
Tabela 4.4 – Resultado subíndice econômico da empresa W
Critério

Valor padrão de
referência

Peso do
critério

Produto
referência

Componentes Industrializados ou
Pré-fabricados

4

1

4

SIM

Flexibilidade do Projeto

4

1

4

SIM

Materiais Regionais

4

5

20

Formas e escoras reutilizáveis

4

1

Gestão de água

4

5

TOTAL

Fonte: autor.

Valor medido
determinado

Produto
medido

4

4

4

4

4

4

88% 440%

4

20

4

SIM

4

4

4

20

SIM

4

4

20

52

Resposta

52

Índice

4
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Tabela 4.5 – Resultado subíndice econômico da empresa P
Critério

Valor padrão de
referência

Peso do critério

Produto
referência

Componentes
Industrializados ou
Pré-fabricados

4

1

4

SIM

Flexibilidade do
Projeto

4

1

4

Materiais
Regionais

4

5

Formas e escoras
reutilizáveis

4

Gestão de água

4

TOTAL

Fonte: autor.

Valor medido
determinado

Produto
medido

4

4

4

SIM

4

4

4

20

95%

475%

4

20

1

4

SIM

4

4

4

5

20

NÃO

1

1

5

Resposta

Índice

2,85

52

37
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Tabela 4.6 – Resultado subíndice econômico da empresa S
Critério

Valor padrão
de referência

Peso do critério

Produto
referência

Valor medido
determinado

Produto
medido

Componentes
Industrializados ou
Pré-fabricados

4

1

4

sim

sim

4

4

Flexibilidade do
Projeto

4

1

4

sim

sim

4

4

Materiais
Regionais

4

5

20

50%

250%

4

20

Formas e escoras
reutilizáveis

4

1

4

sim

sim

4

4

Gestão de água

4

5

20

não utiliza

sim

4

20

Resposta

Índice

4,00

52

TOTAL

52

Fonte: autor.
Baseado nas informações coletadas, empresa W e S obtiveram os melhores índices, alcançando o valor máximo estabelecido pelos
critérios das certificadoras (igual a 4) e a empresa P obteve o índice econômico no valor de 2,85 conforme demonstrado através da Figura 4.2
comparativo entre as empresas W, P e S.
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Figura 4.2 – Comparação empresas W, P e S segundo o subíndice econômico
Fonte: autor

De acordo com as informações, todas as empresas utilizam-se de materiais
regionais, ou seja, têm sua origem em um raio inferior a 300km, diminuindo assim o custo de
transporte o que reflete significativamente nos valores praticados pelo metro quadrado das
obras (similares aos valores por metro quadrado da convencional). A empresa P ainda utiliza
a água em seu sistema construtivo, o que pode acarretar, no futuro, custos maiores à empresa
com as práticas acirradas das políticas regulatórias do uso de água. A reutilização de escoras e
formas, bem como a industrialização no seu processo produtivo, são práticas rotineiras nessas
empresa, o que também acarreta na diminuição de custos. Percebe-se que empresas
entrevistadas têm a preocupação econômica com o usuário final, sendo que as construções
podem ser ampliadas e/ou modificadas com facilidade.
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4.4 RESULTADOS SUBÍNDICE SOCIAL
Os dados coletados das empresas W, P e S descritos nas Tabelas 4.7, 4.8 e 4.9 apresentaram os seguintes resultados para a
composição do subíndice social.
Tabela 4.7 – Resultado subíndice social da empresa W
Critério

Valor padrão de
referência

Peso do
critério

Produto
referência

Resposta

Valor medido
determinado

Produto
medido

Capacitação Profissional dos
Empregados

4

1

4

100% 100%

4

4

Escolha integrada de produtos,
sistemas e processos construtivos

4

1

4

SIM

4

4

4

Ações para a Geração de Emprego e
Renda

4

5

20

SIM

4

4

20

TOTAL
Fonte: autor.

28

28

Índice

4
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Tabela 4.8 – Resultado subíndice social da empresa P
Critério

Valor padrão de
referência

Peso do
critério

Produto
referência

Capacitação Profissional dos
Empregados

4

1

4

NÃO POSSUI
UM PLANO

Escolha integrada de produtos,
sistemas e processos construtivos

4

1

4

Ações para a Geração de Emprego
e Renda

4

5

20

TOTAL

Fonte: autor.

28

Valor medido
determinado

Produto
medido

0%

1

1

SIM

4

4

4

NÃO

1

1

5

Resposta

10

Índice

1,43
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Tabela 4.9 – Resultado subíndice social da empresa S
Critério

Valor padrão
de referência

Peso do critério

Produto
referência

Capacitação
Profissional dos
Empregados

4

1

4

não

Escolha integrada
de produtos,
sistemas e
processos
construtivos

4

1

4

Ações para a
Geração de
Emprego e Renda

4

5

20

TOTAL

28

Valor medido
determinado

Produto
medido

não

1

1

sim

sim

4

4

sim

sim

4

20

Resposta

Índice

3,57

25

Fonte: autor.
De acordo com as informações coletadas, as empresas W e S obtiveram os melhores índices sendo 4 e 3,57, respectivamente, e a
empresa P obteve o índice social no valor de 1,43, conforme demonstrado através da Figura 4.3 comparativo entre as empresas W, P e S.
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Figura 4.3 – Comparação empresas W, P e S segundo o subíndice social
Fonte: autor

Desta forma, os dados demonstram que os sistemas têm a preocupação de
proporcionar ao usuário um produto de qualidade com comprovação técnica já que todos são
homologados e passaram por uma avaliação técnica do sistema. Por outro lado, a preocupação
com o trabalhador, sendo ela através da constante atualização tecnológica e de práticas através
de capacitações, ocorre de forma sistemática nas empresas W e S, enquanto a empresa P
requer práticas mais frequentes para o desenvolvimento técnico dos seus funcionários. Isso
pode ser um reflexo da não existência de cursos profissionalizantes voltados para o sistema
construtivo concreto/PVC, o que requer uma maior atenção das instituições de ensino
profissionalizante nos cursos destinados a estas novas práticas de construção.
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4.4

RESULTADOS

DA

AVALIAÇÃO

DE

SUSTENTABILIDADE

E

CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO
Para o índice de sustentabilidade (IS) foi aplicada a Equação 3 apresentada no
Capítulo 3 sendo que o IS real das empresas foram comparados com o IS ideal (valor igual a
4).
 Índice de sustentabilidade W = 3,76
 Índice de sustentabilidade P = 2,23
 Índice de sustentabilidade S = 3,57
Portanto, a empresa W, que utiliza o sistema construtivo wood frame obteve
melhor pontuação em uma escala de 1 a 4, seguida das empresas S e P.
Pelo exposto, nota-se a preocupação das empresas entrevistadas com a
concepção de sistemas construtivos sustentáveis, porém, ao estabelecer o comparativo com os
índices considerados de excelência, constata-se a possibilidade de melhorias nos canteiros de
obra e projetos promovendo assim as edificações mais sustentáveis no Brasil.
Houve a devolutiva das três empresas entrevistadas as quais relataram que o
processo de avaliação demonstrou a realidade atual da empresa, indicando as principais áreas
a serem consideradas como pontos de melhoria para desenvolvimento de um sistema mais
sustentável.
Desta forma, constatou-se que o método de avaliação é uma contribuição
importante para área e pode ser feito para outras comparações de critérios, de forma
individual (entre a melhor prática do mercado e o apresentado pela empresa) ou em conjunto
(empresas com características similares) proporcionando informações relevantes para
melhoria nos processos para a área de engenharia da empresa.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no exposto, nota-se a crescente preocupação com questões de
sustentabilidade e com redução de gastos na área da construção civil. O presente trabalho tem
como objetivo geral comparar, por meio de avaliação da sustentabilidade, diferentes sistemas
construtivos industrializados com o sistema considerado convencional que são utilizados em
construções de habitações de interesse social no Brasil em função de fatores sustentáveis.
Apesar de todo o avanço tecnológico, o sistema convencional mostra-se
inferior em vários critérios, sendo bem evidente o desperdício de material e alta taxa de
utilização de mão de obra nos canteiros.
A avaliação da sustentabilidade pode motivar o setor da construção civil a
desenvolver novos materiais, produtos, serviços e práticas para uma construção mais
sustentável.
Em consequência, faz-se necessário definir critérios de sustentabilidade que
possam impactar na escolha do sistema construtivo mais sustentável para compor a avaliação
e comparação desses sistemas, de forma a abordar as diferentes dimensões da
sustentabilidade, ou seja, ambiental, econômica e social.
A

comparação

dos

sistemas

construtivos

através

da

avaliação

da

sustentabilidade proporciona as construtoras (principalmente as áreas da engenharia) verificar
pontos de melhorias dentro dos critérios (melhorar o desempenho), principalmente para
habitações que buscam as certificações sustentáveis.
Há muitos recursos disponíveis para a incorporação de princípios de construção
sustentável em um ciclo de vida do edifício. Os sistemas de classificação para construções
sustentáveis estão transformando a indústria da construção, concentrando-se de alto
desempenho, eficiência energética, edifícios econômicos e ecológicos. Todos os sistemas de
classificação de construção verdes são de natureza voluntária e, em muitos casos, utilizados
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como listas de verificação de um, também, design sustentável. A capacidade de definir e
medir o desempenho de um edifício é um trampolim para muitos outros objetivos
importantes, incluindo a melhoria do desempenho e do reconhecimento do bom desempenho.
No entanto é necessário obter as informações com especialistas de cada área
para conhecer os critérios que influenciam ou impactam em cada uma das soluções
construtivas e classifica-las de acordo com o grau de importância dentro dos grupos
ambiental, econômico e social sendo uma das limitações deste trabalho.
É importante salientar que os critérios sociais e econômicos, principalmente
analisados pelas certificadoras devem ganhar espaço e ser estudado promovendo assim uma
construção mais sustentável (o foco maior das certificadoras são os aspectos ambientais).
A avaliação da sustentabilidade pode ser aplicada para qualquer empresa, em
uma comparação individual com as melhores práticas, bem como em grupos de empresa
sendo elas com características similares (ex. construtoras de edificações com foco em
moradias de dois pavimentos).
Da mesma forma, o método pode ser utilizado para avaliar soluções
construtivas similares como telhados, tintas, paredes, forros, pavimentos, materiais de
isolamento térmico e acústico, sendo necessário o mapeamento dos critérios de avaliação
relacionados a cada uma das soluções.
Contudo, é oportuno e relevante ampliar os trabalhos sobre a sustentabilidade
das edificações, principalmente utilizando métodos de avaliação do desempenho sustentável
desse sistemas para apoio na tomada de decisões para proporcionar as empresas informações
relevantes sobre os pontos de melhoria para as mesmas investirem em técnicas paras redução
dos impactos ambientais, otimização dos recursos naturais, redução dos custos na produção e
melhoria na qualidade das edificações para o usuário.
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A avaliação da sustentabilidade poderá motivar o setor da construção civil a
desenvolver novos materiais, produtos, serviços e práticas para uma construção mais
sustentável.
Como conclusão podemos afirmar que o trabalho vem a contribuir para que os
tomadores de decisão façam o uso do método de forma a melhorar os seus processos de
produção em prol da sustentabilidade das edificações estimulando menor impacto ambiental,
atendendo as necessidades e provendo condições para seus empregados e usuários na melhor
relação custo/beneficio.
Recomenda-se para trabalhos futuros fazer uma avaliação utilizando outros
métodos de comparação par a par, e da mesma forma buscar outros critérios da
sustentabilidade (literatura, normas ou grupos de especialistas) que possam ser avaliados nos
sistemas construtivos para verificar o desempenho.
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APÊNDICES
Tabela A.1 – Questionário do Subíndice Ambiental
(continua)
Critério

Objetivo

Canteiro e
Obra de baixo
impacto
ambiental

Minimização dos resíduos na
obra

Reuso de
materiais

Prover a reutilização das
construções existentes e
produtos (ex. utilizar materiais
de demolição ou restaurados, de
forma a substituir, no mínimo
5% do material de construção
orçado, com base no custo dos
materiais)

Métrica

Forma de medição

Questionário

quantidade de resíduos gerados na
obra

Dimensional: quantidade em
toneladas de resíduos gerados
na obra de uma residência
unifamiliar de
aproximadamente 40m².
Mínimo de geração de
resíduo na obra

Qual a quantidade de
resíduo gerado (ton) na
obra de uma residencia
unifamilar de
aproximadamente 40m²?

Percentual de reutilização de
construções ou produtos nas
edificações

Para a execução da obra é
reutilizado materiais de
Dimensional. Percentagem de
construções existentes
material da obra que é
(ex: materiais de
reutilizado
demolição, restaurados)?
Qual o percentual na
obra?

Para a execução da obra é
utilizado material com
Percentual de utilização de materiais
conteúdo reciclado? Se
Conteúdo
Prover a utilização dos materiais
Dimensional. Percentagem na
com conteúdo reciclado na
sim, qual a percentagem
Reciclado
reciclados
obra de materiais reciclados
construção da edificação
na edificação que
representa a utilização de
material reciclado?
Encorajar o gerenciamento
Adimensional: Sim, utiliza
As obras executadas pela
Madeira
florestal ambientalmente
Utilizar madeira certificada
madeira certificada; não, não empresa utilizam madeira
Certificada
responsável
utiliza madeira certificada
certificada?
Cimento de
Adimensional: sim, utiliza
As obras executadas pela
alto-forno (CP Redução das emissões de CO2
cimento de alto-forno e
Utilizar cimento de alto-forno e
empresa utilizam cimento
III) e
associadas à produção do
pozolâmico; não, não utiliza
pozolâmico
de alto-forno (CPIII) e
pozolânico (CP
clínquer de cimento Portland
cimento de alto-forno e
pozolâmico (CPIV)?
IV)
pozolâmico

Resposta

Melhores
práticas

0 Ton

10% dos
materias
da obra ser
reutilizado

20% de
materiais
serem
reciclados

sim

sim
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(continuação)
Critério

Objetivo

Métrica

Forma de medição

Questionário

Concretos com
dosagem
otimizada

Otimizar o uso do cimento na
produção de concretos
estruturais, por meio de
processos de dosagem e
produção controlados e de baixa
variabilidade, sem redução da
segurança estrutural,
preservando recursos naturais
escassos e reduzindo as
emissões de CO2.

Utilizar de concreto produzido com
controle de umidade e dosagem em
massa com Ic < 11 kg.m-3
.MPa-1

Adimensional: Sim, utiliza
concreto com dosagem
otimizada; não utiliza
concreto com dosagem
otimizada

A empresa utiliza
concreto com dosagem
otimizada?

Não uso do
CFC

Materiais de
Baixa Emissão

Não utilização de fluidos
refrigerantes a base de CFC, nos
Adimensional: Sim, não
A empresa utiliza fluídos
sistemas de base de aquecimento,
utiliza CFC na obra; Não refrigerantes a base de
ventilação, ar condicionado e
utiliza CFC na obra
CFC na obra?
refrigerante do projeto
Utilização de adesivos e selantes de
interior aplicados na obra que
atendem às limitações e restrições
que concernem a componentes
químicos estabelecidos por padrões
Adimensional: Sim a empresa
Reduzir a quantidade de
mínimos que indicam o nível de
monitora a utilização de
contaminantes do ar interior que compositos orgânicos voláteis dos
materiais de baixa emissão
A empresa monitora a
tenham odor potencialmente
produtos. Compensados de madeira
(níveis mínimos de COV's e utilização de materiais de
irritante, forte ou que possam
ou produtos de fibras agrícolas,
não conter urériabaixa emissão de
causar lesão, desconforto ou mal
incluindo materiais de
formaldeído); Não monitora a
contaminantes do ar?
estar aos usuários, instaladores e
preenchimento, devem conter
utilização de materiais de
operários da construção
resinas sem adição de uréiabaixa emissão
formaldeído. Adesivos laminados
usados para fabricação na obra, em
montagens aplicadas nas oficinas
contendo estes adesivos laminados,
não devem conter uréia-formaldeído
Redução da destruição da
camada de ozônio na atmosfera,
assim como o aquecimento
global.

Resposta

Melhores
práticas

sim

sim

sim
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(fim)
Objetivo

Métrica

Forma de medição

Questionário

Performace
mínima de
energia

Estabelecer um nível mínimo de
eficiência energética para os
sistemas prediais propostos

quantidade de energia incorporada
em 1m² de fachada do sistema
construtivo

dimensional: quantidade de
emissão de CO2 em 1m² de
fachada do sistema
construtivo

Qual é a quantidade de
emissão de CO2 em 1m²
de fachada do sistema
construtivo utilizado pela
empresa?

44 kg CO2

adimensional: sim atende a
norma; não atende a norma

O sistema construtivo
atende a norma de
desempenho térmico?

sim

adimensional: sim atende a
norma; não atende a norma

O sistema construtivo
atende a norma de
desempenho acústico?

sim

Conforto
térmico
Conforto
acústico

Fonte: Autor.

Prover um ambiente confortável
atender a norma de desempenho
termicamente, que desenvolva a
térmico especificados nas ABNT
produtividade e bem estar dos NBR 15575-3 a ABNT NBR 15575ocupantes
5.
Prover conforto acústico ao
atender a norma de avaliação são
usuário resultante a diminuição
especificados nas ABNT NBR
de som e ruído
15575-4.

Resposta

Melhores
práticas

Critério
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Tabela A.2 – Questionário do Subíndice Social
Critério

Questionário

Capacitação
Profissional
dos
Empregados

Existência de plano de
capacitação profissional dos
Aumentar a abrangência das
empregados em atividades da
capacitações dos empregados na
construção civil, com carga
construção
horária mínima de 30 horas e
abrangência mínima de 30% dos
empregados.

Dimensional: Percentual
de abrangência de
capacitações maiores de
30 horas dos empregados
na construção

Existe plano de capacitação
profissional para os
empregados da atividade de
construção civil com carga
horária maior que 30 horas?
Qual é o percentual de
abrangência das
capacitações dos
empregados?

100% dos
empregados
capacitados

Escolha
integrada de
produtos,
sistemas e
processos
construtivos

Escolher produtos, sistemas e
processos de empresas em
conformidade com as diretrizes
do PBQP-H

Possuir avaliação técnica pelo
SINAT

Adimensional: Sim possui
a avaliação técnica; Não não possui a avaliação
técnica

A empresa possui a
avaliação técnica pelo
SINAT?

sim

Promover cursos
profissionalizantes em sistemas
construtivos industrializados

Atividades de profissionalização
para inserção no mercado de
trabalho. Cursos
profissionalizantes voltados aos
sistemas construtivos.

Adimensional binária.
Tem cursos
profissionalizantes (sim)
ou não tem cursos
profissionalizantes (não)

Existe cursos
profissionalizantes para
treinamento e
desenvolvimento de
profissionais nos sistemas
construtivos utilizados na
empresa?

sim

Fonte: autor.

Métrica

Resposta

Melhores
práticas

Forma de medição

Ações para a
Geração de
Emprego e
Renda

Objetivo
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Tabela A.3 – Questionário do Subíndice Econômico
Critério

Objetivo

Métrica

Componentes
Industrializados
ou Préfabricados

Utilizar componentes
industrializados no sistema
construtivo

Utilização de componentes
industrializados ou préfabricados no sistema
construtivo.

Flexibilidade
do Projeto

Permitir o aumento da
versatilidade da edificação por
meio de modificação de projeto
e futuras ampliações, adaptandose às necessidades do usuário

Possibilidade de alterações na
construção (modificações ou
ampliações).

Materiais
Regionais

Aumentar a demanda por
produtos e materiais de
construção que são extraídos,
processados e manufaturados na
região

Formas e
escoras
reutilizáveis

Reduzir o emprego de madeira
em aplicações de baixa
durabilidade, que constituem
desperdício, e incentivar o uso
de materiais reutilizáveis.

Utilizar formas e escoras
reutilizáveis

Gestão de água

Minimização da utilização de
água no processo de construção

processo de construção sem a
necessidade de utilização de
água (construção à seco)

Fonte: autor.

Percentual de materiais que
tenham sido extraídos,
processados ou manufaturados
em um raio máximo de 300 km

Forma de medição
Adimensional (sim)
utilização de componentes
industrializados (não)
utilização de componentes
industrializados ou préfabricados no sistema
construtivo
Adimensional. Sim é
possível ampliar ou
modificar a construção;
não é possível ampliar ou
modificar a construção

Dimensional.
Percentagem na obra de
materiais regionais

Adimensional: Sim,
utiliza formas e escoras
reutilizáveis; não utiliza
formas e escoras
reutilizáveis
adimensional: sim é uma
construção à seco; não é
um processo de
construção à seco

Questionário

Resposta

Melhores
práticas

A edificação possui
componentes
industrializados ou préfabricados?

sim

A edificação tem a
possibilidade de modificar
e/ou ampliar a construção
original?

sim

Qual o percentual de
materiais utilizados na obra
que foram extraídos,
processados ou
manufaturados em um raio
menor do que 300km da
construção da edificação?

20% do
material ser
regional

As obras executadas pela
empresa utilizam formas e
escoras reutilizáveis?

sim

O sistema construtivo
utiliza água no processo de
industrialização e
montagem?

sim
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