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RESUMO 

 
DIRETRIZES DA AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA APLICADAS  

À TOMADA DE DECISÕES EM PROJETO 

Tathiana do Nascimento Carvalho 

Orientador: Profº. D.Sc. Marcos Martinez Silvoso 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em 
Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro - 
UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ciências em 
Arquitetura. 

 

A complexidade das atividades, diversos agentes e altos custos configuram a construção civil 
como um dos segmentos mais representativos do país. A sustentabilidade integra-se 
intensificando a responsabilidade em questões econômicas, ambientais e sociais. Com 
relação aos arquitetos, quando aplicada aos projetos possui parcela associada aos materiais 
e insumos especificados. Metodologia com foco na gestão ambiental, a Avaliação de Ciclo de 
Vida (ACV) tem como estratégia contribuir na identificação de oportunidades de melhoria do 
desempenho ambiental de produtos, colaborar para nível de informação dos tomadores de 
decisão, seleção de indicadores de desempenho ambiental, etc. O objetivo da pesquisa é 
avaliar a aplicação prática da ACVCO2 no Brasil como ferramenta de decisão de projeto na 
Arquitetura. Através de metodologia proposta fundamentada em normas técnicas e 
publicações acadêmicas, diretrizes da ACV foram aplicadas em edificação unifamiliar do 
PMCMV, com objetivo de avaliar potenciais impactos dos materiais que compõe a alvenaria 
estrutural. Foi elaborada modelagem em software 3D da edificação, possibilitando a extração 
de quantitativos através da ferramenta BIM. Foram utilizados dois métodos: Uso de software 
ACV e Inventários nacionais. Análises de sensibilidade foram realizadas para observar os 
comportamentos dos materiais. Os resultados com uso do software ACV apresentaram 
diferenças discretas, sendo que o mesmo não pode ser verificado nas simulações de 
inventários brasileiros. Embora métodos diferentes tenham sido simulados, pode-se 
comprovar que a aplicação de diretrizes da ACV podem auxiliar profissionais nas tomadas de 
decisão ao proporcionar a avaliação e análise das diversas atividades desde a concepção, 
construção e operação de edificações. 
 
Palavras-chave: 1. Avaliação do Ciclo de Vida; 2. Arquitetura; 3. Construção Civil; 4.ACVCO2; 
5. Materiais e Sistemas Construtivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 

Junho, 2018 
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ABSTRACT 
THE LIFE CYCLE ASSESSMENT APPLIED TO DECISION-MAKING IN PROJECT 

 

Tathiana do Nascimento Carvalho 

Orientador: Profº. D.Sc. Marcos Martinez Silvoso 

 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em 
Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em 
Ciências em Arquitetura. 

 
 
The complexity of the activities, various agents and high costs make civil construction one of 
the most representative segments of the country. Sustainability is integrated by intensifying 
responsibility in economic, environmental and social issues. With regard to architects, when 
applied to the projects has a portion associated with the materials and inputs specified. 
Methodology focused on environmental management, the Life Cycle Assessment (LCA) has 
as a strategy to contribute to the identification of opportunities to improve the environmental 
performance of products, collaborate to the level of information of decision makers, selection 
of environmental performance indicators, etc. The objective of the research is to evaluate the 
practical application of ACVCO2 in Brazil as a design decision tool in Architecture. Through a 
proposed methodology based on technical norms and academic publications, LCA guidelines 
were applied in a single-family building of the PMCMV, in order to evaluate potential impacts 
of the materials composing the structural masonry. It was elaborated modeling in 3D software 
of the building, making possible the extraction of quantitative through the BIM tool. Two 
methods were used: Use of LCA software and national inventories. Sensitivity analyzes were 
performed to observe the behavior of the materials. The results with use of the ACV software 
presented discrete differences, and the same can not be verified in the Brazilian inventory 
simulations. Although different methods have been simulated, it can be demonstrated that the 
application of LCA guidelines can help professionals in decision making by providing the 
evaluation and analysis of the various activities from the design, construction and operation of 
buildings. 
 
Keywords: 1. Life Cycle Assessment; 2. Architecture; 3. Construction; 4. ACVCO2; 5. 
Materials and Systems. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
1.1 A Situação Problema 
 

 Dados publicados pelo IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) em seu 

relatório síntese sobre mudanças climáticas demonstram claramente a participação do 

homem e suas atividades nas mudanças climáticas, quando afirmam que “as recentes 

emissões antropogênicas de gases de efeito estufa são as mais elevadas na história. As 

recentes mudanças climáticas têm tido impactos generalizados nos sistemas humanos e 

naturais” (IPCC, 2014). 

A constituição do Protocolo de Quioto em 1997, tratado complementar à 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, definiu metas de 

redução de emissões para os países desenvolvidos e os que apresentavam economia em 

transição para o capitalismo, considerados historicamente responsáveis pela mudança 

climática. Entre 2008-2012, 37 países industrializados e a Comunidade Europeia 

comprometeram-se a reduzir suas emissões de gases do efeito estufa em média 5% 

quando comparados aos níveis de 1990. Já entre 2013-2020, as partes se comprometeram 

a reduzir em 18% abaixo dos níveis de 1990, sendo que cada país se comprometeu a 

reduzir de acordo com sua capacidade em atingir as metas no período estabelecido (MMA, 

2017). 

No Brasil, a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), instituída em 2009 

pela Lei nº 12.187, oficializou o compromisso voluntário do país junto à Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima de redução de gases do efeito estufa entre 

36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020. Os dados apresentados demonstram 

que entre os anos de 1990 e 2012 houve um aumento das emissões de CO2 equivalente, 

principalmente nos setores de energia, processos industriais e resíduos, que estão ligados 

diretamente a construção civil.  Já entre os anos de 2005 e 2012 percebe-se uma redução 

nos valores totais, porém esta diminuição atribui-se ao setor de Uso da Terra e Florestas, 

enquanto que os outros setores permanecem com os números em escala crescente (MMA, 

2017). 

Em 2015, adotado através de um novo acordo estabelecido na 21ª Conferência das 

Partes (COP21) da United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 

o Acordo de Paris tem como objetivo fortalecer as ações globais em resposta às mudanças 

climáticas. Aprovado pelos 195 países que fazem parte da UNFCCC, tem como meta 

principal a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE), tendo como 

compromisso manter o aumento da temperatura média global em menos de 2ºC (acima 
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dos níveis pré-industriais) e promovendo esforços para limitar o aumento da temperatura 

a 1,5ºC (acima dos níveis pré-industriais) (MMA, 2018). 

Para que tais metas fossem alcançadas, os governos comprometeram-se através 

da criação de acordos próprios chamados Contribuições Nacionalmente Determinadas 

(iNDC, sigla em inglês), onde cada país apresentou sua parcela de contribuição para as 

reduções dos gases do efeito estufa, dentro da realidade viável de cada país e seus 

contextos sociais e econômicos (MMA, 2018). 

No Brasil, após a aprovação pelo Congresso Nacional em setembro de 2016, houve 

a ratificação do Acordo de Paris, sendo entregue às Nações Unidas no mesmo mês. Dentre 

as metas estabelecidas, a NDC do Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões de gases 

do efeito estufa em 37% e 43% abaixo dos níveis de 2005 em 2025 e 2030, através do 

aumento da participação de bioenergia sustentável na matriz energética, bem como 

energias renováveis e reflorestamento (MMA, 2018). 

Em todo o mundo, a construção civil é uma das atividades que mais contribui com 

o uso de recursos naturais, além do intenso consumo de energia e produção de resíduos 

sólidos e emissões de CO2. O Conselho Internacional de Pesquisa e Inovação na 

Construção (CIB) aponta a indústria da construção como “o setor de atividades humanas 

que mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva, gerando 

consideráveis impactos ambientais”. Além dos impactos do consumo de matéria e energia, 

há a geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, onde estima-se que mais de 50% 

dos resíduos sólidos gerados pelo conjunto das atividades humanas sejam provenientes 

da construção, demonstrando as intensas relações entre construção e meio ambiente 

(MMA, 2017). 

Dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (2014) apontam que 

municípios coletaram cerca de 45 milhões de toneladas de Resíduos da Construção e 

Demolição (RCD) em 2014, um aumento de 4,1% em relação a 2013. Tal situação também 

foi observada em anos anteriores, o que exige atenção ao destino final dado aos RCD.  A 

quantidade total desses resíduos pode ser ainda maior, uma vez que os municípios coletam 

apenas os resíduos lançados nos logradouros públicos (ABRELPE, 2015). 

O conjunto de atividades industriais que respondem por relevante parcela do 

consumo industrial de eletricidade englobam segmentos que são na sua maioria eletro-

intensivos, considerados, sem exceção, também energo-intensivos. Os grandes 

consumidores industriais estão ligados a cadeia do alumínio (incluindo a produção de 

alumina e a extração de bauxita), siderurgia (produção de aço bruto), ferro, ligas, 

pelotização, cobre, petroquímica (produção de eteno), soda-cloro, papel, celulose, e 

cimento, sendo algumas destas atividades produtivas diretamente ligadas à indústria da 

construção civil (EPE, 2015). 
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 Dados publicados pela nota técnica DEA 03/15 - Projeção da Demanda de Energia 

Elétrica (2015-2024) constatam que dentre os setores que mais contribuirão para o 

aumento do investimento estão àqueles relacionados à exploração e produção de petróleo 

(intensificação e maturação das atividades na camada do pré-sal), no setor de 

infraestrutura, e também importantes aplicações na infraestrutura social, tais como 

habitação, saneamento básico e distribuição de água. Segundo a perspectiva de evolução 

da relação entre habitantes e domicílios (em conjunto a estimativa dada pelo IBGE) é 

esperado um aumento de 1,9% ao ano do número total de domicílios, variável fundamental 

para a projeção do consumo residencial de energia.  (EPE, 2015).   

Diversas iniciativas são implementadas buscando a redução de tais consequências. 

A regulamentação da Lei 12.305/10, que institui a Política dos Resíduos Sólidos (PNRS), 

contém instrumentos que avisam a regulamentação da gestão adequada dos resíduos, 

incluindo questões para o desenvolvimento econômico e social e manutenção da qualidade 

ambiental. A Resolução Conama nº 307/2002 (alterada pela Resolução Conama 

nº348/2004), que propõe a classificação dos resíduos da construção civil em classes A, B, 

C ou D (de acordo com os seus resíduos e níveis de periculosidade) é considerada o 

principal marco regulatório para a gestão dos Resíduos da Construção Civil (RCC), já que 

dispõe sobre a responsabilidades dos municípios em implementarem seus planos de 

gerenciamento integrado, além de diretrizes, critérios e procedimentos para o manejo 

adequado destes resíduos. Representa marco legal e técnico, estabelecendo 

responsabilidades aos geradores sobre a segregação, encaminhamento para reciclagem 

e disposição final adequada (IPEA,2012).  

Outra ação é a implementação da norma de direito ambiental do Princípio do 

“Poluidor-Pagador”, que dita a necessidade de as atividades potencialmente causadoras 

da degradação do meio ambiente internalizarem todos os custos ambientais decorrentes 

de seu funcionamento, ratificando a relevância do assunto nos âmbitos ambientais, sociais, 

econômicos como jurídicos (MOREIRA, 2013). 

No setor energético, o Brasil registrou 41% de energias renováveis em sua matriz 

energética de 2016. A Oferta Interna de Energia Brasileira de 2015 registrou 299,2 milhões 

de toneladas equivalente de petróleo, sendo que deste total 41,2% correspondem à energia 

renovável, um aumento de 4,6% em relação ao indicador de 2014, de 39,4%. O indicador 

é superior ao verificado nos países desenvolvidos, que têm apenas 9,4% de renováveis, 

segundo dados divulgados na Resenha Energética Brasileira de 2016. A constatação do 

alto nível de energia de fontes renováveis permite destaque com relação ao baixo indicador 

de emissões de CO2 por unidade de energia consumida. Em tCO2/tep (tonelada 

equivalente de petróleo), o indicador do Brasil é de 1,56, contra 2,25 nos países 

desenvolvidos, e de 2,35 na média mundial. Outro dado significativo divulgado é a matriz 
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de consumo industrial de energia, onde verifica-se que as vantagens comparativas do 

Brasil são também expressivas, com participação de bioenergia sólida de 39,2% em 2015, 

contra 9,9% nos países desenvolvidos, e de 5,3% nos demais países. Os principais 

indutores do alto indicador brasileiro são os usos de bagaço de cana para calor de processo 

na produção de açúcar, da lixívia na produção de celulose, do carvão vegetal na produção 

de ferro-gusa, e de lenha na indústria de cerâmica, sendo os último intimamente ligados a 

construção civil (MME, 2016). A previsão pra o ano de 2017 é de a participação das fontes 

renováveis na matriz energética brasileira se mantenha estável (43%), onde a energia 

eólica deverá passar de uma proporção de 5,3% para 6,5% e a biomassa de 8,8% para 

9,0% (PORTAL BRASIL, 2017). 

Outro fator relevante a ser considerado é o mercado de créditos de carbono. O 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), ferramenta definida pelo artigo 12 do 

Protocolo de Quioto, prevê a redução certificada das emissões de Gases do Efeito Estufa 

(GEE), promovendo assim créditos de carbono que podem ser comercializados com países 

que têm metas a cumprir. Cada tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq) 

reduzida ou removida da atmosfera corresponde a uma unidade emitida pelo conselho 

Executivo do MDL, denominada de Redução Certificada de Emissão (RCE) e equivale a 

um crédito de carbono. Desta forma, as nações que não conseguirem alcançar suas metas 

poderão comprar os Certificados de Emissões Reduzidas (CER) e assim usá-los para 

cumprir suas obrigações (GOVERNO DO BRASIL, 2012). 

Com o intenso crescimento das cidades, a dinâmica das construções, 

desapropriações e demolições de inúmeros edifícios tem sido uma realidade na construção 

civil brasileira. A velocidade na produção e viabilização dos empreendimentos tem 

impactado os grandes centros urbanos em todas as fases do ciclo de vida útil das 

construções, tanto nas etapas de produção (extração de matérias-primas, transporte, 

fabricação de componentes, distribuição de materiais e insumos, operações no canteiro de 

obras), como no seu uso, operação e manutenção, bem como nas demolições e 

oportunidades de reciclagem e reuso.  

Um exemplo marcante destes aspectos foi a realização de grandes eventos no 

Brasil nos últimos anos, como a Copa do Mundo (2014) e as Olimpíadas (2016). Tais 

eventos causaram grandes impactos pelas obras de grande porte em diversos pontos do 

país. Outro exemplo relevante no contexto brasileiro foi a criação do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), criado em 2007 para promover a retomada do 

planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e 

energética do país (PAC). Dentro das ações do PAC, uma das mais significativas é voltada 

a redução do déficit habitacional, onde o Brasil ainda permanece com grandes índices. 

Dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) demonstram que entre os 
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anos de 2013 e 2014 houve um aumento considerando as cinco regiões do Brasil, tanto 

em regiões metropolitanas como nas demais (IBGE, 2015).  

A fim de preencher essa lacuna foi criado o Programa Minha Casa Minha Vida. De 

2009 (ano de início) até 2016, foram construídas mais de 2,6 de 4,2 milhões de unidades, 

num total de 96% dos municípios brasileiros em 5.330 cidades. Embora um dos objetivos 

do programa seja promover investimentos em alternativas construtivas de menor custo, 

prazo de entrega e maior qualidade construtiva (PBQP-H), além da implementação de 

práticas que visam a redução das emissões de CO2 e do consumo de energia elétrica 

(como a instalação de sistema de aquecimento solar-térmico), tal padronização e repetição 

em série impactam diretamente no meio ambiente no período de obras em função do 

consumo de recursos e geração de resíduos. 

Constatada a alta complexidade da indústria da construção civil e suas atividades 

(planejamento, execução, operação e gestão) e a intensa relação com a degradação do 

meio ambiente (extração de recursos naturais, uso de água e grande geradora de resíduos 

sólidos), a inserção dos requisitos da sustentabilidade neste cenário trazem não somente 

novos desafios, como também premissas e determinações que devem ser seguidas e 

atendidas, até por questões de mercado e legislação.  

A atenção com os impactos da construção e o crescimento do setor estão 

despertando a atenção dada aos materiais especificados, aumentando a busca por aqueles 

que atendam tanto a redução do consumo de recursos não renováveis e poluição ao longo 

de seu ciclo de vida (BLENDINI, 2009). 

Neste contexto, novas estratégias são necessárias para auxiliar os profissionais da 

área de Arquitetura e Engenharia na tomadas de decisões e critérios como prazo e preço 

não são mais os balizadores de um bom projeto. As especificações técnicas demandam 

novos parâmetros e ferramentas de apoio como os selos verdes e certificações 

sustentáveis para edificações (LEED, HQE, AQUA, BREEAM) passam a ser utilizados 

como referências em projeto. Porém, tais instrumentos possuem avaliações qualitativas 

(atribuição de valores estimados através de conceitos) e não quantitativas (cálculo 

baseados em pontos e seus somatórios) (BUENO E ROSSIGNOLO, 2011). 

Neste cenário surge a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), metodologia utilizada para 

quantificar e interpretar os potenciais impactos causados pelos produtos ao longo do seu 

ciclo de vida. Pode ser utilizada em diversas áreas e na tomada de decisões em diferentes 

situações, como para a avaliação dos impactos ambientais, melhorias e desenvolvimento 

de produto ou inovações (GUINÉE, 2001). 

Dentre as estratégias e técnicas utilizadas no desenvolvimento de produtos 

ambientalmente sustentáveis, como o DfE (Design for Enviroment, EEA- Enviromental 

Effect Analysis) e QFDE (Quality Function Deployment for Environment), a ACV destacou-
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se emergindo como um método reconhecido, sendo a base para a criação de diversas 

ferramentas de avaliação, considerada por sua excelência para análise e escolha de 

alternativas (BUENO, FABRÍCIO E ROSSIGNOLO, 2011). 

 No Brasil, empresas como a Braskem, Boticário e Natura já utilizam a ACV como 

metodologia e ferramenta de tomada de decisão em suas atividades. Como exemplo, a 

Braskem abordou três áreas estratégicas: medição de performance na tomada de decisão 

(Exemplo: Avaliação da eco-eficiência do PVC); Marketing (demonstração de 

sustentabilidade dos seus produtos) e Proteção do mercado (na comparação entre bolsas 

plásticas e de papel) (LIFE CYCLE INICIATIVE, 2014). E algumas empresas da área de 

materiais de construção também já divulgam estudos utilizando a ACV como avaliador de 

seu desempenho ambiental. Este é o caso da ANICER (Associação Nacional da Indústria 

Cerâmica) e a análise comparativa do ciclo de vida das telhas cerâmicas versus telhas de 

concreto, que inclui recomendações na adoção de várias ações para redução dos impactos 

associados aos processos de produção analisados (ANICER, 2017). 

Dentre tantas metodologias de avaliação ambiental, ACV tem se mostrado uma 

ferramenta de ordem quantitativa, possibilitando a medição dos potencias impactos, fator 

favorável quando comparável a metodologias baseadas em avaliações qualitativas. Sua 

relevância é constatada através da inclusão como pré-requisito em selos sustentáveis e 

certificações verdes, assim como rótulos ambientais de produtos. 

Os primeiros estudos em ACV relacionados a edificações começam no final da 

década de 90, avançando as pesquisas principalmente na Europa (EVANGELISTA, 2016). 

Dentre outros ferramentais (como o Gbtool, LEED, AQUA, Athena, BREEAM, etc), a ACV 

é um dos métodos e instrumentos de avaliação que podem ser também utilizados em 

projetos destinados à Habitação de Interesse Social, podendo ser aplicada em diversos 

momentos no processo de projeto, buscando melhorias através de análises e avaliação 

das soluções visando a qualidade do produto, a obra final (VILLA e ORNSTEIN, 2016).  

Observou-se também que a ACV em edificações tem suas pesquisas concentradas 

em estudos com foco nas emissões de CO2 e consumo de energia, conhecidas como 

Avaliação do Ciclo de Vida de Emissões de CO2 (ACVCO2) e Avaliação do Ciclo de Vida 

Energético (ACVE) (CABEZA et al., 2014; CALDAS, 2016; CHAU et al., 2015; 

EVANGELISTA, 2016). Tais pesquisas buscam respostas e resultados que proporcionem 

subsídios a tomada de decisões de arquitetos e engenheiros na especificação de materiais, 

componentes e sistemas construtivos mais eficientes e apropriados, buscando a 

diminuição nos potenciais impactos ambientais ao longo de todo ciclo de vida da edificação. 
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1.2 Questões da Pesquisa  
 

Dentre os aspectos anteriormente citados, a pesquisa buscou abordar as seguintes 

questões: 

 Como arquitetos e engenheiros podem utilizar a metodologia de ACV como instrumento 

na tomada de decisões de projeto? 

 Quais instrumentos e ferramentas (legislação, softwares, métodos, declarações 

ambientais) existentes que podem auxiliar neste processo? 

 Quais os benefícios identificados na aplicação da ACV na fase de projeto? 

 Existem barreiras a sua utilização? 

 Há soluções alternativas para as barreiras identificadas? 

 Este processo pode ser realizado através da plataforma BIM (softwares, plug-ins)?  

 

1.3 Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo Geral 

 
Avaliar a aplicação e realização de um estudo de ACVCO2 (Quantificação das 

emissões de CO2 e consequente potencial impacto no aquecimento global) como 

possibilidade de ferramenta de decisão de projeto para projetistas (arquitetos e 

engenheiros) e empreendedores ainda na fase de concepção e detalhamento, com foco 

no sistema construtivo da habitação na etapa pré-operacional da edificação. (Extração de 

recursos, transportes, indústria e construção). 

 
1.3.2 Objetivos Específicos  
 

 Revisar a bibliografia sobre a de Avaliação de Ciclo de Vida, abordando a definição, 

princípios, aplicações, softwares, bases de dados, métodos, categorias de impacto, 

etc; 

 Revisar a bibliografia sobre a utilização da metodologia ACV voltada para a 

construção civil; 

 Identificar se a metodologia pode ser uma ferramenta auxiliar as tomadas de 

decisão ao longo do desenvolvimento do projeto de arquitetura; 

 Verificar a aplicação prática da ACV, identificando benefícios e limites nas 

publicações estudadas; 

 Simular com dados reais coletados do empreendimento selecionado os potenciais 

impactos provocados pelo sistema construtivo da edificação escolhida, aplicando a 

metodologia simplificada de ACVCO2 (Mudanças Climáticas - Aquecimento Global) 
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em um projeto de habitação de interesse social, incluindo o desenvolvimento do 

modelo 3D no Autodesk Revit® 2017 (software associado a Plataforma BIM - 

Building Information Modeling) para extração de quantitativos;  

 Modelagem de dados no software SIMAPRO®, específico de ACV; 

 Utilização de dados de inventários nacionais (Pesquisas acadêmicas, órgãos 

públicos) inseridos no modelo 3D; 

 Análise de sensibilidade e contribuição dos resultados obtidos nos dois métodos 

propostos; 

 Análise de sensibilidade e contribuição da fase de distribuição (transporte) de 

produtos da indústria até o canteiro de obras. 

 

1.4 Método 
 

Na primeira fase da pesquisa foi realizada revisão bibliográfica através de 

levantamento de textos acadêmicos e técnicos publicados sobre ACV na última década em 

repositórios (CAPES, SCOPUS, SICV Brasil, Science Direct, etc), universidades nacionais 

(USP, UNICAMP, UFSC, UFRS, entre outras), publicações de revistas (Journal of Clean 

Production, LALCA, etc) e anais de eventos da área (Congresso Brasileiro sobre Gestão 

do Ciclo de Vida - CGV, Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído – 

ENTAC, Encontro Latino-Americano e Europeu sobre Edificações e Comunidades 

Sustentáveis - EUROELECS, Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Informação e 

Comunicação - TIC - , Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção – 

SIBRAGEC, etc) , através do uso de palavras-chave como Avaliação do Ciclo de Vida, 

Arquitetura, Construção Civil, Materiais e Sistemas Construtivos, com exemplos de 

trabalhos acadêmicos publicados no Brasil e pesquisas internacionais. Estudos com a 

interface do BIM e a ACV também foram levantados buscando alternativas na aplicação da 

metodologia usual. Buscou-se identificar os principais conceitos, normatização auxiliar 

existente, benefícios e limitações.  

Na segunda fase, após extensa revisão bibliográfica, foi proposto método de 

aplicação prática dos conceitos pesquisados, desenvolvendo atividades como:  

 

1. Caracterização do empreendimento, através de levantamento da evolução do 

Programa Minha Casa Minha Vida no Estado do Rio de Janeiro, identificando os 

empreendimentos existentes e pertinentes ao desenvolvimento do estudo de caso, 

tipologia e sistemas construtivos utilizados. Uma vez definido o empreendimento, 

buscou-se características técnicas específicas da edificação escolhida (como área, 

materiais empregados, fornecedores, etc);  
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2. Definição de Objetivo e Escopo, com a finalidade e propósito do estudo;  

3. Inventário do ciclo de vida, com a seleção dos dados a serem utilizados (softwares, 

métodos, critérios de corte, fatores), assim como o desenvolvimento de modelo 

parametrizado em software 3D para extração de quantitativos;  

4. Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida através de dois métodos: apoio de software 

ACV (banco de dados e métodos internacionais) e inventários de dados nacionais;  

5. Interpretação do ciclo de Vida, através da avaliação dos resultados, identificação de 

limitações e recomendações. 

 

1.5 Delimitação  
 

Dentro do contexto apresentado, a pesquisa tem como delimitação de estudo a 

aplicação de diretrizes da ACV na construção civil com foco nas emissões de CO2 

(ACVCO2) do sistema construtivo utilizado na unidade unifamiliar térrea do Programa 

Minha Casa Minha Vida no estado do Rio de Janeiro na fase pré-operacional (da extração 

de matérias-primas até a  construção da edificação) através do uso de software integrado 

a plataforma BIM para modelagem em 3D, software ACV para simulações e inventário de 

dados nacionais. 

 

1.6 Relevância 
 

A relevância da pesquisa justifica-se pela necessidade de uma ferramenta 

sustentável na construção civil que efetivamente possibilite a quantificação dos potenciais 

impactos causados ao meio ambiente.  

Outro fator favorável é a possibilidade de investigação prática quanto a interface 

entre o BIM e a ACV, através de novas ferramentas disponíveis no mercado, que viabilizam 

a participação e a modelagem de dados pelos próprios projetistas. Ressalta-se que o 

conteúdo pesquisado mantem-se em ambiente acadêmico, ainda com poucas aplicações 

práticas nas fases de concepção de projeto. 

Dentro dos aspectos levantados e em pesquisa na base de dissertações e teses da 

Capes em Arquitetura, foram identificadas oportunidades para o desenvolvimento de 

estudos que abordem concomitantemente temas da ACV, HIS, MCMV e BIM. 

A Habitação de Interesse Social foi um tema explorado nos programas de pós-

graduação em Arquitetura e Urbanismo em 2016 (39 de 623 publicações acadêmicas). Nos 

últimos seis anos (2012 a 2017), não foram registradas pesquisas com foco na metodologia 

da ACV em dissertações e teses realizadas pelos programas de pós-graduação da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Dos 345 trabalhos publicados pelos 
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Programas de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRJ (entre teses e 

dissertações), nove tem como tema a Habitação de Interesse Social, sendo que quatro 

deles abordam o Programa Minha Casa Minha Vida: uma tese em Arquitetura e duas 

dissertações em Urbanismo – Tabelas 59 e 60 (Anexo). 

Das quarenta e uma publicações dos programas de pós-graduação em Arquitetura e 

Urbanismo que abordam Habitação de Interesse Social (ano 2016), vinte e sete (27) tem 

como objeto de estudo o Programa Minha Casa Minha Vida, assim como as publicações 

de Engenharia Civil e Ambiental relacionadas a ACV (nove das vinte e uma publicações 

escolhidas para estudo de caso) – Tabela 61 (Anexo). Tal fato demonstra a relevância do 

programa para a Construção Civil no Brasil nos últimos anos. 

Destaca-se ainda o fato de que a ACV é uma questão pouco abordada nos 

programas de pós-graduação em Arquitetura no Brasil (somente 9 publicações no período 

de 2012 a 2017), onde observou-se que grande parte das publicações são resultados de 

pesquisas realizadas nas diversas Engenharias (Civil, Ambiental, Materiais, Química).  

 
 

1.7 Organização 
 

Para o desenvolvimento da pesquisa, a estrutura foi organizada e dividida em seis 

capítulos: 1.Introdução, 2.Revisão da Literatura, 3.Método Proposto, 4.Método Aplicado, 

5.Resultados e Discussão e 6.Considerações Finais. 

O Capítulo 1 descreve o contexto, o cenário do tema proposto e o desenvolvimento 

da pesquisa: objetivos (Geral e específicos), método, delimitação, relevância e 

organização. 

O Capítulo 2 apresenta a revisão da literatura, demonstrando os fundamentos e 

conceitos a serem utilizados para a análise do tema proposto, sendo essenciais para o 

desenvolvimento da pesquisa. A ACV, tema central desta dissertação, foi abordada sob 

diversos aspectos, tais como histórico, normatização, aplicações, métodos, ferramentas 

computacionais, além dos benefícios e limites identificados. Questões complementares 

como legislação, certificações sustentáveis e declarações ambientais também foram 

abordados, junto a exemplos de publicações de artigos, dissertações e teses sobre a ACV 

na Construção Civil.  

O Capítulo 3 apresenta a metodologia proposta, fundamentada em normas técnicas 

e pesquisas realizadas no campo acadêmico no Brasil, com as atividades a serem 

desenvolvidas em cada etapa e suas respectivas referências bibliográficas. 
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O Capítulo 4 descreve o desenvolvimento prático do método proposto, com o 

processo de pesquisa realizado desde a escolha do objeto de estudo e suas informações 

técnicas, até a construção do modelo parametrizado em software 3D e a extração de 

dados, finalizando com os dados utilizados nos softwares de ACV e as referências de 

inventários nacionais. 

Os Capítulos 5 e 6 apresentam os resultados obtidos nas etapas anteriores (através 

de tabelas e gráficos para análise), relata a discussão sobre as questões levantadas pela 

pesquisa, apresentando as conclusões, limitações identificadas, recomendações e 

considerações finais sobre os temas desenvolvidos na pesquisa. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) 
 
2.1.1   Histórico 
 
2.1.1.1 Internacional 
 
 

Na década de 60 começaram as primeiras percepções voltadas aos problemas 

ambientais em escala global. Em 1968 é fundado o Clube de Roma, composto por 

cientistas, industriais, políticos, com o objetivo de discutir e analisar os limites do 

crescimento econômico considerando o uso intenso e crescente dos recursos naturais. 

Considerado um clássico no movimento para a sustentabilidade, “The Limits to Growth” foi 

o primeiro estudo a questionar a viabilidade do contínuo crescimento da pegada ecológica, 

sendo traduzido para mais de 30 idiomas e com mais de 16 milhões de cópias vendidas 

(CLUBE DE ROMA, 2018). Atividades como a industrialização acelerada, rápido 

crescimento demográfico, escassez de alimentos, esgotamento de recursos não 

renováveis e degradação do meio ambiente foram identificadas como problemas, barreiras 

a preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável (IBICT, 2017). 

Em 1972 foi lançado o estudo “Limites do Crescimento”, com a previsão sobre os 

possíveis cenários em função do desequilíbrio entre o consumo e a oferta de recursos 

naturais (IBICT, 2017). 

Fundamentado no livro “Análise do Ciclo de Vida de produtos: ferramenta gerencial 

da ISO 14000”, de José Ribamar Chehebe (1998), um dos autores pioneiros em ACV no 

Brasil, o texto a seguir apresenta o histórico e desenvolvimento da metodologia, referência 

básica para iniciação dos estudos nesta área. 

A primeira crise do petróleo (ainda na década de 70) em função do boicote 

internacional realizado pela OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) 

gerou uma crise na economia mundial sem precedentes através do aumento significativo 

do preço do barril (que saltou de US$ 2,23 para US$ 34,00). 

Neste contexto, novas formas alternativas de energia começam a ser procuradas, 

provocando a necessidade de readequação no aproveitamento dos recursos naturais 

existentes. Vários estudos foram realizados buscando avaliar os processos produtivos e 

racionalizar o consumo de fontes energéticas esgotáveis. 

As primeiras análises relacionadas a Avaliação de Ciclo de Vida de produtos nasce 

dentro deste cenário, onde Chehebe (1998) menciona que: 

 

Apesar do principal enfoque desses estudos ter sido a questão energética, 
alguns deles chegaram a considerar, ainda que de forma tímida, vários 
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aspectos ligados à questão ambiental, incluindo estimativas de emissões 
sólidas, gasosas ou líquidas (CHEHEBE, 1998). 
 

Os materiais para embalagens foram o foco de grande parte dos trabalhos 

desenvolvidos nessa época, à luz de discussões sobre a política de reciclagem das 

empresas, principalmente pelas então recentes embalagens “one way” versus retornáveis 

(CHEHEBE, 1998; FERREIRA, 2004). 

Exemplo clássico do princípio da Avaliação do Ciclo de Vida é o da empresa Coca-

Cola®, um dos primeiros estudos de ACV realizados no mundo. Em 1965, a empresa de 

refrigerantes mais conhecida no mundo custeou um estudo realizado pelo MRI (Midwest 

Research Institute) com o objetivo de comparar diferentes tipos de embalagens para 

refrigerantes e a determinação de qual delas apresentava índices mais adequados de 

emissão para o meio ambiente e melhor desempenho com relação à preservação de 

recursos naturais (CHEHEBE, 1998; FERREIRA, 2004; CURRAN, 2006) 

O processo de quantificação da utilização dos recursos naturais e dos índices de 

emissão utilizados pela Coca-Cola neste estudo tornou-se conhecido como REPA 

(Resource and Environmental Profile Analysis), modelo mais tarde aprimorado pelo MRI 

(1974), tornando-se referência como um marco para o surgimento do que é conceituado 

como Avaliação do Ciclo de Vida. Mais tarde, na Europa, um procedimento similar foi 

chamado de Ecobalance (CHEHEBE, 1998). 

Em 1985, a Comunidade Europeia criou uma diretiva específica para embalagens 

na área de alimentos, obrigando as empresas a monitorar o consumo de suas matérias-

primas e energia, além da geração de resíduos sólidos na fabricação de seus produtos. 

Em função disso, diversos consultores voltaram a estudar a metodologia REPA, inserindo 

novos critérios que incluíam o gerenciamento de resíduos, além de permitir uma melhor 

análise dos aspectos e impactos ambientais. Este período ficou conhecido como a “Guerra 

das ACV´s”, em que a proliferação de estudos sobre o ciclo de vida dos produtos, sem uma 

metodologia padronizada, levou a “certos exageros que quase chegaram a comprometer 

a imagem dessa ferramenta de avaliação” (CHEHEBE, 1998). 

As empresas e instituições da época, interessadas em utilizar esta nova ferramenta 

como uma estratégia de marketing de seus produtos, intencionalmente ou não, acabaram 

realizando estudos tendenciosos, com a publicação somente dos resultados que que lhe 

interessavam. Como exemplo de discrepância de resultados a comparação realizada entre 

dois estudos de ACV de embalagens de papelão em 1992 pela Ekvall, descritos a seguir 

por Chehebe (1998).Contratada pela então Swedish Paper Packaging Group, a fim de 

descobrir as razões dos resultados conflitantes entre o estudo Suíço "Ökobilanz von 
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Packstoffen” (HABERSATTER,1990) e o estudo sueco “Packaging and Environment” feito 

por Chalmers Industriteknik (TILLMANN ET AL.,1991).  

Diferenças consideráveis foram encontradas nos resultados, partindo do princípio 

que os dois estudos eram aparentemente sobre o mesmo tipo de embalagens, tais como: 

30% nas necessidades de energia térmica; 60% nas necessidades de energia elétrica; 

30% em emissões de uma forma geral (chegando algumas até 100% de variação) e 80% 

nos resíduos sólidos (CHEHEBE, 1998). 

Identificadas as variações nos resultados, buscou-se especificar e discernir 

algumas fontes utilizadas e o tratamento de tais informações, como por exemplo: 

Diferentes consumos de algumas matérias-primas; diferenças das quantidades de 

resíduos destinados à incineração e disposição; fontes diferentes de energia, além de 

outras diferenças nos dados de entrada (CHEHEBE, 1998). 

Outro exemplo importante a ser destacado aconteceu em 1984 na Suíça, quando 

autoridades ambientais publicaram um estudo realizado por um de seus institutos 

tecnológicos (EMPA) com diferentes tipos de embalagens, concluindo que a embalagem 

de vidro era a “ambientalmente mais amigável” que os outros tipos observados. Chehebe 

(1998) descreve ainda que, ao analisarem os dados de forma mais detalhada, constatou-

se que os dados utilizados em 1984 foram baseados em informações de dados americanos 

e suíços no início da década de 1970, exceto os dados relacionados a produção das 

garrafas de vidro, que datavam de 1983. Uma análise realizada posteriormente verificou 

que os processos tecnológicos evoluíram nos últimos dez anos e caso tivessem sido 

utilizados dados de 1983, “as emissões teriam sido até 70 vezes menores comparadas aos 

dados do início da década de 70” (CHEHEBE, 1998). 

As diferenças detectadas entre os dados (origens, datas, ausência de informações) 

e suas respectivas correções geraram distorções entre os estudos, demonstrando clara e 

objetivamente a relevância da qualidade das referências e fontes que são considerados e 

os seus possíveis reflexos na análise e interpretação dos resultados obtidos. A publicação 

dessas informações ao público e ao mercado consumidor foram de extrema importância, 

embora ainda não fossem trabalhos consolidados dentro da metodologia hoje normatizada 

de Avaliação de Ciclo de Vida. Tais fatos evidenciaram e reforçaram a necessidade de uma 

norma técnica que pudesse alinhar o objetivo, tratamento dos dados e transparência das 

informações e suas conclusões, levando posteriormente a criação da NBR ISO 14040 e 

14044. 

Já na década de 90 começam as mobilizações para a elaboração de normas 

internacionais sobre o meio ambiente, onde um grupo de trabalho dentro da ISO 

denominado SAGE (entre 1991 e 1993) procurou identificar elementos para a possível 

ordenação e estruturação de uma norma internacional (CHEHEBE, 1998). Na Europa, 
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alguns países começam a se mobilizar (como a Inglaterra), além da criação de dois 

instrumentos voluntários pela União Europeia (Rotulagem Ambiental – Ecolabel, 1992) e 

Auditoria Ambiental (EMAS, 1993), atuação que desperta preocupação com a possibilidade 

destas certificações gerarem barreiras técnicas ao livre comércio entre países. Neste 

cenário, a Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) destacou-se por 

ser a primeira entidade a organizar de forma padronizada os critérios e termos utilizados 

nos estudos de ACV. Baseada nas primeiras publicações desenvolvidas tanto pela SETAC 

como outros órgãos, a ISO dividiu o trabalho entre cinco grupos (Subcomitê 5 – Análise do 

Ciclo de Vida), iniciando a elaboração das normas ISO 14040, 14041, 14042, 14043, 14044 

(CHEHEBE, 1998; MANZINI e VEZZOLI, 2002). 

Desde então, outras ações relacionadas a padronização de métodos e 

procedimentos que envolvem o ciclo de vida de produtos tem sido ampliadas. A Europa 

tem participado diretamente no desenvolvimento de uma legislação que regulamente a 

gestão de resíduos em diversos âmbitos a fim de reduzir o impacto no ambiente, 

produzindo medidas que garantam elevado nível de proteção, assegurando o 

funcionamento do mercado interno e evitando possíveis entraves comerciais ou distorções 

e restrições de concorrência (DIRETIVA 94/62/CE). Uma série de diretivas específicas 

como instrumento de normatização e instrução auxiliaram os países participantes da União 

Europeia na gestão de diversas atividades - Tabela 1 (MAGRINI, 2016). 

 

Tabela 1 – Diretivas Europeias 

Assuntos Diretivas 

Embalagens e seus resíduos DIRETIVA 94/62/CE, posteriormente                             

alterada pelas 2004/12/CE e 2005/20/CE 

Disposição de resíduos em aterros DIRETIVA 1999/31/CE 

Veículos em fim de vida DIRETIVA 2000/53/CE 

Incineração de resíduos DIRETIVA 2000/76/CE 

Resíduos de equipamentos eletro-eletrônicos  DIRETIVA 2002/96/CE 

Ecodesign DIRETIVA 2005/32/CE,  

modificada em 2009/125/CE 

Quadro de resíduos 2008/98/CE 

Fonte: Magrini (2016) e União Europeia. 

 

Em 2001 foi criado o Instituto do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, um dos sete 

institutos de pesquisa do Centro de Pesquisas Conjuntas da Comissão Europeia (Joint 

Research Center – JCR - IEC). Em 2010 é publicado o ILCD Handbook, documento que 

oferece orientações técnicas para o desenvolvimento de estudos detalhados de ACV, 

considerado um dos guias mais completos sobre o tema, elaborado a partir de consultas a 
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especialistas, alinhado a padrões e normas internacionais (NBR ISO 14040 e 14044). A 

tradução para o português foi realizada pelo IBICT em 2014, com o intuito de colaborar 

para que os especialistas brasileiros tenham subsídios para a realização das análises com 

a qualidade necessária (IBICT, 2017). 

Outra atuação relevante na Europa são os Programas de Ação Ambiental, 

atualmente na sua sétima edição (2012 - 2020), destacando temas prioritários como a 

mudança climática, biodiversidade, saúde e recurso dos usos. Algumas comunicações 

específicas foram publicadas, como: COM 302 (2003 – Política Integrada de Produtos), 

COM 666 (2005 – Estratégia Temática de Prevenção e Reciclagem de Resíduos) e COM 

670 (2005 – Estratégia Temática sobre Utilização Sustentável dos Recursos Naturais), 

todas voltadas para o ciclo de vida dos produtos e sua relação mais sustentável com o 

meio ambiente (MAGRINI, 2016) – Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Exemplos de Comunicações Europeias 

Comunicações            Ano Assuntos 

COM 302 2003 Política Integrada  

de Produtos 

COM 666 2005 Estratégia Temática de Prevenção  

e Reciclagem de Resíduos 

COM 670 2005 Estratégia Temática sobre Utilização  

Sustentável dos Recursos Naturais 

Fontes: Magrini (2016). 

 

A UNEP/PNUMA se uniu a SETAC a partir de 2002, estabelecendo uma iniciativa 

global, complementados pela infra-estrutura internacional da SETAC e suas publicações 

em apoio à comunidade de ACV. Essa associação é uma resposta aos governos para uma 

economia que visa o ciclo de vida, citados na Declaração de Malmo (2000), contribuindo 

para a promoção de padrões sustentáveis de consumo e produção, tal como solicitado na 

Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (CDMS) em Joanesburgo (2002). 

Sua missão tornou-se desenvolver e disseminar ferramentas que visam à prática na 

avaliação de oportunidades, riscos e trade-offs (ato de escolher uma opção em detrimento 

de outra) de produtos e serviços ao longo do ciclo de vida, através de melhores dados e 

indicadores formulados através da captação e facilitação de grupos de especialistas e 

peritos, cujo trabalho resulta em sistemas de informações baseados na web (UNEP 

SETAC, 2005). 
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2.1.1.2 Brasil 
 

Figura 1 – Histórico das atividades da ACV no Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Adaptado de ACV Brasil (2017). 

 
 

No Brasil a ACV teve como primeiro foco as embalagens de produtos, onde a 

primeira atividade formal ocorreu em 1994, com a criação do Grupo de Apoio à 

Normalização (GANA), cujo objetivo foi viabilizar a participação do Brasil em normas 

ambientais. Esta constituição participou diretamente na ISO/TC-207, incluindo o SC 05 – 

Subcomitê de ACV, publicando posteriormente o primeiro livro brasileiro sobre a ACV – 

Análise de Ciclo de Vida de produtos: Ferramenta para a Gestão Ambiental ISO 14000, 

escrito por José Ribamar Chehebe, em 1997 (LIMA, 2007; ZOCCHE, 2004; IBICT 2017) – 

Figura 1. 

Entre os anos de 1997 e 2000, o Centro de Tecnologia de embalagem (CETEA), do 

Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) realizou o primeiro estudo completo de ACV 

voltado para a avaliação de treze embalagens de alimentos, denominado “Análise do Ciclo 

de Vida de embalagens para o mercado brasileiro”. Em 1998 o Grupo de Prevenção da 

Poluição (GP2) foi criado associado ao Departamento de Engenharia Química da Escola 

Politécnica da USP, tendo como linha de pesquisa a ACV de bens e serviços. O principal 

propósito foi contribuir para o desenvolvimento de uma metodologia apropriada a realidade 

brasileira e a construção de um banco de dados, mais adequados à realização dos estudos 

no país (ZOCCHE, 2014; RIBEIRO, 2009). 

Em 2002 o CETEA/CEMPRE lança a publicação Avaliação do Ciclo de Vida: 

princípios e aplicações”, mesmo ano em que é fundada da Associação Brasileira do Ciclo 
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de Vida (ABCV), com a missão de reunir as partes interessadas na ACV (órgãos, entidades 

e empresas) com o propósito de “discutir e coordenar atividades de construção do banco 

de dados brasileiro, da formação de recursos humanos e da manutenção dos vínculos 

internacionais envolvidos”. Suas principais ações buscam a promoção de cursos de 

capacitação e a realização do Congresso Brasileiro de Gestão do Ciclo de Vida – CBGCV 

(último realizado em junho de 2018 em Brasília, Distrito Federal) (ZOCCHE, 2014; IBICT, 

2017). 

Em 2003, o IBICT incorporou a ACV como parte de suas linhas temáticas, com foco 

em ações para o desenvolvimento de bases de dados nacionais, associando-se ao EMPA 

(Laboratório Federal Suíço para Ciência e Tecnologia de Materiais) para a capacitação de 

agentes brasileiros em ACV na construção de uma base de dados de inventários de ciclo 

de vida nacional (ICV) (IBICT, 2014 e 2017). 

Nos anos seguintes, novos progressos foram alcançados. A definição da ACV como 

ponto estratégico para a Avaliação de Conformidade de produtos, processos, serviços e 

pessoal em 2004 (INMETRO; IBICT, 2017), a publicação em 2005 do livro “Avaliação do 

Ciclo de Vida – A ISO 14040 na América Latina” e a aprovação de recursos da FINEP 

(Financiadora de Estudos e Projetos) em 2006 para a criação do Inventário do Ciclo de 

Vida para a Competitividade Ambiental da Indústria Brasileira (SICV Brasil) foram marcos 

decisivos no desenvolvimento e implantação da ACV no país (IBICT, 2017). 

Posteriormente (2010) é criado o Programa Brasileiro de ACV (PBACV), através de 

uma resolução do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(INMETRO), visando fortalecer a ACV através de ICV´s nacionais, disseminando 

conhecimento, além de capacitação técnica e definição de quais categorias de impacto são 

mais relevantes para o país (IBICT, 2017). 

De 2012 até os dias de hoje, o IBICT vem se destacando através de iniciativas e 

ações para a promoção e difusão da ACV. Publicações são lançadas como o Manual de 

Ontologia (Silva et al, 2015), a tradução para português do ILCD Handbook (Manual do 

Sistema ILCD - Guia Geral para Avaliações do Ciclo de Vida - Orientações Detalhadas), 

bem como a participação no Global LCA Data Access (GLAD), rede global entre países 

que visa permitir a interoperabilidade de estudos de Inventário do Ciclo de Vida 

(participando juntamente com instituições e empresas de onze países – Chile, China, 

Estados Unidos, França, Japão, Itália, Malásia, México, Suécia, Suíça e Tailândia – e União 

Europeia) (IBICT, 2017).   
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2.1.2 Definição, Princípios e Aplicações 
 
 

A ABNT NBR ISO 14040 (2009) estabelece a Avaliação do Ciclo de Vida como a 

“compilação e avaliação das entradas e saídas e dos impactos ambientais potenciais de 

um sistema de produto ao longo do seu ciclo de vida” – Figura 2. Chehebe (1998) define a 

Avaliação do Ciclo de Vida como uma: 

 
Técnica para avaliação dos aspectos ambientais e dos impactos 
potenciais associados a um produto, compreendendo etapas que vão 
desde a retirada da natureza das matérias-primas elementares que 
entram no sistema produtivo (berço) à disposição do produto final 
(túmulo). 
 

 
Figura 2 – Fluxograma – Entradas e Saídas de um Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABNT NBR ISO 14040 (2009) 
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Figura 3 – Esquema ilustrativo na Análise do Ciclo de Vida 

Fonte: IBICT (2014) 

 
Manzini e Vezzoli (2002) destacam que a ACV “leva em consideração, 

particularmente, os impactos ambientais dos sistemas em estudo nos âmbitos da saúde 

ecológica, da saúde humana e esgotamento dos recursos naturais”, caracterizando a ACV 

(Figura 3), segundo a ABNT NBR ISO 14040, por meio de: 

 

 Levantamento e compilação dos inputs e outputs significativos do sistema; 

 Avaliação dos impactos potenciais associados a esses inputs e outputs; 

 Interpretação dos resultados das fases de levantamento e avaliação, em relação 

aos objetivos do estudo. 

 

O Manual do Sistema ILCD caracteriza a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) como 

“um método estruturado, abrangente e internacionalmente padronizado (...)”, responsável 

por quantificar “todas as emissões e recursos consumidos e seus impactos sobre o meio 

ambiente e a saúde, considerando questões relacionadas ao esgotamento dos recursos 

associados a quaisquer bens ou serviços”, sendo, portanto “(...) uma ferramenta vital e 

poderosa de apoio a decisões que complementa outros métodos igualmente necessários 

para promover, efetiva e eficientemente, um consumo e produção mais sustentáveis” 

(UNIÃO EUROPEIA, 2014). 

A metodologia possui alguns princípios considerados fundamentais e relevantes, sendo 

recomendado o seu uso de forma a orientar, tanto as decisões relacionadas ao 

planejamento quanto a condução da ACV. 
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Questões como a perspectiva de ciclo de vida, o foco ambiental, a abordagem 

relativa (estruturação voltada em torno de uma unidade funcional isto é, uma referência 

pré-estabelecida), iteratividade ao longo do desenvolvimento do processo, transparência 

na execução e publicação dos dados e resultados obtidos, completeza (consideração de 

atributos e aspectos do ambiente natural, saúde humana e dos recursos), assim como a 

prioridade da abordagem científica, podendo ser complementada com outros 

embasamentos (econômicos e sociais) (ABNT NBR ISO 14040, 2009). 

Os resultados de uma ACV podem ser utilizados de diversas formas. Dentre as 

aplicações diretas, destacam-se o desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos; o 

planejamento estratégico, elaboração de políticas públicas, marketing, assim como no 

emprego em áreas de sistemas e ferramentas de gestão ambiental, tais como: rótulos e 

declarações ambientais; integração de aspectos ambientais em normas de produtos; 

comunicação ambiental; quantificação; monitoramento e elaboração de relatórios de 

emissões e remoções por organizações e projetos (validação, verificação e certificação de 

emissões de gases de efeito estufa), entre outros (ABNT NBR ISO 14040, 2009; 

CHEHEBE, 1998). 

Manzini e Vezzoli (2002) delimitam e especificam as possíveis aplicações em usos 

externos e internos: 

 

1. Internos – Quando os resultados não divulgados, tendo como possibilidade o uso 

em: 

 Planejamento de estratégias ambientais em desenvolvimento; 

 Desenvolvimento do design de produto e processo; 

 Identificação das oportunidades de melhoria das aplicabilidades ambientais; 

 Suporte à decisão de procedimentos de compra; 

 Desenvolver auditorias ambientais e minimização do lixo 

 

2. Externos – Quando os resultados são anunciados publicamente, perdendo a 

confidencialidade das informações, sendo demandado maior credibilidade e 

transparência, podendo ser utilizado em: 

 Marketing; 

 Definição de critérios para eco-labels (rótulos); 

 Suporte de decisões no âmbito político; 

 Suporte de decisões para definir procedimentos de compra. 

 

Outro aspecto relevante na realização dos estudos de ACV é a possibilidade de 

prevenir que a solução utilizada para um problema ambiental acabe acarretando outros, 
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gerando uma “transferência de ônus” indesejada, reduzindo um impacto ambiental em um 

ponto do ciclo de vida apenas para aumentar seus efeitos em outro ponto. ACV ajuda a 

evitar, por exemplo, que melhores tecnologias de produção possam gerar impactos 

relacionados a resíduos, medidas para a redução de gases do efeito estufa aumentem o 

uso da terra ou provoquem mais chuva ácida (Manual do Sistema ILCD, 2014). 

 

2.1.3 Estrutura Metodológica e a ABNT NBR ISO 14040-14044 
 

O resultado dos principais temas identificados pelo SAGE (Grupo estratégico dentro 

da ISO) em 1993 foi dividido em dois princípios distintos, estruturando a TC-207: 1. 

Organização das empresas e 2. Produtos e Serviços. O primeiro grupo de técnicas, 

segundo Chehebe (1998), foi organizado em resposta a uma necessidade de 

uniformização de normas nacionais e regionais sobre os sistemas de gerenciamento 

ambiental. O segundo grupo procurou “constituir uma base comum e racional para os 

vários esquemas nacionais e regionais voltados à certificação ecológica de produtos”. 

Atualmente, as normas que regulamentam a metodologia de ACV são a ABNT NBR 

ISO 14040:2009 (Gestão Ambiental – Avaliação do Ciclo de Vida – Princípios e Estrutura) 

e a ABNT NBR ISO 14044:2009 (Gestão Ambiental – Avaliação do Ciclo de Vida – 

Requisitos e Orientações).  

 

Figura 4 – Fases da Metodologia da ACV 

Fonte: ABNT NBR ISO 14040 (2009) 

 

A ISO iniciou a elaboração das normas utilizadas em ACV baseada nos seminários 

e publicações da SETAC e outras entidades, dividindo o trabalho em cinco grupos, 

constituindo o Subcomitê 5 – Análise do Ciclo de Vida:  WG1 - ISO 14040 – Princípios 

Gerais e Procedimentos; WG2 - ISO 14041 – Inventário – Geral, WG3 - ISO 14041 – 
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Inventário – Específico, WG4 - ISO 14042 – Avaliação de Impacto e WG5 - ISO 14043 – 

Interpretação (CHEHEBE, 1998). 

A Estrutura de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é dividida em quatro fases (Figura 

4): 1. Definição de Objetivo e Escopo; 2. Análise de Inventário do Ciclo de Vida (ICV); 3. 

Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida e 4. Interpretação do Ciclo de Vida. As fases e as 

respectivas atividades são descritas a seguir. 

 

2.1.3.1 Definição de Objetivo e Escopo 

 

 A primeira fase da metodologia de ACV é a definição do seu objetivo, onde são 

declaradas as aplicações pretendidas, as razões para a execução deste estudo, o público-

alvo a que se pretende comunicar e divulgar os resultados e a existência ou não da 

intenção de se publicar os resultados obtidos em afirmações comparativas a serem 

posteriormente divulgadas. Esta etapa é de extrema relevância, pois será definido o 

escopo, que deve ser devidamente detalhado e estabelecido de forma a possibilitar e até 

garantir a abrangência, profundidade e detalhamento da análise realizada, sendo 

compatíveis com os objetivos declarados. Por ser uma técnica iterativa, à medida que os 

dados são coletados, vários dos aspectos relacionados abaixo referentes ao escopo 

podem ser modificados e adaptados a fim de atender ao objetivo original do estudo (ABNT 

NBR ISO 14040, 2009; ZOCCHE e FRANCISCO, 2013). 

 A definição dos objetivos e do alcance, em nível teórico, é descrito por Manzini e 

Vezzoli (2002), em quatro passos: 

 

 Definição dos propósitos do estudo; estabelecendo as razões que justifiquem o 

desenvolvimento da ACV e o destino e uso dos resultados obtidos; 

 Definição da finalidade; onde são determinados o sistema ou produto, alcance e 

limites; 

 Definição da Unidade Funcional; considerada uma das etapas mais importantes, 

onde se presume que as medidas e avaliações serão realizadas baseadas na 

função (rendimento, aproveitamento) do sistema analisado. É a referência que será 

utilizada para medir e comparar; 

 Definição da qualidade dos dados; onde serão delimitados e estabelecidos os 

critérios e o grau de confiabilidade, a qualidade dos dados utilizados. 

 

A ABNT NBR ISO 14040 (2009) estabelece de forma mais detalhada o que o escopo, 

o propósito de uma metodologia em ACV deve abranger: 
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 Os sistema de produto ou serviço que será estudado; 

 As funções do sistema do produto ou sistema (no caso de análises comparativas);  

 A unidade funcional;  

 Fronteira do sistema;  

 Procedimentos de Alocação;  

 Categorias de Impacto;  

 Metodologia para avaliação dos impactos e a interpretação a ser utilizada;  

 Requisitos dos dados;  

 Pressupostos (hipóteses);  

 Limitações;  

 Requisitos iniciais quanto a qualidade dos dados;  

 Tipo de Revisão Crítica, quando e se aplicável;  

 Tipo e formato do relatório requerido para o estudo. 

 

 Unidade Funcional 
 

A ABNT NBR ISO 14040 (2009) descreve a unidade funcional como “a 

quantificação das funções identificadas (características de desempenho) do produto”. Sua 

definição e aplicação viabiliza uma referência, uma unidade de parâmetro que será 

utilizada nas entradas e saídas relacionadas ao produto estudado. Deve ser mensurável e 

consistente com os objetivos e escopo definidos (CHEHEBE, 2009). Desta forma todos os 

dados do estudo de ACV devem necessariamente ser relacionados à unidade funcional 

estabelecida, isto é, todas as entradas e saídas do sistema são relacionadas a esta 

unidade, devendo ser bem definida e mensurável. Exemplos: 1000 kg de café torrado e 

moído para distribuição, 1m² de parede; 1m³ de argamassa (COLTRO et al, 2007) 

A unidade funcional é necessária, tendo em vista ser uma referência que assegura 

a comparabilidade dos resultados em ACV, sendo esta crítica quando diferentes sistemas 

diferentes são analisados (ABNT NBR ISO 14044, 2009). 

 

 Fronteiras / Limites do Sistema 
 

Num estudo dentro da metodologia de ACV, a fronteira do sistema é a definição dos 

processos a serem incluídos na análise, levando-se em consideração o que foi proposto e 

definido na delimitação do objetivo e escopo, a aplicação pretendida, público-alvo, 

pressupostos adotados, restrições de dados, custos e critérios de corte estabelecidos 

(ABNT NBR ISO 14044, 2009; CHEHEBE, 1998). O recorte com os sistemas selecionados 
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para o estudo devem ser ilustrados através de fluxogramas de processo, demonstrando as 

unidades e suas inter-relações – Figura 5. 

 

Figura 5 – Exemplo de definição de sistema de produto para bloco de concreto. 

 

Fonte: Silva et al (2016) 

 

Ao delimitar a fronteira do estudo é imprescindível a definição de quais processos 

serão incluídos, de forma a estabelecer um grau de confiança nos resultados e o objetivo 

traçado seja alcançado. Devem ser considerados (ABNT NBR ISO 14044, 2009): 

 

 Aquisição de matérias-primas; 

 Entradas e saídas na cadeia principal de manufatura/ processamento; 

 Distribuição e transporte; 

 Produção e uso de combustíveis, eletricidade e calor; 

 Uso e manutenção de produtos; 

 Disposição final de resíduos de processos e de produtos;  

 Recuperação de produtos usados (reuso, reciclagem e recuperação de energia); 

 Manufatura de materiais auxiliares; 

 Manufatura, manutenção e descomissionamento de equipamentos; 

 Operações adicionais, como iluminação e aquecimento. 
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Embora seja uma metodologia conhecida como “cradle-to-grave” (“berço ao 

túmulo”), pela possibilidade de análise de todas fases de um produto, a ACV pode ter sua 

avaliação segmentada em partes ou trechos, focando apenas em um dos intervalos ou 

etapas do ciclo de vida, sendo definidas como (CHEHEBE, 1998): 

 

 Cradle to gate (Berço ao portão) – Da extração a entrada e saída das indústrias. 

 Gate to gate (Portão a portão) – Portão a portão, isto é, entrada e saída das 

indústrias. 

 Cradle to grave (Berço ao túmulo) – Da extração até o fim de vida. 

 

Em diversas situações, ao longo do desenvolvimento da metodologia em ACV, a 

fronteira do sistema definida poderá ser redefinida posteriormente (ABNT NBR ISO 14044, 

2009), readequando de acordo o objetivo e escopo definidos. 

 

 Requisitos de Qualidade dos Dados  
 

A gestão das atividades relacionadas à produção, bem como em outras áreas do 

conhecimento, possui uma série de desafios, peculiaridades e especificidades. Os mesmos 

desafios são identificados na utilização da metodologia da Avaliação de Ciclo de Vida. O 

gerenciamento e a gestão dos requisitos e informações utilizados são tão relevantes que 

a norma retrata quais são os procedimentos necessários para que todo o processo seja 

realizado, chamados de “passos operacionais”, que vão desde a coleta de dados até os 

procedimentos de cálculo, validação dos dados, correlação aos processos elementares, as 

unidades funcionais, inventários calculado, etc. Por ser uma ferramenta iterativa, é 

necessário que o gerenciamento e fluxo de informações seja descrito de forma clara, a fim 

de facilitar o entendimento e as possíveis modificações com relação as fronteiras, escopo 

e objetivos caso sejam necessários. Tais aspectos gerenciais são relevantes para a 

realização de um estudo em ACV e devem ser considerados desde a definição de objetivo 

e escopo. 

A seguir são identificados requisitos e procedimentos das etapas de definição de 

objetivo e escopo (ABNT NBR ISO 14044, 2009):  

 

 Cobertura Temporal – Idade dos dados e período mínimo de tempo durante o qual 

os dados deveriam ser coletados;  
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 Cobertura Geográfica – Área geográfica a partir da qual deveriam ser coletados 

os dados para os processos elementares, tendo como meta satisfazer o objetivo do 

estudo; 

 Cobertura Tecnológica – Uso de tecnologia específica ou conjunto de tecnologias; 

 Precisão – Medida de variabilidade dos valores de dados para cada dado expresso; 

 Completeza – Porcentagem dos fluxos que é medida ou estimada; 

 Representatividade – Avaliação qualitativa do grau em que o conjunto de dados 

reflete a verdadeira população de interesse (cobertura geográfica, tempo e 

tecnológica); 

 Consistência – Avaliação qualitativa quanto a aplicação uniforme da metodologia 

do estudo aos diversos componentes da análise; 

 Reprodutibilidade – Avaliação qualitativa do grau em que as informações sobre a 

metodologia e os valores dos dados permitiriam de forma independente a 

reprodução dos resultados relatados no estudo; 

 Fontes de dados – Identificação clara das fontes utilizadas; 

 Incerteza da informação – Dados, modelos e pressupostos; 

 Dados faltantes - O tratamento empregado aos dados faltantes devem ser 

devidamente documentados. 

 Observações: Caso o estudo seja utilizado em afirmações comparativas a serem 

divulgadas publicamente, todos os requisitos apresentados devem ser atendidos. 

 

2.1.3.2 Avaliação de Inventário do Ciclo de Vida (ICV) 
 

A segunda etapa da metodologia de ACV consiste na coleta de dados e os 

procedimentos de cálculo para quantificar as entradas e saídas relevantes de um sistema 

de produto. Esta fase é iterativa, isto é, à medida que os dados são coletados, novos 

requisitos ou limitações poderão ser identificados, demandando alterações nos 

procedimentos de coleta de dados, a fim de alcançar o objetivo e escopo anteriormente 

estabelecidos (ABNT NBR ISO 14040, 2009). Manzini e Vezzoli (2002) descrevem que 

nesta fase “são individualizados os inputs e os outputs dos sistemas em análise, tendo 

como base o que foi definido na fase precedente”, isto é, são compatibilizados as 

informações de entrada e saída, identificando o atendimento ao que foi pré-definido na 

etapa anterior do estudo. 

Outro conceito fundamental é que este processo de coleta de dados demanda 

diversos recursos e quaisquer restrições que sejam identificadas devem ser relatadas e 

documentadas no relatório final. 
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Definidos o sistema, os limites e descritos os processos (chamados de flow-chart), 

é iniciado o tratamento dos dados, caracterizado pelas atividades (MANZINI E VEZZOLI - 

2002; ABNT NBR ISO 14044, 2009): 

 

 Coleta dos dados - Entrada de energia, matéria-prima, entradas auxiliares; 

produtos, co-produtos e resíduos; emissões atmosféricas, descargas para a água 

e o solo e outros aspectos ambientais; 

 Definição dos procedimentos de cálculo; 

 Construção de tabelas de levantamento (Invetory Table); 

 Análise da sensibilidade e da variabilidade dos dados; 

 Definição das omissões liberadas; 

 Definição dos procedimentos relativos a co-produtos, processo de tratamento, 

reciclagem. 

 

Após a coleta dos dados, são realizados os procedimentos de cálculo, que incluem 

validação dos dados anteriormente coletados, correlação aos processos elementares, aos 

fluxos de referência e às unidades funcionais, levando em consideração os diferentes 

combustíveis e fontes de energia utilizados. Em caso de processos industriais com o 

fornecimento de um ou mais produtos (mais comum), onde são recicladas as matérias-

primas como outros insumos (intermediários ou descartados), convém que seja avaliada a 

necessidade de procedimentos de alocação (ABNT NBR ISO 14044, 2009). 

 

2.1.3.3 Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida (AICV) 
 

Nesta fase é estudada a significância dos impactos ambientais potenciais, utilizando 

os resultados obtidos na fase de análise de inventário (ICV). Neste estágio o processo 

envolve analisar a correlação entre os dados levantados na etapa de inventário com as 

categorias de impactos específicas e seus indicadores, examinando as correlações 

existentes, compreendendo a extensão de tais impactos. 

A partir de tais conclusões, já podem ser verificados se o objetivo e escopo foram 

atingidos, determinando possíveis ajustes e modificações. 

Manzini e Vezzoli (2002) e Chehebe (1998) caracterizam esta fase subdividindo em 

quatro etapas sucessivas (nem todas são necessariamente consideradas): 

 

 Classificação, onde todos os inputs e outputs das tabelas de levantamento são 

classificados em grupos relativos aos efeitos que provocam na saúde humana, no 
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ambiente e no esgotamento dos recursos naturais (energia, materiais virgens, 

redução da camada de ozônio, efeito estufa, poluição, acidificação, eutrofia, 

toxicidade, contaminação, etc); 

 Caracterização – Avalia-se a contribuição de todas as extrações e emissões para 

um determinado efeito ambiental, multiplicando cada por um fator de equivalência, 

que indica a contribuição relativa; 

 Normalização – Padronização, onde todos os efeitos ambientais são proporcionais 

a um determinado perfil dito normal; 

 Avaliação – São avaliadas as contribuições das diferentes categorias de impacto, 

de modo que possam ser comparadas entre si. 

 

Neste estágio são utilizados diferentes métodos e critérios para a avaliação, citados 

por Manzini e Vezzoli (2002) como reflexo de “valores sociais ou referências, isto é, os 

critérios de avaliação tendem a ser mais de ordem política que científica”. 

A fim de evitar subjetividades, recomenda-se transparência na análise e divulgação 

das respostas, evitando assim que escolha, modelagem e avaliação de categorias de 

impacto influenciem a análise e interpretação dos dados (ABNT NBR ISO 14044, 2009). 

 

2.1.3.4 Interpretação do Ciclo de Vida 
 

Neste estágio da metodologia, os resultados obtidos nas duas fases anteriores 

(análise de inventário e avaliação do impacto) são considerados em conjunto, 

proporcionando conclusões consistentes e coordenadas aos objetivos e escopo definidos, 

com a identificação de possíveis limitações, que podem tomar forma de recomendações 

aos tomadores de decisão envolvidos (ABNT NBR ISO 14044, 2009; MANZINI e VEZZOLI, 

2002). 

Esta fase ainda pode envolver o processo iterativo de revisão do escopo da ACV, 

bem como as fontes e qualidade dos dados coletados utilizados, verificando a consistência 

dos resultados ao objetivo previamente proposto. 

 

2.1.3.5 Comunicação e Revisão Crítica 
 

Para a comunicação das respostas de uma ACV ser efetiva, convém que seja 

desenvolvido um relatório declarando as diferentes etapas do estudo realizado, 

incorporando os resultados e as conclusões para o público-alvo, os dados, métodos e 

hipóteses aplicadas na avaliação, bem como as limitações associadas identificadas. No 
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caso do estudo ser relatado a uma terceira parte, alguns aspectos devem ser reportados, 

destacando (ABNT NBR ISO 14044, 2009): 

 

 Relação com os resultados do ICV; 

 Descrição da qualidade dos dados; 

 Os pontos finais de categoria a serem protegidos; 

 Seleção de categorias de impacto; 

 Modelos de caracterização; 

 Fatores e mecanismos ambientais; 

 Perfil dos resultados dos indicadores. 

 

A norma destaca ainda que outros aspectos devem ser inseridos, como a inclusão 

de referências e descrição das escolhas utilizadas na AICV (modelos de caracterização, 

normalização, ponderação, etc) e quando os resultados do estudo forem utilizados para 

afirmações comparativas divulgadas publicamente, o relato da fase de interpretação requer 

total transparência com relação a escolha dos valores, razões lógicas e pareceres dos 

especialistas envolvidos (ABNT NBR ISO 14044, 2009). 

Já a revisão crítica é o processo de verificação, realizado por especialista interno 

ou externo (com conhecimento dos requisitos da ACV) onde é examinado se a análise 

realizada atendeu aos requisitos relacionados a metodologia, dados, interpretação, 

comunicação e se efetivamente estão de acordo com os princípios previamente 

estabelecidos. Visa contribuir para o entendimento e credibilidade da ACV como 

ferramenta, principalmente pelas partes interessadas e envolvidas diretamente no 

processo. 

É especificada na fase de definição do escopo, identificando a razão pela qual será 

utilizada, o que será coberto, em que nível de detalhamento e quais partes precisam estar 

envolvidas diretamente no processo. Convém que assegure os elementos de classificação, 

caracterização, normalização, agrupamento e ponderação sejam suficientes e estejam 

devidamente documentados de maneira a permitir a execução da fase de interpretação do 

ciclo de vida (ABNT NBR ISO 14044, 2009). 

 

2.1.3.6 Limitações  
 

 Devido à complexidade das relações existentes na condução de uma ACV e o 

enfoque ser somente voltado para as questões ambientais definidas na fase de objetivo e 

escopo, a ABNT NBR ISO 14040 (2009) relata que “a Análise e Inventário do Ciclo de Vida 
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(ICV) nem sempre expõe as diferenças significativas entre as categorias de impacto e os 

respectivos resultados dos indicadores para sistemas de produto alternativos”, em virtude 

de: 

 

 Desenvolvimento limitado dos modelos de caracterização, análise de sensibilidade 

e incerteza para a fase de AICV; 

 Definição de uma fronteira que não incorpore todos os processos possíveis para 

um sistema de produto ou que não inclua todas as entradas (inputs) e saídas 

(outputs) de cada processo elementar, uma vez que existam cortes ou lacunas de 

dados; 

 Dados do Inventário com qualidade inadequada, causada, por exemplo, por 

incertezas ou diferenças de procedimentos de alocação e agregação; 

 Limitação na coleta de dados de inventário apropriados e representativos para cada 

categoria de impacto; 

 Falta das dimensões espacial e temporal dos resultados de ICV introduz incerteza 

na análise, variando com as características de cada categoria de impacto. 

 

Manzini e Vezzoli (2002) reforçam estas questões, quando mencionam: 

 

 A natureza das escolhas e da eleição de uma ACV podem ser subjetivas; 

 Os modelos usados para a análise dos levantamentos e para a avaliação dos 

impactos ambientais não são capazes de descrever todo o espectro de impactos 

ambientais que possa existir, nem de ser aplicáveis a todos os interesses 

relacionados; 

 Com relação a estudos globais, os resultados e critérios da ACV podem não ser 

apropriados a aplicações locais; 

 A segurança dos resultados pode ser limitada em função da falta e da dificuldade 

de encontrar os dados, ou ainda devido à baixa qualidade dos dados considerados 

mais significativos. 

 

A ABNT NBR ISO 14040 (2009) ressalta ainda que não existem metodologias 

amplamente aceitas para correlacionar de forma consistente e acurada, rigorosa dados de 

inventário com impactos ambientais potenciais específicos, ressaltando que modelos para 

categorias de impacto estão em diferentes fases de desenvolvimento. 
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2.1.4 Softwares, Bases de dados e Métodos 
 

Tendo em vista a complexidade das fases da ACV, tanto pela extensa quantidade 

de informações apuradas na etapa de inventário de ciclo de vida (ICV) como na análise e 

interpretação dos dados coletados, foram desenvolvidos softwares que atuam como uma 

ferramenta facilitadora dos estudos. Além dos procedimentos de cálculos e balanços de 

massa e energia, os softwares possuem bancos de dados com inventários de ciclo de vida 

de elementos comuns como materiais, energia, transporte, etc (CAMPOLINA et al., 2015). 

Mariotoni et al (2007) citado por Rodrigues et al (2008), destaca ser imprescindível a 

utilização de um software para a condução dos estudo de ACV – Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Exemplos de alguns Softwares de apoio a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) 

Softwares País de Origem 

BEESS 3.0 Estados Unidos 

GaBi Alemanha 

GREET Estados Unidos 

IDEMAT Estados Unidos 

REGIS Suíça 

SimaPro Holanda 

EXPOLD data Exchange Dinamarca 

Umberto Alemanha 

Boustead Reino Unido 

LCA – Evaluator 2.0 Alemanha 

EXPOLD data Exchange Dinamarca 

REGIS 2.3 Suíça 

TEAMTM 4.5 França 

Umberto 5.5 Alemanha 

WISARD 4.0 França 

Fontes: Campolina et al. (2015); Zocche (2014); Manzini e Vezzoli (2002) 

 

Para Rodrigues et al (2008) tais programas auxiliam a execução dos estudos, 

permitindo o processamento de dados de forma mais fácil, imparcial e rápida, “além de 

garantir cálculos de maior confiança, originando relatórios finais de maior consistência”. No 

Brasil, ZOCCHE (2014) levantou as ferramentas computacionais mais utilizadas nos 

trabalhos acadêmicos: Gabi 4, SimaPro 7.0 e Umberto, entre outros (Gate Cycle, EEA, 

PestLCI, EES, Bees, Aspen Plus), incluindo versões mais antigas do SimaPro.  

Alguns aspectos devem ser considerados nos programas de software para ACV 

(RODRIGUES et al., 2008): 
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a) Importância dos pressupostos assumidos implícita ou explicitamente na 

abordagem; 

b) Bases de dados dos componentes e adaptabilidade da situação a ser utilizada; 

c) Resultados e operacionalidade. 

  

Destacam-se alguns softwares utilizados como apoio a ferramenta ACV: 

 

 GaBi – Construída para balanços de ciclo de vida, de diferentes tipos, auxiliando a 

agregar resultados. Os dados de análise de impacto, inventário e modelos de 

separação são separados por módulos e facilmente manuseados e interligados 

para os cálculos da ACV. Atende várias fases do ciclo de vida, como produção, 

utilização e deposição (RODRIGUES et al, 2008). Possui banco de dados Gabi que 

apresenta cobertura mundial, além do Ecoinvent. Suporta o manuseamento de 

grande qualidade de dados (CAMPOLINA et al, 2015). 

 SimaPro – Software mais utilizado nas pesquisas em ACV. Possui modelagem 

parametrizada, análise interativa dos resultados, cenários múltiplos, incertezas. 

Oferece padronização e proporciona flexibilidade. 

 Umberto - Desenvolvido pelo “Institute for Environmental Informatics”, utilizado pra 

visualizar fluxogramas de materiais e energia, possibilitando otimizar processos 

produtivos (CAMPOLINA et al, 2015). 

 IDEMAT – Desenvolvido pela Delf University of Tecnology, é utilizado para seleção 

de materiais nos processos de design, fornecendo banco de dados com 

informações técnicas sobre materiais, processos e componentes, proporcionando 

a comparação de dados (CAMPOLINA et al, 2015). 

 
As bases de dados são bibliotecas que incluem “informações ambientais da 

produção de bens e disponibilidade de recursos” e geralmente estão inseridos nos 

programas, constituídos de elementos comuns a vários ciclos de vida como materiais, 

energia, transporte e tipos de combustível”, estando disponíveis em softwares de ACV. 

(CAMPOLINA et al, 2015). É de extrema importância para coleta de dados e tratamento de 

informações, contribuindo para a redução de tempo e recursos necessários para a fase de 

AICV (ZOCCHE, 2014). Alguns bancos são mais conhecidos pela sua extensa utilização, 

como o Ecoinvent, ampla biblioteca de inventários com valores de cargas ambientais 

(entradas e saídas de materiais, substâncias e energia) associadas a um vasto número de 

produtos, processos e sistemas de energia, transporte, deposição de resíduos, dentre 

outros – Tabela 4. 
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Tabela 4 – Bancos de dados em ACV e suas origens 

Banco de dados País de Origem 

Ökobau.dat database Alemanha 

GaBi database 

AusLCI – The Australian Life Cycle Inventory 

Database Initiative 

Austrália 

CRMD – Canadian Raw Materials Database Canadá 

LCI BD-Quebec – CIRAIG Quebec LCI database 

CLCD – Chinese Life Cycle Database China 

USLCI – U.S. Life Cycle Inventory Database Estados Unidos 

Italian National Life Cycle Inventory Database Itália 

IDEA – Inventory Database for Environmental Analysis Japão 

MY-LCID – The Malaysia Life Cycle Inventory 

Database 

Malásia 

ThaiLCI DB – Thai National Life Cycle Inventory 

Database 

Tailândia 

ELCD – European Reference Life-Cycle Database União Europeia 

CPM LCA Database Suécia 

Ecoinvent – Swiss Centre for Life Cycle Inventories Suíça 

LCADB.sudoe Sul da Europa 

Fonte: DIÁLOGOS SETORIAIS BRASIL E UNIÃO EUROPEIA: Análise crítica das principais 
políticas de gestão, manutenção e uso de bancos de dados internacionais de inventários do ciclo 

de vida de produto 
Disponível em http://acv.ibict.br/nossos-servicos/documentos/publicacoes/ 

Acesso em 03-05-2017 
 
 

Uma das limitações apontadas nas publicações relacionadas a ACV é a falta de 

dados de inventários locais fornecidos pelos fabricantes de produtos e componentes. Em 

função disto, muitas pesquisas utilizam bancos de dados de processos internacionais, o 

que pode gerar distorções e questionamento dos resultados (EVANGELISTA et al 2016). 

No Brasil, o IBICT realiza estudos de análise crítica sobre as principais políticas de 

gestão, manutenção e uso de bancos de dados internacionais de inventários de ciclo de 

vida, com o objetivo de identificar quais se aplicam ao cenário brasileiro, através da 

elaboração de recomendações, assim como a criação do Banco Nacional de Inventários 

do Ciclo de Vida (SICV Brasil), criado para abrigar Inventários do Ciclo de Vida (ICVs) de 

produtos nacionais. É um gerenciador de bases de dados que visa criar um conjunto dos 

inventários brasileiros, incentivando o aumento da competitividade da indústria nacional e 

consequentemente um melhor desempenho ambiental de produtos e serviços. O objetivo 

é implantar um sistema reconhecido em âmbito internacional, capaz de organizar, 
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armazenar e disseminar informações padronizadas sobre inventários do Ciclo de Vida da 

produção industrial brasileira (IBICT, 2017).  

 

Tabela 5 – Quadro com métodos, país e tipo de abordagem 

Método País Abordagem 

CML 2001 Holanda Endpoint 

Eco-Indicator 99 Holanda/Suíça Endpoint 

(Escassez ecológica) Suíça Midpoint 

EDIP 1997 Dinamarca Midpoint 

EDIP 2003V Dinamarca Midpoint 

EPS Suécia Endpoint 

Impact 2002+ Suíça Midpoint/ Endpoint 

LIME Japão Midpoint/ Endpoint 

LUCAS Canadá Midpoint 

MEEuP ----------- Midpoint 

Pegada Ecológica ----------- Endpoint 

ReCiPe 2008 Holandês Midpoint/ Endpoint 

TRACI Estados Unidos Midpoint 

USEtox Escala mundial Midpoint 

Fonte: Adaptado de Zocche (2014) 
 
 

Na fase de Avaliação dos impactos da ACV são aplicados métodos para realização 

das análises, de acordo com as suas características individuais e específicas – Tabela 5. 

As abrangências de aplicação determinam a extensão do escopo regional de cada método, 

classificando para cada categoria de impacto níveis globais, continentais e nacionais. 

Alguns métodos apresentam categorias de impactos iguais mas com abordagens 

diferentes. O tipo de abordagem escolhido para o estudo será o facilitador da seleção do 

método a ser utilizado, classificados em (ZOCCHE, 2014) (MENDES, 2013) – Figura 6: 

 

 MIDPOINT - Caracterização com indicadores localizados ao longo do mecanismo 

ambiental, antes de chegar ao ponto final da categoria; 

 ENDPOINT - Caracterização que considera todo o mecanismo ambiental até o seu 

ponto final, se referindo a um dano específico relacionado com uma área mais 

ampla, como a saúde humana, ambiente natural ou recursos naturais; 

 COMBINADO – Considera vantagens das abordagens MIDPOINT e ENDPOINT. 
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Figura 6 – Exemplo de esquema geral da estrutura do método IMPACT 2002+, vinculando os 
resultados de ICV através das categorias intermediárias a categorias de danos. 

Fonte: Adaptado de GOEDKOOP et al (2018) apud Jolliet et al. (2003a) 

 

De acordo com Piekarski et al (2012), como o Brasil não apresenta “método de 

avaliação consolidado com as especificidades brasileiras, as incertezas geradas no estudo 

podem ser reduzidas adotando-se múltiplos métodos de avaliação”, dando maior 

confiabilidade aos resultados obtidos. Ainda segundo a escolha do método de AICV é “um 

ponto crucial para que os resultados obtidos apresentem maior confiabilidade”, devendo 

estar alinhados com os objetivos traçados e os resultados esperados, sendo fundamental 

um estudo aprofundado sobre as suas características e aplicabilidade através de 

levantamento bibliográfico dos que estão sendo utilizados nos estudos mais recentes. 

 
2.1.5 Categorias de Impacto – Seleção e definição 
 

 Nos estudos em ACV, as categorias de impacto são as classes que representam 

as questões ambientais relevantes às quais os resultados da análise de inventário do ciclo 

de vida podem ser atribuídos (NBR ISO 14040, 2009). 

 São consideradas na etapa de avaliação de impacto e devem levar em 

consideração as preocupações ambientais identificadas na fase de objetivo e escopo, a 

fim de orientar o processo de coleta de dados de ICV e as reconsiderações seguintes a 

esta fase (FERREIRA, 2004).  

Resultados do ICV 

Categorias de Impacto - 
Midpoint 

Categorias de Dano - 
Endpoint 
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É na fase de seleção das categorias onde são identificados os grandes focos de 

preocupação ambiental, as categorias e os indicadores que o estudo realizará, sendo 

estabelecidas com base no conhecimento científico dos processos e mecanismos 

ambientais. Quando tais informações não são possíveis, admite-se em casos específicos 

o julgamento de valores para substituir parte do conhecimento. O indicador tem como 

objetivo representar a carga total ambiental ou a significância do uso dos recursos para a 

categoria após a conversão e a agregação dos dados do inventário atribuídos à mesma. 

Juntos, os resultados dos indicadores representam um perfil de emissões e utilizações dos 

recursos para o sistema (CHEHEBE, 1998). 

Para a seleção e definição das categorias são considerados os seguintes requisitos 

e critérios (CHEHEBE, 1998): 

 

 Definição baseada, na medida do possível, no conhecimento científico; 

 Definição de forma clara e transparente; 

 Devem explicitar, evidenciar o foco do problema ambiental estudado, 

representando as preocupações quanto aos efeitos cientificamente observáveis 

sobre os recursos, ambiente natural ou saúde humana; 

 Os parâmetros do inventário para determinada categoria deveriam estar 

relacionadas de forma homogênea ao foco da preocupação ambiental; 

 As categorias devem permitir a clara identificação dos dados apropriados a serem 

coletados na fase de inventário e que levem em consideração o foco de 

preocupação ambiental. 

 

As categorias geralmente selecionadas nos estudos de ACV são (CHEHEBE, 1998; 

ZOCCHE, 2014; FERREIRA, 2004; MANZINI E VEZZOLI (2002): 

 

 Consumo de recursos naturais – Materiais e energéticos (renováveis e não 

renováveis); 

 Mudanças Climáticas / Aquecimento Global – O acúmulo de determinados gases 

(CO2, N20, CH4, entre outros) na atmosfera pode causar a retenção de parte da 

radiação infravermelha emitida pela Terra, provocando o aumento nas 

temperaturas médias globais; 

 Redução da Camada de Ozônio – O gás Ozônio (O3) pode reduzir 

significativamente ao reagir com outros gases lançados na atmosfera, diminuindo a 

capacidade de filtração da radiação ultravioleta. A incidência de raios ultravioletas 
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na superfície da Terra pode resultar no crescimento de doenças, danos a materiais 

e interferências no ecossistema. 

 Toxicidade humana – Exposição a substâncias tóxicas (através do ar, água ou 

solo, incluindo a cadeia alimentar) que podem trazer danos à saúde a curto, médio 

e longo prazo; 

 Ecotoxicidade – Decorrente do descarte de rejeitos e substâncias tóxicas no meio 

ambiente, causando danos a biota (flora, fauna, fungos e outros tipos de 

organismos vivos), podendo até ser irreversíveis. 

 Acidificação – Aumento da acidez na água e no solo, resultado da emissão de 

óxidos de nitrogênio e enxofre para a atmosfera; 

 Oxidantes fotoquímicos – Reação dos óxidos de nitrogênio com substâncias 

orgânicas voláteis (sob influência da incidência de raios ultravioletas), produzindo 

oxidantes fotoquímicos que causam nevoeiro; 

 Eutrofização (Nutrificação) – Processo em que a adição de nutrientes 

(especialmente fosfatos e nitratos) a água ou ao solo aumenta a produção de 

biomassa, reduzindo a concentração de oxigênio, o que pode levar a alterações 

indesejáveis no número de espécies e consequentemente problemas relativos a 

biodiversidade local. 

 
2.1.6 Pesquisas Acadêmicas no Brasil 
 

Segundo Luz et al (2013), citado por Zocche (2014), em consulta à base de dados 

Scopus (2013), o Brasil constava no décimo nono lugar no ranking de países que mais 

desenvolveram estudos em ACV no meio acadêmico, estando atrás de países como 

Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, China, Espanha, Japão, Itália, Canadá, Holanda 

e França. 

No Brasil, ao mapear pesquisas em bancos de dados como a Capes (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior), IBICT (Instituto Brasileiro de Informação 

e Ciência e Tecnologia) e CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPQ), utilizando palavras-chave como “ACV”, “Avaliação do Ciclo de Vida” 

e “Análise do Ciclo de Vida”, Zocche (2014) levantou 183 trabalhos acadêmicos, sendo 137 

dissertações e 46 teses. 

Já na pesquisa da base de dados Scopus, Zocche (2014) constatou que dos 183 

trabalhos identificados, a Universidade de São Paulo (USP), seguida da Universidade de 

Santa Catarina e a Universidade Federal do Rio de Janeiro eram as instituições que 

apresentavam o maior número de teses e dissertações em ACV, sendo a predominância 

dos estudos relacionados a aplicação (84), inventário (70) e abordagem da metodologia 
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(29). Com relação as áreas do conhecimento, verificou-se que as pesquisas em ACV 

concentravam-se na Engenharia Mecânica e de Materiais (28), Engenharia de Produção 

(25) e Engenharia Ambiental (23), sendo que Engenharia Civil (13) e Arquitetura (3) só 

aparecem na quinta e décima quinta posição, respectivamente – Figura 7. 

 

Figura 7 – Trabalhos Acadêmicos em ACV - Áreas do Conhecimento 

Fonte: Zocche (2014) 

 

Em pesquisa na base de dados da Capes em fevereiro de 2018, verificou-se que 

das 2.765 dissertações e teses publicadas nos programas de pós-graduação da área de 

Arquitetura e Urbanismo no período de 2012 a 2017, somente nove pesquisas abordam a 

metodologia de ACV (Seção 2.2.4.1). Nos programas de pós-graduação da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), respectivos 

PROARQ (Programa de Pós-graduação em Arquitetura – FAU-UFRJ) e PROURB 

(Programa de Pós-graduação em Urbanismo – FAU-UFRJ), entre os anos de 2012 e 2017 

foram publicados 345 trabalhos (entre teses e dissertações) e não há registros de estudos 

específicos da metodologia da ACV, reforçando a relevância do desenvolvimento de novas 

pesquisas na aplicação da ACV no âmbito da construção civil e projetos de arquitetura. 

 

2.1.7 Estudos em ACV por categorias  
 
 A realização de uma ACV é um processo complexo, envolvendo um número 

elevado de variáveis e os diversos impactos associados aos processos produtivos 

(CALDAS et al, 2015; EVANGELISTA, 2016). A diversidade de processos, informações e 
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dados, associados a utilização de métodos e softwares complexos, são fatores que 

dificultam a aplicação prática da ACV.  

Em função deste quadro, diversos trabalhos tem optado por avaliar uma categoria 

específica de impacto, de tal forma que as análises possam ser realizadas dentro de um 

foco mais específico, de forma mais completa e minuciosa. Ainda segundo Caldas et al 

(2015) tal divisão é favorável para a obtenção de um estudo mais detalhado do impacto 

escolhido. Das categorias de impacto abordadas em pesquisas de ACV, foram 

identificadas como mais usuais: 

 
 Avaliação do Ciclo de Vida com foco em CO2 (ACV CO2) - O objetivo é a identificação e 

o cálculo das emissões do dióxido de carbono (CO2), gás com intensa contribuição no 

processo de aquecimento global através do bloqueio das radiações infravermelhas e o 

aumento na temperatura global da Terra. Como efeitos produzidos estão o degelo das 

calotas polares, levantamento do nível das águas e alagamentos das áreas mais baixas, 

desertificação (processo de modificação ambiental ou climática, tendo como consequência 

a formação de paisagem árida ou desértica), assim como migração de agentes 

patogênicos. Processos como a combustão de combustíveis fósseis como o petróleo, o 

carvão e o gás natural contribuem significativamente para o efeito estufa, assim como a 

tráfego de veículos, o condicionamento térmico de habitações (refrigeração e aquecimento) 

e as centrais elétricas (consumo de energia em edificações). Estima-se que cerca de 80% 

do CO2 emitido tem origem dos processos de transformação energética (petróleo e carvão), 

17% das indústrias e 3% através de desmatamentos florestais (Manzini e Vezzoli, 2002). 

 

 Avaliação do Ciclo de Vida com foco em Energia (ACVE) - Definida por Tavares (2006) 

como “uma forma mais simplificada, porém significativa para a condução de uma análise 

de impactos ambientais (...), que prioriza o inventário de dados de consumo energético, 

diretos e indiretos”. Apesar de ser uma análise simplificada, não utilizando o conceito de 

multi-análise típico das ACV´s, a ACVE possibilita a avaliação da emissão de impactos 

ambientais relevantes, demandando menos custos e tempo para sua execução. Segundo 

Tavares (2006), a ACVE é definida como “a quantidade de energia consumida para a 

produção de um produto, seja um material ou edificação como um todo, podendo abranger, 

também, a empregada na extração de recursos e a distribuição no mercado”. Na 

construção civil, a ACVE tem características especiais em função da complexidade de 

processos que envolvem o ciclo de vida das edificações, atividades “tipicamente energo-

intensivas”, tanto na sua construção quanto operação.  
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Ainda de acordo com Tavares (2006), o conjunto dos requisitos energéticos em uma 

abordagem de berço ao túmulo, é chamado de Energia Total. As unidades funcionais mais 

aceitas são GJ/domicílio ou GJ/m². A Energia total é dividida em: 

 

 Energia Embutida Inicial – Conjunto de insumos energéticos, diretos e indiretos 

utilizados para erguer a edificação, onde os consumos diretos são aqueles realizados 

nos processos da fábrica, nos limites da indústria, para a obtenção dos materiais de 

construção utilizados. Os consumos indiretos incluem a extração e beneficiamento de 

matérias-primas de construção, incluindo o transporte para as fábricas e posterior 

entrega dos produtos acabados nos canteiros, além da energia gasta na obra 

propriamente dita; 

 Energia Operacional – Consumida durante a vida útil da edificação através do uso de 

equipamentos para cocção, iluminação, entretenimento, climatização. Nesta etapa são 

executadas reformas (depreciação de materiais ou fins estéticos), com uso de materiais, 

equipamentos extras e transporte dos mesmos. O conjunto de insumos pode ser 

denominado Energia Embutida de Manutenção ou Energia Recorrente; 

 Energia de Desconstrução – Consumida na etapa final da vida útil da edificação, 

composta pelo descarte, deposição e reciclagem dos materiais. Considerando o total de 

insumos indiretos para demolição ou desmontagem da edificação e transporte de 

resíduos ou materiais para reaproveitamento ou reciclagem.  

 

Um exemplo de aplicação da ACVE é o estudo referencial realizado por Sposto e 

Paulsen (2014) sobre a ACV em Habitação de Interesse Social. Uma edificação familiar 

localizada no entorno de Brasília demonstrou que a Energia Incorporada Inicial (EII) em 

uma habitação do PMCMV é de 3,2GJ/m2, resultado que comparado com dados 

internacionais de outros estudos, como por exemplo, Índia (entre 0,82-0,84GJ/m2), 

Noruega (entre 1,8-4,3GJ/m2), Suécia (entre 2,6-3,3GJ/m2) e Nova Zelândia (entre 4,4-

5,1GJ/m2) demonstra uma Energia Incorporada Inicial relativamente alta. Observou-se 

ainda que “cerca de 60% da EII é usada na construção de paredes, indicando haver neste 

elemento o maior potencial de melhoria para reduzir a EI, com diversas possibilidades, tais 

com a escolha de materiais e elementos com menor EI”. Tal fato justifica a realização de 

novas pesquisas em unidades do Minha Casa Minha Vida em outras localidades, como por 

exemplo o Rio de Janeiro, uma vez que o modelo de habitação é altamente replicado em 

todo território Nacional. 

 
 Avaliação do Ciclo de Vida Modular (ACV-m) - Iniciativa realizada pelo Conselho 

Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS), propõe a identificação de cinco aspectos 
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mínimos, possíveis de serem identificados em qualquer processo: como o consumo de 

água, energia, matérias-primas, resíduos e emissão de CO2 (CBCS, 2017). Um exemplo 

de aplicação prática é o estudo publicado pelo Conselho Brasileiro de Construção 

sustentável (CBCS), Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) e a Associação 

Brasileira da Indústria de Blocos de Concreto, onde são avaliados blocos de concreto 

estruturais e de vedação e blocos para pavimentos intertravados com 35 MPa. Os dados 

analisados foram coletados em 33 fábricas de blocos, localizadas em diferentes regiões 

do Brasil. Com as informações declaradas pelas empresas, foram calculados os 

principais indicadores ambientais referentes aos produtos mais representativos no 

mercado nacional. 

 

 Avaliação do Ciclo de Vida e o Uso da Água - Alguns estudos tem relacionado a ACV 

com a “Pegada Hídrica” ou “Water Footprint”, conceito desenvolvido por pesquisadores 

da Universidade de Twente – Holanda (fundadores da organização WFN), onde o 

objetivo é “fornecer um indicador de fácil compreensão da apropriação dos recursos 

hídricos pelo consumo humano, abrangendo os usos diretos e indiretos”. Segundo 

Müller (2012), a Water Footprint Network (2011) definiu a “Pegada Hídrica” como “a 

medida do volume total de água utilizada para produzir bens e serviços, consumidos por 

qualquer grupo bem definido de consumidores, que pode ser uma pessoa, uma cidade, 

um estado, um país, e ainda uma empresa ou seus produtos”. Conceito dividido na 

análise de três tipos de água (azuis, verdes e cinzas), as pesquisas sobre a “Pegada 

Hídrica” e a ACV buscam contabilizar “todas as entradas e saídas de água possibilitando 

o “balanço de água” em cada processo elementar” (ARDUIN et al, 2016). 

 

 Avaliação do Custo do Ciclo de Vida (ACCV) - Segundo Queiroz (1999) citado por 

Coltro et al (2007), a ACCV é a metodologia de análise que envolve tantos os custos e 

benefícios econômicos “contabilizáveis” quanto os impactos quantificáveis, porém não 

“contabilizáveis”, denominados pela literatura como externalidades. A fronteira do 

sistema econômico do ciclo de vida de um produto também engloba desde a extração 

das matérias-primas até o destino final após o seu uso.  

 
 Avaliação do Ciclo Vida Social (ACV-S) - Técnica para avaliar os impactos sociais 

positivos e negativos ao longo do ciclo de vida do produto incluindo a extração de 

matéria-prima; fabricação; distribuição; uso; reuso; manutenção; reciclagem; e 

disposição final. Podem estar ligados aos comportamentos das empresas, aos 

processos, ou a impactos no capital social. Não tem o objetivo nem pretende fornecer 

informações sobre a questão de um produto ser produzido ou não e em teoria pode ser 
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conduzido em quaisquer produtos, mesmo aqueles que são conscientemente 

prejudiciais à sociedade (Por exemplo: armas) (UNEP, 2009). 

 

2.2  Avaliação do Ciclo de Vida na Arquitetura e Construção Civil 
 
2.2.1 Contextualização 
 

A partir da realização da ECO 92, o conceito de Avaliação do Ciclo de Vida 

incentivou o desenvolvimento de metodologias para avaliação ambiental de edifícios que 

surgiram a partir da década de 90 como parte de uma estratégia em atendimento as metas 

estabelecidas (SILVA et al, 2001).  

Com relação ao contexto da construção civil, a Agenda 21 for Sustainable 

Construction in Developing Contries, apontou o estabelecimento de objetivos para o 

desempenho ambiental das edificações, mudanças nas práticas de gestão do processo de 

projeto e construção e a implantação de uma nova cultura dentro do setor da construção 

civil (SALGADO et al., 2012). Publicada pelo CIB em 1999, A Agenda 21 “detalha os 

conceitos, aspectos e desafios para a indústria da construção atingir um patamar mais 

sustentável” (JOHN et al., 2001). Dentro deste novo paradigma, John et al (2001) afirma 

que: 

 
Certamente a construção de uma sociedade realmente sustentável passa 
por uma radical transformação nos padrões de consumo e processos de 
produção. O conceito cultural de desenvolvimento, bem estar etc. deverá 
ser radicalmente transformado. Isto vai requerer soluções baseadas em 
outros paradigmas que não os que embasaram a sociedade industrial. 
Novas formas de morar, tecnologias de construção radicalmente novas, 
etc (JOHN et al., 2001) 

 
A construção sustentável tem então o grande objetivo e desafio de desenvolver 

modelos e ferramentas que permitam ao setor enfrentar e propor soluções aos principais 

problemas ambientais (SEVERO E SOUZA, 2016a). Salgado et al. (2012) menciona ainda 

que, de uma maneira geral, o entendimento de que a principal vantagem das ferramentas 

e métodos de avaliação reside na orientação aos empreendedores, projetistas e 

construtores quanto aos aspectos a serem considerados na produção de edificações 

sustentáveis, através de: 

 
Aspectos considerados no atendimento de objetivos ambientais, o 
estabelecimento de metas para o desempenho ambiental das edificações, 
as mudanças nas práticas de gestão do processo de projeto e construção, 
e a implantação de uma nova cultura dentro do setor da construção civil, 
onde todos passariam a valorizar os recursos naturais (água, ar, terá) e 
as possibilidades de reciclagem e reuso dos materiais (SALGADO et al., 
2012). 
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Dentro de tais circunstâncias, a identificação dos aspectos e impactos ambientais 

das atividades desenvolvidas ao longo do ciclo de vida dos edifícios podem ser verificadas 

várias oportunidades de influências positivas dos projetos arquitetônicos (DEGANI e 

CARDOSO, 2002). Especificar o material, componente ou sistema mais adequado podem 

reduzir os impactos, conceito exemplificado por Blengini (2009) quando afirma que “a 

seleção dos materiais, a concepção dos elementos e a escolha das técnicas de construção 

podem reduzir significativamente os encargos ambientais que podem ser atribuídos à eles 

(...)”. 

Neste contexto, novas ferramentas surgem para atender as demandas sustentáveis 

e caracterizar ambientalmente as edificações. Conforme relata Salgado et al (2012), a 

década de 90 ficou “marcada na construção civil pelas primeiras metodologias voltadas ao 

auxílio à elaboração de projetos com alta qualidade ambiental”, estratégia reafirmada por 

Silva (2001), ao relatar que tais métodos tinham como objetivo comum “encorajar a 

demanda do mercado por níveis superiores de desempenho ambiental, provendo 

avaliações ora detalhadas (...), ora simplificadas para orientar projetistas ou sustentar a 

atribuição de selos ambientais para edifícios”. 

 

Tabela 6 – Vida Útil de projeto mínima a ser estabelecida pelo projetista 

Sistema  VUP mínima em anos 

Estrutura 50 (mínimo) a 75 (máximo) 

Pisos Internos ≥13 

Vedação Vertical Externa ≥40 

Vedação Vertical Interna ≥20 

Cobertura ≥20 

Hidrossanitário ≥20 

Fonte: ABNT NBR 15.575-2 

 

No Brasil, a implementação da ABNT NBR 15575 (Norma de Desempenho), que 

trata do estabelecimento de parâmetros técnicos para vários requisitos importantes de uma 

edificação, incluindo vida útil e manutenção da edificação corroborou para que a ACV 

recebesse maior destaque nas pesquisas acadêmicas e indústrias de materiais de 

construção. Embora não aborde diretamente aspectos da ACV, como a avaliação dos 

impactos da construção ao longo da sua vida útil, são tratados requisitos dos usuários que 

devem ser atendidos, promovendo segurança, habitabilidade e sustentabilidade (Norma 

ABNT NBR 15.575, 2013). A determinação da Vida Útil do edifício (VU) e Vida Útil do 

Projeto (VUP) devem ser definidas pelo incorporador e seus prepostos nortearão todo o 

trabalho de projeto a ser desenvolvido, devendo o projeto especificar o valor teórico para 
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VUP em cada um dos sistemas que compõem, não inferiores aos estabelecidos pela 

Norma – Tabela 6 (CAU, 2013). 

Outro aspecto a ser destacado em relação ao uso prático da ACV é o crescimento 

do setor de compras sustentáveis, incluindo processos de licitação pública. Caldas et al 

(2015) ressalta que no Brasil pode ser destacada a implantação das políticas 

governamentais voltadas a sustentabilidade, com a exigência de compras sustentáveis, 

associadas a instituição do Programa Brasileiro da Avaliação do Ciclo de Vida (PBACV), 

iniciativa que reforça a relevância da ACV.  

O Ministério do Meio Ambiente, associado ao Programa para as Nações Unidas 

(PNUMA) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), motivado pelos eventos como a Copa do 

Mundo e as Olimpíadas realizados em 2014 e 2016, elaborou manual de compras 

sustentáveis baseado na ACV como ferramenta de decisão de consumo. O documento 

reuniu “uma vasta gama de aprendizados e experiências capazes de dar escala a práticas 

socioambientais integradas a uma nova maneira de gerir a realização de megaeventos, 

com legados para a sociedade”. A publicação reúne uma série de estudos, realizando uma 

discussão sobre a legislação brasileira relacionada às compras sustentáveis e grandes 

eventos. Tem como metodologia a “pegada de carbono”, isto é, a quantificação as 

emissões de CO2, em conformidade com a instituição da Política Nacional sobre Mudanças 

no Clima (2009) e a Política Nacional de Resíduos. Nota-se então que é imperativo 

ressaltar que não existe construção sustentável sem a preocupação com o uso de materiais 

sustentáveis fabricados por fornecedores com responsabilidade ambiental e social 

comprovadas (NASCIMENTO, 2016).  

 

2.2.2 ACV nas Edificações 
 

Inevitavelmente edifícios tornaram-se um importante alvo para a melhoria ambiental 

pois representaram cerca de 40% do consumo mundial de energia, 30% de utilização de 

matérias-primas, 25% de resíduos sólidos, 25% de água, 12% do uso da terra e 33% 

relacionados a emissões de GHG (CHAU et al, 2015). No Brasil, o consumo de energia 

elétrica nas edificações corresponde a cerca de 45% do consumo faturado no país. Estima-

se um potencial de redução deste consumo em 50% para novas edificações e de 30% para 

aquelas que promoverem reformas que contemplem os conceitos de eficiência energética 

em edificações (PROCEL EDIFICA). 

Além das questões de conforto ambiental e eficiência energética, recursos para a 

construção e a operação do edifício como materiais, energia e água são variáveis que vêm 

sendo exploradas, especialmente na formulação de propostas de menor impacto ambiental 

(GONÇALVES e DUARTE, 2006). 
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Heywood (2012) afirma que é inegável o consumo intenso de energia nas 

edificações e cita, por exemplo, a escavação mecânica de argila, cozimento e transporte 

dos tijolos até o canteiro de obras. E reitera a relevância das atividades da construção civil 

e suas consequências, quando declara que: 

 

Consumimos energia para aquecer, resfriar e iluminar nossos prédios. 
Grande parte da energia que usamos deriva de combustíveis fósseis 
(petróleo, carvão mineral, gás), que são recursos globais mas finitos. (...) 
Antes de buscar a substituição destas fontes energéticas derivadas de 
combustíveis fósseis por fontes alternativas ou renováveis (energia solar, 
eólica, hidráulica ou biomassa), deveríamos garantir que nossas 
edificações usem o mínimo de energia possível – qualquer que seja a sua 
origem. Toda fonte de energia resultará, em virtude de sua conversão, 
distribuição e consumo, em impactos negativos no planeta (HEYWOOD, 
2012). 
 

No final da década de 90 são realizados os primeiros estudos em ACV relacionados 

a edificações, voltados principalmente para a questão energética. As pesquisas avançaram 

com o passar dos anos para outros países, principalmente a Europa, onde houve 

ampliação e fomento as discussões sobre normalização, abrangendo tipologias diversas, 

metodologias para inventário e análise de outras categorias de impacto ambiental 

(EVANGELISTA, 2016).  

De 2011 a 2013 são publicadas a EN 15978 (Sustainability of Construction Works - 

Assessment of Environmental Performance of Buildings - Calculation Method) e a EN 

15804 (Sustentabilidade dos trabalhos de construção - Declarações ambientais dos 

produtos - Regras básicas para a categoria de produtos de construção), normas sobre a 

Sustentabilidade dos trabalhos de construção e Avaliação do Desempenho Ambiental dos 

edifícios e regras básicas de categoria de produto (PCR) para declarações de produto 

ambiental tipo III (EPD) para qualquer produto de construção e serviço de construção. 

Porém realizar a ACV de um edifício não é um processo simples como para muitos 

produtos de consumo, pois possuem vida útil longa, contém uma série de componentes 

diferentes, abrigam múltiplas funções, sofrem uma série de mudanças (especialmente 

escritórios e outras instalações), são produzidos localmente, não tendo seus limites de 

sistemas claros (BRIBRIÁN et al, 2009). 

De acordo com Soares et al (2006), é necessário ressaltar que o desenvolvimento 

de pesquisas sobre a aplicação da ACV na área da construção civil “requer algumas 

alterações devido, entre outros aspectos, às diferenças apresentadas com relação ao ciclo 

de vida de produtos industriais que envolvem, normalmente, um curto espaço de tempo”. 

As edificações, assim como toda e qualquer obra de engenharia, ao contrário de produtos 

com vida útil curta de semanas ou meses, são caracterizadas por uma vida útil que se 
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estende por alguns anos, décadas ou até mesmo séculos. E reiteram quando declaram 

que: 

 

O princípio utilizado na escolha de um material, em um conjunto de opções 
que cumprem uma mesma função, pode ser utilizado na concepção de 
uma edificação composta de vários materiais. Assim, é possível 
vislumbrar a ideia de que todas as etapas construtivas e gerenciais de 
uma obra passariam por um processo de ACV, de modo a que se 
considere a menor repercussão ambiental, associada ao seu ciclo de vida: 
construção, uso e demolição (SOARES et al., 2006). 
 
 

Inúmeras são as possibilidades de uso da ACV em pesquisas sobre edificações. 

Blendini e Di Carlo (2009) e Bríbrian (2009) realizaram estudos em residências 

unifamiliares na Itália e na Espanha associadas a eficiência energética: o primeiro voltado 

a comparação entre a eficiência energética de uma residência padrão e outra recém 

construída com materiais para a eficiência térmica; o segundo propõe uma metodologia 

simplificada, associada a simulações térmicas e a norma espanhola vigente, que não utiliza 

a ACV como ferramenta de apoio a decisão. Os dois estudos de caso analisados, embora 

tenham aplicação em residências unifamiliares, possuem características, objetivos, 

softwares, limites do sistema, métodos diferentes. Ambos atingem suas metas, porém são 

destacados alguns desafios, como a busca por uma série de dados em diversos bancos e 

bibliotecas do assunto, além da adequação e edição de dados a fim de aproximar a 

realidade local, podendo gerar incertezas com relação aos seus resultados finais.  

Um exemplo prático do uso da ACV é mencionado por Soares et al (2016), quando 

ilustram que “o inventário de diferentes fluxos elementares de materiais utilizados em 

construção civil estaria disponibilizado em um banco de dados contendo, por exemplo, 

cimento, pisos, azulejos, pintura, etc”. Desta forma, a elaboração de um serviço, poderia 

ser simulado em diferentes cenários que atendessem a mesma função. A execução de 

uma parede poderia ser definida tanto com blocos cerâmicos quanto de concreto, com 

revestimentos de massa corrida ou cal fina, com pinturas do tipo A ou B.  

Já Ortiz, Castells e Sonnemann (2009), em revisão da bibliografia sobre ACV na 

construção civil, classificaram os estudos de acordo com a abrangência da análise: 

aplicações voltadas para determinação de materiais e componentes construtivos e 

aplicações em todo processo construtivo. Segundo Bilar (2016) os autores identificaram 

diferenças práticas entre os cenários, citando que: 

 
Para materiais e elementos construtivos, as análises baseiam-se em um 
único produto, seguindo os passos das avaliações de produtos industriais, 
e têm como objetivo a melhoria dos processos produtivos e auxilio na 
seleção de alternativas. Enquanto, para edifícios completos é o resultado 
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de uma combinação de componentes, o que torna as análises complexas 
e de difícil comparação (BILAR, 2016). 

 

Soares et al (2006) ainda afirmam que a ACV “é reconhecidamente de grande valia 

para o setor da construção civil”, ferramenta regularmente “integrada aos processos de 

tomada de decisões nos setores empresarial e industrial” em função de significativos 

“impactos ambientais produzidos nas diversas fases do processo construtivo”, incluindo 

atividades desde a extração e fabricação de matérias-primas até a renovação ou demolição 

da estrutura. 

 

Figura 8 – Etapas de uma ACV em Edificações  

 
Fonte: Adaptado de Saint Goban  

Disponível em https://www.saint-gobain.com/fr/finance/investissement-socialement-
responsable/lutter-contre-le-changement-climatique/preserver-les - Acesso em: 22 mai 2018. 

 

Nos estudos em ACV, as etapas e atividades do ciclo de vida de uma edificação são 
definidos em (BRÍBRIAN, 2009, BLENDINI, 2008, EVANGELISTA, 2017; TAVARES, 2006) 
– Figura 8: 

 

1. Pré-operacional – Extração das matérias-primas, transporte até a indústria, 

processamento de materiais de construção. 

2. Construção – Distribuição, transporte, construção e instalação da obra. 

3. Operacional - Uso, operação (condicionamento térmico, equipamentos, cocção) e 

manutenção (reparação e substituição, reformas, transporte), fase considerada de 

maior consumo de energia durante sua vida útil (HEYWOOD, 2012; BLENDINI, 

2008; BRIBIÁN, 2009; ANAND e AMOR, 2016). 

Pré-operacional 

Construção Operacional 

Fim de Vida da 
edificação 

Pré-operacional 

4 1 

3 2 
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primas; 

 Transporte até a indústria; 
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materiais de construção. 

 

 Distribuição 

 Transporte,  

 Construção e 

Instalação da obra. 

 Uso e operação 

(condicionamento térmico, 

equipamentos, cocção); 

 Manutenção (reparação e 

substituição, reformas, 

transporte). 

 Destinação final, 

 Transporte, 

 Descarte, 

 Reuso,  
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4. Pós-operacional - Fim de vida da edificação e/ou empreendimento (destinação 

final, transporte, descarte, reuso, reciclagem). 

 

Heywood (2012) afirma que “contratamos, projetamos, administramos e ocupamos 

edificações. Temos um papel e uma responsabilidade importantes na redução da energia 

consumida durante a operação desses artefatos”. A ACV em edificações possibilita aos 

profissionais da área de Arquitetura e Engenharia, junto aos construtores, empreendedores 

e incorporadoras, a identificação de quais ações podem ser tomadas ainda na fase de 

projeto, pensando em todo o ciclo de vida do empreendimento, da extração de matérias 

primas a demolição da edificação.  

Dentre as possibilidades e opções para tomadas de decisões baseadas em 

diferentes fases do processo de construção e seus atores são identificadas (MALMQVIST 

at al, 2010): 

1. Desenvolvimento do projeto / Fase de planejamento (Prefeitura) – Organizar e 

regulamentar o território, quadros para desenvolvimento: Escolha dos locais, 

orientação, custos de terrenos. Alvos para o desempenho energético, impacto 

ambiental, requisitos de saúde, etc. 

2. Fase de investigação (Empreendedores) - Fase mais importante do processo de 

construção. Todas as fases de um novo edifício são pensadas com base nas 

especificações levantadas nesta etapa – Desenho e definição da construção 

(estrutura), definição de materiais; possibilidade de determinação das fontes de 

energia a serem utilizadas na construção; estabelecimento das referências para 

aquecimento e resfriamento. 

3. Projeto Preliminar (Empreendedor e Arquiteto) – Seleção preliminar das 

estruturas, materiais, construções. Relação forma, volume, área e disposição das 

janelas, orientação da edificação no lote. 

4. Aprovação nos órgãos legais, autoridades (Arquiteto) - Projeto final para 

submissão à autoridade de construção para permissão de planejamento 

(Determinação de superestrutura, materiais de construção, construções), 

concessionárias. 

5. Projeto Executivo e detalhamento (Arquiteto, consultores, empreendedores) 

- Seleção final de superestrutura, materiais, construções, definição da execução 

dos serviços em obra. Nesta fase de projeto, a definição exata de todos os 

componentes do edifício e do sistema HVAC. 
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6. Construção (Empreendedor e construtor) - Os trabalhos de construção de 

acordo com a concepção do projeto. Deve incluir medidas claras de garantia do 

monitoramento de energia e desempenho ecológico. 

Porém alguns desafios também são relatados. Means e Guggemos (2015) 

retrataram as dificuldades da implantação em projetos em sua pesquisa sobre o uso 

potencial da ACV na tomada de decisão por arquitetos, realizada com grupos focais e oito 

cidades dos Estados Unidos (Los Angeles, San Francisco, Seattle, Denver, Austin, 

Chicago, Philadelphia and New York City) Foram organizados oito grupos de profissionais 

de Design em centros urbanos com a colaboração do o Instituto Americano de Arquitetos 

e o US Green Build Council. O objetivo principal era a exploração qualitativa da experiência 

do praticante de Design com ACV, estabelecendo referências e temas de apoio ao 

trabalho. Outro objetivo adicional era explorar a melhor forma de integrar a ACV na cultura 

de trabalho dos profissionais de design e a percepção do cliente na condução de 

avaliações ambientais baseadas em ACV de edifícios antes de serem construídos. Foram 

selecionados profissionais locais mais dedicados as práticas de sustentabilidade em suas 

empresas, de forma que esta investigação pudesse identificar questões-chave, riscos e 

oportunidades na tomada de decisão baseada na ACV. Dos pontos levantados, destacam-

se: 

 Embora seja considerada uma forma ideal de metodologia, a ACV não demonstrou 

ser um instrumento prático; 

 Não havia incentivo de clientes ou de municípios para conduzir uma ACV de um 

edifício específico, uma vez que as autoridades responsáveis pela aprovação de 

edifícios não exigem; 

 Nenhum profissional se sentiu competente para conduzir uma ACV; seus 

orçamentos nunca tiveram financiamento para o custo elevado de contratar um 

praticante de ACV para fornecer este serviço; 

 A ACV provavelmente não será aceita em uma empresa de Design como uma 

prática recomendada ou um serviço desejado pelos seus clientes, a menos que 

exista uma autoridade externa que a exija como pré-requisito;  

 A possibilidade de um sistema e um padrão nacionais para Declarações de 

Benchmarking poderia ser criado para cada tipo de edifício para que os clientes 

pudessem comparar os resultados da ACV com a norma nacional ou regional para 

impactos ambientais com construção ou categoria de edifícios semelhantes; 

 Embora o LEED traga créditos de inovação em ACV, as ferramentas disponíveis 

são caras e demoradas. 
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Como sugestão, a pesquisa identificou ainda a criação de base de dados energética 

e ambiental do edifício (BEED), viabilizando a capacidade de modelar e monitorar por tipo 

de construção a eficiência energética e reduções de emissões de carbono. Assim, facilitaria 

as medidas de benchmarking de indicadores ambientais da construção. Um sistema 

nacional de avaliação comparativa permitirá uma melhor concepção e rastreamento da 

eficiência energética e redução das emissões de GEE no ambiente construído ao longo do 

tempo.  

Outro aspecto é o incentivo de todos os fornecedores de software comercial de 

modelagem utilizarem IFC, sistema de arquivos padrão para facilitar a fácil circulação de 

dados entre programas de software (MEANS e GUGGEMOS, 2015), pontos levantados 

também por Barros e Gomes (2016). 

Outro dado relevante é a escolha dos indicadores de melhor compreensão, 

analisando quais refletem realidade local, a fim de facilitar o entendimento de todas as 

partes envolvidas no desenvolvimento da ACV em edificações.  

Observa-se também que no âmbito da construção civil internacional, a ACV em 

edificações tem suas pesquisas concentradas nas emissões de CO2 e consumo de energia, 

denominadas Avaliação do Ciclo de Vida de Emissões de CO2 (ACVCO2) e Avaliação do 

Ciclo de Vida Energético (ACVE) (CABEZA et al., 2014; CALDAS, 2016; CHAU et al., 2015; 

EVANGELISTA, 2016), fato também identificado nas pesquisas realizadas no Brasil, 

apresentadas na Seção 2.2.4. 

 

2.2.3 Certificações Sustentáveis, Selos Verdes e Rótulos Ambientais 
 

Opção de ferramenta na inserção da sustentabilidade nas edificações, os selos e 

certificações sustentáveis, definidos como metodologias qualitativas (isto é, atribuição de 

valores estimados), caracterizam a edificação em vários aspectos ambientais, tais como 

eficiência energética, uso e o reaproveitamento da água e da terra, matérias-primas 

renováveis e materiais menos impactantes, recicláveis, além de conforto térmico, acústico, 

qualidade do ar, tecnologias alternativas, entre outros, com pontuações expressas numa 

classificação final (SEVERO E SOUZA, 2016b).  

Santos e Brasil (2014) expõem que os selos e certificações garantem credibilidade 

e compromisso da edificação com as premissas sustentáveis, uma vez que o mercado está 

cada vez mais competitivo e tem utilizado a sustentabilidade como uma espécie de 

“marketing verde” na divulgação do produto arquitetônico, demonstrando o “desempenho 

do edifício e os esforços realizados na redução do consumo de recursos naturais, 

desperdícios na construção e para o aumento da qualidade de vida das pessoas envolvidas 

com a edificação”.  
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Diferentemente dos selos e certificações, a Avaliação do Ciclo de Vida é 

reconhecida como uma metodologia com abordagem do “berço ao túmulo”, classificada 

como uma ferramenta quantitativa e analítica. (SEVERO e SOUZA, 2016a). Severo e 

Souza (2016b) citam Costa et al (2014), destacando que mesmo sendo classificadas em 

ferramentas qualitativas (Certificações e Selos) e quantitativas (Avaliação do Ciclo de 

Vida), não é necessário que se use um ou outro método de forma separada, sendo possível 

utilizá-las de forma combinada, característica que se denomina por “metodologias mistas”. 

 

Tabela 7 -  Características dos Selos LEED, GBTool, Green Globes e AQUA 

Selos LEED GBTool Green Globes AQUA 

Critérios de 
avaliação 

- Sítios 
sustentáveis; 
- Eficiência de 
água; 
- Energia e 
atmosfera; 
- Materiais e 
recursos; 
- Qualidade do ar 
Interno; 
- Inovação em 
projeto; 
- Prioridade 
regional. 

- Utilização de 
recursos; 
- Cargas 
ambientais; 
- Qualidade 
Ambiental Interna; 
- Qualidade dos 
serviços; 
- Aspectos 
econômicos; 
- Gestão; 
-Transporte. 

- Poluição; 
- Energia; 
- Água; 
- Qualidade 
ambiental interna; 
- Gerenciamento do 
meio ambiente; 
- Recursos. 

- Ecoconstrução; 
- Gestão; 
- Conforto; 
- Saúde. 

Aplicabilidade Desenvolvido 
para contexto 
norte americano 

Pode ser aplicado 
em qualquer local, 
em virtude da 
flexibilidade de 
critérios e 
ponderação 

Desenvolvido para 
aplicação no 
contexto canadense 

Adaptado para 
aplicação no 
contexto brasileiro 

Complexidade 
de aplicação 

- Aplicação 
simples, - 
Checklist de fácil 
preenchimento 

Complexa, 
comparativa, 
indicada pra 
pesquisas 
científicas 

Aplicação simples, 
no formato de 
questionário, de fácil 
preenchimento 

Aplicação na forma 
de questionário, 
aplicado por 
equipe consultora 

Sistema de 
classificação 

Certificados: 
- Prata 
- Ouro 
- Platina 

 
 

- Insatisfatório 
- Mínimo aceitável 
- Intermediário 
- Excelente 

Relatório indicando 
as questões que 
precisam de 
melhorias é enviado 
aos usuários 

- Bom 
- Superior 
- Excelente 

Fonte: Adaptado de Bueno e Rossignolo (2010) 

 

Selos como o pioneiro método inglês BREEAM (Building Research Establishment 

Environmental Assessment – Reino Unido), HQE (Haute Qualité Environmentale - França), 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), GBC (Green Building Challenge), 

Green Globes, AQUA (Alta Qualidade Ambiental) entram no mercado com diferentes 

características e critérios de avaliação que atendam aos requisitos de sustentabilidade com 

avaliações de ordem qualitativa, isto é, que se referem aos aspectos e características que 

atribuem qualidade a edificação – Tabela 7. 
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Tabela 8 – LEED v4 - Resumo das alterações do LEED 2009 - Exemplo dos novos créditos 
relacionados a ACV. 

Building Design & Construction – Projeto e Construção 

Materials and Resources – Materiais e Recursos 

Crédito Redução do Impacto do 

ciclo de vida da edificação 

 Este crédito é uma combinação de "Reutilização de 
Edifícios - Manutenção de Paredes, Pisos e Telhados 
"e" Construção e Reutilização - Manter o Interior 
Elementos não estruturais ". 

 Adicionado opções para a reutilização de edifícios 
históricos e destruídos. 

 Opção acrescentada para uma avaliação do ciclo de 
vida de toda a estrutura do projeto. 

Crédito Produto de Construção, 

Divulgação e Otimização- 

Declarações de Produto 

Ambiental 

 

 Novo crédito 

 Aborda a transparência dos impactos ambientais no 
ciclo de vida e Selecionando produtos com ciclos de 
vida melhorados.  

 Estruturado em opções de divulgação e otimização.  
 Recompensa a utilização de produtos com produtos 

ambientais Declarações.  
 Recompensa os produtos que atendem aos critérios de 

produtos locais 

Crédito Produto de Construção, 

Divulgação e Otimização- 

Relatórios de componentes 

dos Materiais 

 

 Novo crédito. 
  Aborda a transparência das substâncias dos materiais 

e seleciona 

 Produtos com ingredientes otimizados. 
 Estruturado em opções de divulgação e otimização. 
 Recompensa a utilização de produtos com relatórios 

de como a Declaração de Produtos de Saúde, Cradle 2 
Cradle e outras. 

 Recompensa os produtos que atendem aos critérios 
dos produtos locais. 

 Terceira opção para otimização da cadeia de 
suprimentos. 

Crédito Construção e Gestão de 

resíduos de demolição 

 Adicionado uma opção para a estratégia de redução 
de resíduos. 

 Requer desvio de resíduos de vários tipos de 
materiais. 

 Cobertura diária alternativa não mais contada como 
resíduos desviados. 

Fonte: Adaptado de LEED v4 for Building Operations and Maintenance Summary of changes from 

LEED 2009 - Disponível em < http://www.gbcbrasil.org.br/images/Leed/LEEDv4-O+M.pdf>  

- Acesso em 30 abr. 2017. 

 

Outro exemplo é o LEED, onde a versão LEED v4 implementou créditos 

relacionados a ACV nas diversas tipologias (Building Operations and Maintenance; 

Neighborhood Development, Interior Design & Construction; Building Design & 

Construction) através de ações como redução do impacto do ciclo de vida da edificação, 
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uso de produtos de construção com declarações ambientais, escolha de produtos com 

critérios locais e regionais, entre outros – Tabela 8. O Selo Casa Azul, classificação 

socioambiental dos projetos habitacionais financiados pela Caixa, também aborda a ACV 

como ferramenta para o futuro, associando seu uso a características técnicas que cada 

fabricante deverá informar, como fluxos de matéria e energia (Categoria 4 - Conservação 

e Recursos de Materiais) (SELO AZUL). 

Constata-se a relevância desta afirmação com a introdução da ACV como requisito 

em selos como o HQE, demonstrada por Correia e Salgado (2016), onde evidencia-se que 

a reformulação do sistema de critérios (de catorze categorias para cinco principais 

conceitos e quatro compromissos, divididos em metas) permitiu uma nova abordagem na 

avaliação ambiental das edificações. Em estudo de caso sobre uma das instalações da 

FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz), reconhecida instituição de pesquisa em saúde do 

Brasil que possui Selo AQUA em uma das suas sedes em Belo Horizonte (Minas Gerais), 

foi identificado que caso fosse submetida a atual versão da certificação HQE (com os novos 

princípios: Visão Global; Respostas Contextuais; Progressão Dinâmica; Visível 

Desempenho Ambiental e Ação Contínua) seriam necessárias adequações a fim de 

atender as tais demandas, entre elas os requisitos relacionados a ACV. Embora as 

alterações não afetem imediatamente a certificação AQUA brasileira, torna-se importante 

ressaltar a inclusão de novos atributos sobre o atual processo de avaliação de desempenho 

das edificações, comprovando a relevância da ACV no contexto sustentável atual. 

Embora o Selo PROCEL EDIFICA (Programa Nacional de Eficiência Energética em 

Edificações), instituído em 2003 pela ELETROBRAS/PROCEL, promova o uso racional da 

energia elétrica em edificações desde sua fundação e aborde características técnicas e 

especificações de materiais (ação que traz redução nos resultados das emissões de CO2) 

em função do uso de equipamentos de resfriamento e aquecimento durante a fase de 

operação e manutenção das edificações), não há abordagem específica para ACV em seu 

escopo. 

Com relação as especificações de materiais e sistemas construtivos, um exemplo 

de rótulo ambiental é o EPD® (Environmental Product Declarations), declaração voluntária 

que fornece “informações sobre o desempenho ambiental de produtos ao longo de toda 

sua vida resultando em uma série de vantagens, tanto para os produtores, bem como para 

toda a cadeia produtiva, o que inclui os usuários finais” - Figura 9. 
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Figura 9 – Declaração Ambiental de Produto – Exemplo Cimento Votorantim 

Fonte: EPD® Cimento Votorantim 

Disponível em https://www.environdec.com/Detail/?Epd=11808 – 

Acesso em: 22 mai.2018. 

 

A norma ISO 14025 define declaração ambiental como os “dados ambientais que 

são quantificados para um produto utilizando parâmetros pré-determinados, informações 

ambientais adicionais à Avaliação do ciclo de vida (ACV)” e são referidas como 

“Declarações ambientais de tipo III). São baseadas em princípios relacionados às normas 

ISO 14025 e ISO 21930, de aceitação internacional. Para produtos da Construção Civil há 

a norma ISO 21930 Sustainability in building construction – Environmental declaration of 

building product. Tem como objetivo promover a melhoria da qualidade ambiental de 

produtos e processos mediantes a mobilização do mercado e conscientização de 

consumidores e produtores (ABNT). Demonstram credibilidade dos produtos em seus 

1 . Informações do Produto; 

2. Informações sobre a empresa; 

3. Declaração Climática; 

4. CO2 eq/ kg cimento. 

1 

2 

3 

4 
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aspectos ambientais para mercado, principalmente quando é certificada por uma 

organização independente. Tem diversas aplicações diferentes, incluindo compras 

públicas sustentáveis assim como sistemas de certificações sustentáveis. Todas as EPD® 

registradas no programa EPD Brasil® / International EPD® System estão 

disponíveis publicamente e são gratuitas para download (EPD BRASIL, 2018) – Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Declarações Ambientais de Produto - Brasil 

Produto Organização Nº de registro 

Cimento Votorantim Cimentos S-P-00895 

Concreto Votorantim Cimentos S-P-00896 

Argamassa Votorantim Cimentos S-P-00897 

Prisma Plus ISOVER – Saint-Gobain do Brasil S-P-00960 

Forrovid Boreal ISOVER – Saint-Gobain do Brasil S-P-00961 

Feltro Facefelt BR ISOVER – Saint-Gobain do Brasil S-P-00962 

Feltro Isoflex 4+ ISOVER – Saint-Gobain do Brasil S-P-00963 

Feltro Wallfelt Pop 4+ ISOVER – Saint-Gobain do Brasil S-P-00964 

Forrovid Mistral ISOVER – Saint-Gobain do Brasil S-P-01319 

Fieltro Midfelt ISOVER – Saint-Gobain do Brasil S-P-01320 

Prisma Decor Tegular Branco ISOVER – Saint-Gobain do Brasil S-P-01321 

Solarmaxxi ISOVER – Saint-Gobain do Brasil S-P-01322 

Fonte: EPD® Brasil 
Disponível em https://www.epdbrasil.com.br/encontre-epds 

Acesso em 21 set. 2018 
 

No Brasil, além das EDP®´s existem alguns outros selos (FUNDAÇÃO 

VANZOLINI), como por exemplo: 

 

 RGMAT – Selo desenvolvido pela Fundação Vanzolini (mesma certificadora do AQUA) 

em 2012. Tem como objetivo avaliar o desempenho ambiental de materiais, 

principalmente da construção civil. Para a certificação exige-se a elaboração de uma 

declaração ambiental de produto (DAP/EPD). Destaca-se que as declarações são 

baseadas na metodologia da ACV, avaliando diversas formas de impacto ambiental 

gerado pelos produtos, como consumo de recursos naturais, emissão de gases e 

substâncias tóxicas, entre outros. Vale ressaltar que é um dos primeiros selos a exigir 

ACV, considerando diferentes impactos e várias etapas ao longo do ciclo de vida. 

 

 GHG Protocol – Desenvolvido pelo World Resources Institute (WRI) e o World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD), o GHG Protocol é uma 

ferramenta que permite que empresas de qualquer setor possam monitorar e reduzir 
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seus impactos quanto às mudanças climáticas, através da contabilização das 

emissões de gases de efeito estufa (GEE). Possui 3 escopos: 1. Emissões diretas da 

empresa; 2. Emissões indiretas causadas pelo consumo de energia; 3. Emissões 

indiretas de materiais e insumos comprados pela organização. No Brasil foi introduzida 

pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da Escola de Administração de 

Empresas da fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP); 

 

 Rótulo Ecológico ABNT – Lançado em 2008, é um selo ambiental que segue 

diretrizes internacionais de sustentabilidade estabelecidas pela Global Ecolabelling 

Network (GEN), que é uma entidade sem fins lucrativos que promove rotulagem 

ambiental tipo 1. No Brasil é representada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), cuja regulamentação está na norma ABNT NBR ISO 14024. Se 

aplica a qualquer setor industrial; 

 

 Selo FSC (Forest Stewardship Council) – Certificação voltada aos produtos 

madeireiros e originados de manejo florestal.  Possui três tipos de modalidades: 

Manejo Florestal (a floresta, natural ou plantada, é manejada de acordo com os 

princípios de sustentabilidade pré-determinados pelo FSC); Cadeia de Custódia 

(garante rastreabilidade, desde a produção da matéria-prima até o consumidor final), 

mais aplicada às indústrias que processam esses insumos e Madeira controlada (evitar 

uso de madeiras colhidas ilegalmente, onde houve violação de direitos civis ou de 

floresta geneticamente modificadas. 

 
Vale ressaltar que, embora tenham origens em diferentes países, órgãos de 

regulamentação e escalas de aplicação (Desde materiais até edificações e 

empreendimentos), tais selos buscam configurar e definir parâmetros a fim de orientar e 

direcionar ações e diretrizes sustentáveis de forma prática na execução dos projetos, 

tendo muito a contribuir com o exercício dos profissionais envolvidos no desenvolvimento 

destas atividades.  
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2.2.4 Exemplos de pesquisas no Brasil 
 
2.2.4.1 Pesquisas nos Programas de Pós-graduação em Arquitetura no Brasil – 

Período de 2012 a 2017. 

 
Conforme mencionado anteriormente, de 1997 a 2003 foram identificados somente 

três trabalhos sobre ACV a área de Arquitetura (ZOCCHE, 2014). A fim de verificar a 

existência de novas publicações na área, foi realizada em fevereiro de 2018 nova pesquisa 

na base de dados da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior), órgão responsável pela divulgação da produção científica strictu sensu 

(dissertações e teses) no Brasil, identificando as publicações no período de 2012 a 2017 

nos programas de Pós-Graduação em Arquitetura e Engenharia Civil nas instituições 

cadastradas.  

Na primeira etapa da pesquisa, foram utilizados como filtros: 1.Ano da publicação 

2. Grande área do conhecimento (Ciências Sociais Aplicadas/Engenharias) e, 

posteriormente, 3. Área do conhecimento (Arquitetura e Urbanismo/Engenharia Civil). 

Foram investigados os programas de pós-graduação strictu sensu (Mestrado e Doutorado), 

sem restrição quanto as subáreas de cada carreira.  Na área de Arquitetura, as publicações 

foram separadas de acordo com as seguintes subáreas: 1. Habitação de Interesse Social; 

2. Sustentabilidade; 3. Urbanismo; 4. Projeto; 5. História e Teoria da Arquitetura; 6. 

Patrimônio, Restauração e Preservação; 7. Tecnologia da Construção; 8. Design e 

Mobiliário; 9. Tecnologia da Informação e 12. Artes em Geral. Já na Engenharia Civil foram 

consideradas as diversas subáreas existentes: Edificações, Estruturas, Saneamento, 

Recursos Hídricos, Urbano e Ambiental, entre outras. Após a eliminação dos registros 

repetidos, foram verificadas quantas estavam relacionadas ao tema Sustentabilidade em 

Arquitetura e quais especificamente abordavam a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV). Já na 

Engenharia Civil foram identificadas somente quais as que apresentavam a ACV como 

tema das publicações. Desta forma, pode-se identificar e comparar a proporção das 

pesquisas sobre a ACV dentro das duas carreiras. Na segunda etapa, identificadas as 

publicações da Arquitetura voltadas pra ACV, foram apuradas as seguintes questões:  

1.Abordagem; 2. Objetivos e 3. Aspectos.  

Como resultado da primeira etapa, foram identificadas 2.765 publicações 

(desconsiderando-se as publicações repetidas) nos programas de pós-graduação em 

Arquitetura e Urbanismo e 5.692 na Engenharia Civil entre os anos de 2012 e 2017. Na 

produção acadêmica da Arquitetura, dentre as linhas de pesquisa existentes, foram 

verificadas 216 publicações com foco em Sustentabilidade, com pesquisas voltadas aos 

temas de Conforto Ambiental, Desempenho Térmico, Eficiência Energética, Bioclimatismo, 
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entre outros. Deste conjunto de publicações, foram identificadas nove que tratam 

especificamente de ACV, número que não representa nem 0,003% do total das publicações 

realizadas neste período – Figura 10. Um pontos relevante a ser observado é que, embora 

o número de publicações sobre Sustentabilidade tenha aumentado entre 2013 e 2016, 

2015 teve o maior número de publicações acadêmicas sobre ACV, caindo pela metade no 

ano seguinte (2016) – Figura 11. Vale ainda destacar que em 2017 houve uma queda 

abrupta nas produções em geral, incluindo as em ACV, sobre o qual não foi encontrado 

nenhum registro no momento desde levantamento (fevereiro/2018). 

 

Figura 10 – Publicações nos programas de pós-graduação em Arquitetura – 2012 a 2017 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 11 - Publicações sobre ACV nos programas de pós-graduação em                                                          
Arquitetura x Engenharia Civil – 2012 a 2017 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O mesmo não é observado nas publicações da Engenharia Civil. Embora o número 

de publicações sobre ACV tenha diminuído consideravelmente no período levantado 

(2012-2017), foram registradas 77 dissertações/teses, número equivalente a 0,013% de 

um total de 5.692 publicações. Tal resultado ainda é baixo tendo em vista que o assunto é 

discutido no Brasil desde a década de 90, em inúmeras ações relevantes tais como a 

implantação do subcomitê sobre ACV no Grupo de Apoio à Normalização Ambiental e a 

Criação da Associação Brasileira de Ciclo de Vida (ABCV) em 2002 (Zocche, 2014). 

Porém, quando comparado a Arquitetura, tal número tornou-se mais expressivo (8 vezes 

maior).  

 

Tabela 10 – Produção dos Programas de Pós-Graduação em Arquitetura – 2012 a 2017 

 Autor Ano Instituição Objeto Objetivos da pesquisa 

A Savalli, 
Renato 

2013 

 
UFRN 

Sistemas construtivos 
Edificação residencial 
unifamiliar 

Desenvolver uma análise da energia e do 
gás carbônico embutidos nos materiais 
de construção. 

B 
Faco, 

Luciane 
Costa 

2013 

 
 
 
 

USP 

Propostas metodológicas 
de autores no design e 
posterior estudo de caso 
do ciclo de vida da lata do 
alumínio para a indústria 
de bebidas brasileira. 

Investigação das contribuições da 
ferramenta ACV como método de 
incorporação de requisitos ambientais a 
metodologia de projeto em design. 

C Bueno, 
Cristiane 

2014 

 
 
 

USP-SC 
Bancos de dados 
nacionais e internacionais 

Avaliar a sensibilidade dos resultados de 
um estudo comparativo de ACV 
utilizando dados secundários de bases 
de dados europeias e dados primários 
nacionais, assim como à utilização de 
diferentes metodologias de AICV. 

D 
Cardoso, 
Poliana 
Figueira 

2015 

 
USP-SC 

ACV aplicadas as 
Certificações Ambientais 
para Edificações 

Analisar a aplicabilidade da ACV nos 
sistemas de Certificação Ambiental de 
Edificações, tais como o BREEAM e o 
LEED. 

E 

Sombrio, 
Catarina 

Moraes De 
Oliveira 

2015 

 
 

UNB 

Painéis de Blocos 
Cerâmicos e Concreto 
Armado 

Avaliar a aplicação da ACV num produto 
pré-fabricado aplicando o método 
preconizado pelo ILCD (Internacional 
Reference Life Cicle Data System). 

F Miller, Katia 
Broeto 

2015 

 
 
 

UNB 
Sistema de Vedação 
Vertical Interna e Externa 

Elaboração de Modelo Técnico 
Parametrizado (MTP) para a aplicação 
da Avaliação do Ciclo de Vida, 
considerando os requisitos de 
desempenho das vedações verticais 
externas. 

G 
Monteiro, 
Marcelo 
Barbosa 

2015 

 
 
 

UNB 

Sistema pré-fabricado de 
vedação vertical 
estruturado em perfis leves 
de aço conformados a frio. 

Analisar a eficiência energética do 
sistema de vedação vertical proposto 
utilizado em edifícios e avaliar o seu ciclo 
de vida energético (ACVE) no contexto 
bioclimático Brasileiro. 

H 
Bento, 
Ricardo 

Couceiro 
2016 

 
 

USP-SC Diferentes classes de 
concreto 

Avaliar o uso da metodologia da ACV no 
auxílio de tomadas de decisão voltados 
para a aplicação em projetos estruturais 
de concreto armado. 

I 
Barros, 
Natalia 

Nakamura 
2016 

 
 

UNICAMP 
ACV + BIM 

Otimizar a modelagem da informação da 
construção para facilitar a integração de 
ACV desde as etapas iniciais do 
processo de projeto de edificação. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Na segunda etapa do levantamento, identificadas as publicações em Arquitetura 

voltadas a ACV (Tabela 10), observou-se que as pesquisas dividem-se em abordagens 

teóricas e propostas metodológicas e de aplicação na prática em projetos.  

No universo das pesquisas teóricas identificadas, Cardoso (2015) analisou a 

aplicabilidade da ACV para sistemas de Certificação Ambiental de Edificações (LEED, 

BREEAM), adotando como abordagem a investigação exploratória através de revisão 

bibliográfica e documental. Tendo em vista que a ACV representa uma abordagem de 

precisão máxima (Incluindo a avaliação de materiais, energia, produção e transporte, até 

mesmo a reciclagem e gestão de resíduos na fase de desativação da edificação), considera 

que a mesma é a melhor técnica que se enquadra na avaliação de desempenho ambiental, 

com possibilidade de integração aos sistemas de Certificação Ambiental de Edificações. 

Para cada sistema abordado na pesquisa (AQUA, BREEAM, Casa Azul e LEED), foi 

realizada a correlação entre as categorias de impacto (Mudanças Climáticas, Consumo de 

Recursos, Uso da Terra, Uso da Água, Toxicidade Humana, Diminuição de Ozônio, Criação 

de Ozônio Fotoquímico, Ecotoxicidade, Eutrofização e Acidificação) utilizadas entre os 

métodos de AICV escolhidos para a pesquisa (CML 2002, EDIP 97, USEtox, Impact 

World+), evidenciando assim a aplicabilidade da ACV. Dentre as questões abordadas, 

observou-se que a integração da ACV nas certificações ainda se encontrava em estágio 

inicial embora algumas já possuíssem iniciativas mais adequadas ao uso da técnica, como 

por exemplo o BREEAM (Classificação dos materiais escolhidos através da abordagem de 

ACV, com documentação da origem de fabricação) e o LEED (Ponderação dos créditos 

das categorias utilizando o TRACI – método norte-americano). Vale ressaltar que a 

pesquisa já identificou no Selo Casa Azul a relevância da interação do uso do BIM aos 

estudos de ACV dentro do processo de desenvolvimento projetual em cenários futuros. 

Faco (2013), diferentemente de outras abordagens, pesquisou critérios ambientais 

referentes ao ciclo de vida em propostas metodológicas de autores do design, verificando 

quais poderiam ser adaptadas ou atualizadas, investigando assim as contribuições da ACV 

como ferramenta de projeto. A pesquisa foi desenvolvida através de revisão bibliográfica, 

onde foram abordadas: a contextualização do design e o conceito de sustentabilidade 

ambiental; principais consequências ambientais de modelos contemporâneas; 

certificações e normas desenvolvidas; conceitos de ecodesign e design sustentável; 

revisão de métodos de autores como John Christopher Jones, Thierry Kazazian, Ezio 

Manzini e Carlo Vezzoli; estrutura e conceituação da ACV; investigação dos diferentes 

aspectos envolvidos do ciclo de vida da lata do alumínio na indústria de bebidas brasileira 

(cervejeira). Como resultado são discutidos os aspectos levantados no desenvolvimento 

da pesquisa, “identificando, sistematizando e organizando as diretrizes mais relevantes 

para a consideração de critérios de preservação do meio ambiente”. 
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Nas abordagens para aplicações práticas das publicações de Savalli (2013), 

Sombrio (2015), Monteiro (2015), Miller (2015) e Bento (2016), constatou-se a discussão 

quanto a avaliação de materiais e insumos especificados na construção civil, como 

sistemas construtivos, blocos cerâmicos, concreto armado, sistemas de vedação vertical, 

entre outras matérias-primas. 

 Savalli (2013) apresenta a análise da energia e do gás carbônico embutidos nos 

materiais de construção através da aplicação de uma metodologia de análise do ciclo de 

vida energético. Como fronteira do sistema foi adotada a fase pré-operacional da 

edificação, sendo adaptada às condições técnicas e materiais disponíveis no recorte 

geográfico escolhido para a pesquisa. Tendo em vista ser ferramenta de apoio ao projetista 

na escolha e especificação de materiais que gerem menor impacto ambiental foram 

selecionados como parâmetros a quantificação da energia e CO2 embutidos, referências 

relevantes de sustentabilidade na construção civil. A pesquisa baseou-se em ampla revisão 

bibliográfica investigando aspectos como a sustentabilidade no âmbito geral, 

sustentabilidade na construção civil, estado da arte dos sistemas de avaliação de 

sustentabilidade e a abordagem relacionada aos materiais, assim como a compilação de 

dados mais recentes sobre as variáveis estudadas em materiais produzidos no Brasil. 

Como execução prática, o método foi aplicado em um modelo de edificação residencial 

unifamiliar (Em três alternativas de sistema construtivo), obtendo como resultado em 

energia e CO2 embutido: 8,49 GJ/m² e 1,02 tCO2/m² para a alternativa de alvenaria de 

tijolos cerâmicos; 6,59 GJ/m² e 0,84 tCO2/m2 para alvenaria de blocos de concreto e 6,08 

GJ/m² e 0,72 tCO2/m2 na alternativa de tijolos de solo cimento. O autor relata que, quando 

comparados a estudos análogos, foi identificada “significativa diferença de valores, atribuída 

ao fator transporte dos materiais, devido à localização geográfica do sítio da obra, bastante 

distante dos centros produtores dos materiais de construção”. 

Já Bueno (2014) traz a reflexão as principais dificuldades encontradas para o uso 

da ACV em sistemas construtivos, ressaltando a escassez de dados de inventário 

disponíveis para sistemas construtivos no cenário brasileiro (o que torna a aplicação da 

metodologia ainda mais complexa e demorada), sendo usualmente substituídos por bancos 

de dados internacionais, uma vez que “dispõem de uma quantidade considerável de 

informações”. Dentro deste contexto, a pesquisa levantou questões como: Os dados 

disponíveis em bases internacionais podem levar a resultados similares aos dados obtidos 

em estudos baseados em dados primários dentro do contexto brasileiro (quando coletados 

para processos idênticos)? As metodologias de avaliação de impacto disponíveis a época 

eram capazes de avaliar de forma completa e consistente os principais potenciais de 

impacto dos materiais de construção existentes? Dentro deste cenário, o objetivo foi avaliar 

a sensibilidade entre os resultados obtidos em estudo comparativo entre dados 
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secundários de datasets internacionais (europeus) e dados primários nacionais, bem como 

identificar quais categorias de impacto tem maior contribuição na avaliação de sistemas 

construtivos, nas diferentes metodologias de AICV. Dentre os resultados, ressalta-se a 

relevância da temporalidade dos dados utilizados, bem como o contexto geográfico em que 

estão inseridos, destacando que dados específicos são mais apropriados uma vez que 

apresentam menos incerteza. A autora evidencia ainda que, a fim de minimizar os impactos 

da sensibilidade às fontes de dados, deve-se sempre optar pela “detalhada descrição das 

fontes e escopo dos dados utilizados em um estudo, de forma que o tomador de decisão 

tenha total dimensão das especificidades dos resultados que tem em mãos”. Com relação 

a escolha da AICV, recomenda ainda que a escolha do método “apresente melhor 

representatividade geográfica e temporal em relação ao escopo do estudo em questão”, 

No caso específico do Brasil, onde ainda não há método específico, a recomendação é 

“pela realização da AICV por diferentes métodos, de forma que a sensibilidade dos 

resultados do estudo a tal escolha fique clara para o tomador de decisão que for deles 

utilizar-se”. 

A pesquisa desenvolvida por Sombrio (2015) apresenta revisão bibliográfica que 

abrange aspectos relacionados a ACV (breve histórico, identificação de impactos 

ambientais associados ao materiais de construção e benefícios ao utilizar a metodologia 

nos produtos da indústria da construção, citando exemplos de estudos já realizados no 

mundo); discorre sobre o sistema Nacional de Avaliação Técnica de Produtos (SINAT) e a 

validação de alternativas tecnológicas para produtos e processos inovadores no Brasil 

(incluindo a apresentação e descrição do sistema de painéis pré-moldados de blocos de 

cerâmicos e de concreto armado com tecnologia aprovada), além do estudo e 

compreensão dos manuais que descrevem a metodologia do ILCD (Internacional 

Reference Life Cicle Data System), identificando as etapas que se aplicam ao estudo de 

painéis (através de perguntas organizadas num questionário organizado em planilhas 

separadas por fases da ACV). Posteriormente é realizada aplicação prática, seguindo as 

planilhas elaboradas e as fases da ACV (objetivo, escopo, inventário de dados e cálculo 

de entradas e saídas) com auxílio do software Gabi 6 Educational. Dentre os resultados 

encontrados, ressalta-se que a principal contribuição é para a categoria de impacto de 

Potencial de Aquecimento Global (85,9% das emissões são relacionadas ao CO2), mais 

representativa nos processos de todos os componentes do painel. Destaca-se a intensa 

participação do concreto nos impactos produzidos ao longo do processo de fabricação, 

com “valores muito altos para o processo de concreto”.  

Monteiro (2015) buscou em sua pesquisa analisar o sistema pré-fabricado de 

vedação vertical estruturado em perfis leves de aço conformados a frio (em chapas de 

painel de aço isotérmico) utilizados para a vedação vertical em edifícios, incluindo a sua 
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eficiência energeticamente. A pesquisa foi desenvolvida através de revisão bibliográfica 

voltada para trabalhos relacionados a ACV, análise térmica do sistema e normas aplicadas 

(ABNT NBR ISO 14040:2009, ABNT NBR 15575:2013 E ABNT NBR 15220:2005), assim 

como as características do sistema de placas metálicas isotérmicas e de blocos cerâmicos 

revestidos por argamassa. Posteriormente foi realizada análise dos resultados da 

comparação da quantificação da energia incorporada em ambos os sistemas, realizado 

nas oito cidades referentes as zonas bioclimáticas (incluindo os resultados obtidos da 

avaliação térmica quanto ao atendimento da ABNT NBR 15575:2013) tendo como objeto 

de estudo o edifício da Unidade de Pronto Atendimento de Saúde (UPA) como modelo de 

levantamento de dados para a avaliação por possuir o sistema construtivo em placas de 

isotérmico. Como resultado, identificou-se que os painéis de aço isotérmico têm consumo 

energético maior que a alvenaria em blocos cerâmicos revestidos com argamassa em todo 

o contexto bioclimático do Brasil, concluindo então não ser um sistema eficiente 

energeticamente. 

Já a pesquisa realizada por Miller (2015) teve como objetivo a elaboração de um 

Modelo Tecnológico Parametrizado (MTP) para a aplicação da metodologia de ACV em 

um sistema de vedação vertical interna e externa, considerando os requisitos de 

desempenho. A metodologia aplicada na pesquisa teve etapas como: fundamentação 

teórica; levantamento do Estado da Arte; definição do subsistema da edificação; 

compilação dos requisitos de desempenho das vedações verticais externas; caracterização 

da tipologia das vedações utilizadas no atendimento aos requisitos de desempenho e da 

cadeia produtiva das vedações; elaboração do MTP através da parametrização do 

Inventário do Ciclo de Vida e da definição dos parâmetros de projeto; definição dos 

contextos de análise (combinação dos parâmetros) e análise dos resultados através de 

comparações e identificação das lacunas do método aplicado. Dentre os resultados 

apresentados, Miller (2015) destaca que o modelo desenvolvido pode ser expandido e 

aplicado a outros tipos de vedação vertical externa, bem como a outros subsistemas da 

edificação e a edificação como um todo (inserção de novos parâmetros no inventário, 

mantendo tanto os dados de ICV parametrizados, quanto os parâmetros de projeto livres), 

permitindo o desenho de contextos de análise. O MTP proposto pode ser também 

expandido para outras fases da edificação (fase de operação), assim como aplicado em 

edificações com outras funções que não sejam residenciais, tais como hospitais, escolas, 

comércio, prédios públicos, entre outros. A autora ressalta ainda que o “desenvolvimento 

e a aplicação de um MTP nas ACVs permitem a elaboração de várias avaliações com base 

em uma origem comum (...), tornando o processo mais rápido e padronizado” ao permitir a 

sistematização da elaboração de MTP e a inserção de etapas e passos a fim de 

complementar a metodologia de ACV descrita pelo ILCD. Destaca-se ainda que somente 
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as informações do manual citado não foram suficientes, “sendo necessário a inserção de 

novas etapas de desenvolvimento e definição de instruções mais detalhadas para que o 

MTP fosse elaborado e testado” e que o desenvolvimento de tal ferramenta permitiu a 

ampliação da visão da aplicação da ACV em outros âmbitos, tais como certificações e 

avaliações e sua integração com outras ferramentas e metodologias no contexto da 

construção civil. Como desafios, foram identificados: a falta de um banco de dados 

nacional, a fase inicial de aplicação da ACV em estudos voltados para materiais e 

componentes (etapa anterior a realização da ACV em edificações) e as dificuldades em 

sua aplicação devido à complexidade da cadeia produtiva da construção civil, como o 

número de agentes envolvidos, materiais e serviços, relação entre insumos, componentes 

e elementos na edificação. 

A pesquisa de Bento (2016) buscou avaliar o uso da metodologia da ACV no auxílio 

de tomadas de decisão voltados para a aplicação em projetos estruturais de concreto 

armado, sistema estrutural mais utilizado no mundo e grande consumidor de matérias-

primas não renováveis, água, energia, responsável por emissões de gases e resíduos 

perigosos. Partindo da possibilidade de melhoria através da análise ainda durante a fase 

de projeto (utilizando diferentes classes de resistência de concreto por meio de alterações 

– reduções) nas dimensões dos elementos estruturais e materiais consumidos nas 

estruturas, o desenvolvimento da pesquisa buscou discutir primeiramente os conceitos de 

desempenho ambiental, impacto ambiental e posteriormente dos materiais, seguido de 

revisão bibliográfica sobre a metodologia da ACV e suas aplicações voltadas para a 

construção civil. Como aplicação prática da pesquisa, foi desenvolvido experimento com 

projeto estrutural de um edifício com 6 classes de resistência característica à compressão 

(Classes C25 a C50). Pode-se constatar então que os melhores resultados foram 

identificados nas classes C40, C45 e C50 (em quase todos os quesitos apresentados), 

sendo C40 a melhor opção para a unidade funcional adotada. Dentre os pontos verificados, 

ressalta-se que a variação dos resultados numéricos é possível em função das diferenças 

regionais, principalmente com relação as distâncias consideradas, diferença de materiais 

de formas de madeira, taxas de reaproveitamento e tipo de cimentos analisados. Outro 

ponto relevante é a definição da unidade funcional, devendo ser efetuada conforme 

concebida, isto é, considerando “toda a estrutura composta do conjunto de todos os 

componentes estruturais”, uma vez que a mesma funciona de forma holística, com 

interação entre todos os componentes e suas funções. Verificou-se então que, apesar de 

sua execução ser complexa, demandar tempo e profissionais especializados, e ainda 

apresentar algumas limitações (tais como a escassez ou dados incompletos disponíveis no 

Brasil), a utilização da ACV mostrou-se eficiente para obtenção de resultados. 
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Por último, Barros (2016) apresenta sua pesquisa voltada para um dos novos 

desafios da construção civil, considerado grande campo promissor nos próximos anos: a 

integração da ACV em edificações (como método de contabilização ambiental) a 

modelagem da informação (Building Information Modeling). A pesquisa buscou identificar 

estudos focados no desenvolvimento e melhoria dos softwares para auxílio a execução do 

estudo da ACV ainda nas fases de projeto e construção, porém verificou-se que ainda são 

escassas as discussões sobre o processo de trabalho e que incorporem em seu escopo 

etapas relevantes como a manutenção, readequação e demolição das edificações. Dessa 

forma, a pesquisa buscou otimizar a modelagem da informação da construção a fim de 

facilitar a ACV (desde as fases iniciais do empreendimento), comparando o modo 

tradicional e usual da condução de uma ACV e uma segunda opção com a adoção do BIM, 

onde foram desenhados mapas de processo para os procedimentos considerados e 

modelagem através do software Autodesk Revit®. Como resultado, relata que “a 

comparação no campo da tecnologia revelou impactos nos softwares e nos tipos de 

informação, os quantitativos de materiais obtidos a partir da extração automática e manual 

foram semelhantes”. Com relação a identificação dos impactos verificou-se ainda que 

“oportunidades de melhoria e otimização do mapa de processo e do modelo de informação, 

através da inserção de indicadores ambientais nos componentes BIM”. Conclui ainda que 

a utilização da modelagem da informação da construção associada à condução de um 

estudo de ACV causa impactos tanto no processo quanto na ACV em si (extração precisa 

da lista de materiais e a preparação do modelo podem facilitar e otimizar o desempenho 

do produto final), ao fornecer “feedback ágil e robusto ao projetista”, permitindo a 

“responsabilização rápida de decisões de projeto, enquanto se orienta a tomada de decisão 

para elevar o desempenho ambiental de edificações”. Dentro deste contexto reitera a 

relevância da discussão, apontando como principal vantagem “a possibilidade de auxiliar 

a tomada de decisão iterativamente durante o processo de projeto até convergir para uma 

solução otimizada, tanto em termos de tempo, quanto de desempenho”, comprovando 

assim que o estudo mostrou uma das formas que o modelo BIM pode ser preparado para 

a execução da ACV e integração a prática projetual. 

As pesquisas abordadas ratificam a relevância do tema na atualidade e a 

necessidade de novos estudos que demonstrem que a metodologia da ACV é uma 

potencial ferramenta a ser utilizada ainda nas fases iniciais do desenvolvimento do projeto. 
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2.2.4.2 Pesquisas nas Engenharias Civil e Ambiental 
 

Identificado o baixo número de publicações em Arquitetura, a pesquisa buscou 

publicações que abrangessem o tema dentro da área das Engenharias Civil e Ambiental, 

que possui maior número de trabalhos sobre materiais, componentes e edificações. Dos 

trabalhos publicados entre artigos, dissertações e teses (Ano 2016, exceto a publicação de 

Patrícia Evangelista que é de 2017), foram selecionados vinte e um (abrangendo 

Engenharia de Estruturas e Construção Civil e Engenharia Ambiental) que utilizam a 

metodologia da ACV em diversos âmbitos da Construção Civil – Tabela 11.  

 

Tabela 11 -  Lista de 21 trabalhos selecionados com aplicação da ACV na Construção Civil 

Título Área         Publicação                 Autor (es) 

A 

Avaliação do ciclo de vida 
energético (ACVE) e de custos de 
diferentes formas para paredes de 
concreto moldadas no local. 

Engenharia Civil 
Artigo 

(UNB/UFRJ) 

Vitor Motta do Valle Castro, 
Rosa Maria Sposto, Gilson 
Marafiga Pedroso, Vamberto 
Machado Santos Filho, 
Lucas Rosse Caldas 

B 

Avaliação do ciclo de vida 
energético na fase de pré-uso e 
uso de telhas termoacústicas com 
poliestireno expandido para 
edificação habitacional no DF. 

Estruturas e 
Construção Civil 

Dissertação 
(UNB) 

Débora Mara Caldeira 

C 

Avaliação do ciclo de vida de 
emissões de CO2 e desempenho 
térmico de habitações: estudo de 
caso do sistema construtivo Casa 
Express na cidade de Teresina – 
PI 

Engenharia Civil 
Artigo 

(UNB/UFRJ) 
Júlia Lira, Lucas Caldas, Ana 
Silveira, Rosa Sposto 

D 

Comparação de impactos 
ambientais de sistemas 
construtivos de paredes utilizando 
avaliação do ciclo de vida modular 

Engenharia Civil 
Artigo 

(UFMS) 
Aline do Santos Miranda, 
Andrea Naguissa 

E 
A tomada de decisão na previsão 
da vida útil de projeto para 
edificações mais sustentáveis 

Engenharia Civil 
Artigo 

(UFPR) 

Ludmila de Souza Freitas, 
Aloísio Leoni, Roberto 
Caldeira 

F 

Aspectos metodológicos para a 
realização de estudos de 
avaliação de ciclo de vida (ACV) 
para produtos de construção 

Engenharia Civil 
Artigo 

(IPT/UFScar) 

Fernanda Silva, Rachel 
Arduin, Caroline Souza, Laís 
Vinhal, Cláudia Teixeira, 
Luciana Oliveira 

G 

 Emprego do SINAPI para 
Quantificação de Emissões de 
Co2: Estudo de Caso Para O 
Chapisco Em Uma Habitação 
Unifamiliar 

Estruturas e 
Construção Civil 

Artigo 
(UNB) 

Lucas Caldas, Débora 
Caldeira, Rosa M. Sposto, 
Michele Carvalho 

H 

Quantificação das Emissões de 
CO2 dos materiais utilizados na 
construção de uma residência em 
Caçapava do Sul/RS 

Engenharia 
Sanitária e 
Ambiental 

Artigo 
(UNIPAMPA) 

Fernanda Pasini dos Santos, 
Jandir Pereira Blasius, Paula 
Londero da Silva, Pedro 
Daniel da Cunha Kemerich 

I 

Avaliação do Ciclo de Vida 
Energético e de Emissões de CO2 
de tubos de concreto para 
sistemas de drenagem pluvial 
urbana: Estudo de caso no Distrito 
Federal através de simulações 
Monte Carlo 

Estruturas e 
Construção Civil 

Artigo 
(UNB) 

Leandro Modesto, Lucas 
Caldas, André Pacheco de 
Assis, Rosa M. Sposto 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 11 (Continuação) -  Lista de 21 trabalhos selecionados com aplicação da ACV na 
Construção Civil. 

 
 Título Área Publicação  Autor (es) 

J 

Avaliação do Ciclo de Vida de paredes 
de blocos de concreto para 
empreendimentos habitacionais do 
Minha Casa Minha Vida 

Engenharia Civil 
Dissertação 

(GHENT/UFRS) 

Gustavo Longaray 
Moraga, Juliana 
Baldauf, Ana Paula 
Kirchheim, Ana 
Passuello 

K 

Desempenho térmico do sistema de 
vedação vertical nas emissões de 
CO2: estudo de caso para uma 
edificação escolar localizada em 
Goiânia – GO.  

Estruturas e Construção 
Civil 

Artigo 
(UFG/UFRJ/UNB) 

Pablo Paulse, 
Lucas Caldas, 
Rosa M. Sposto, 
Karla Hora 

L 

Avaliação do Ciclo de Vida energético 
e de emissões de CO2 de uma 
edificação habitacional unifamiliar de 
light steel framing 

Estruturas e Construção 
Civil 

Dissertação 
(UNB) 

Lucas Rosse 
Caldas 

 

M 
Análise do ciclo de vida de um sistema 
vertical de vedação com adição de 
cinza pesada. 

Engenharia Civil 
Dissertação 

(UFSC) 
Maíra Miguel Bilar 

N 

Quantificação das emissões de CO2 
na construção de unidades 
residenciais unifamiliares com 
diferentes materiais. 

Engenharia Civil 
Dissertação 
(PUC-RS) 

Iasminy Borba da 
Cunha 

O 

Contribuição para Análise de Ciclo de 
Vida no Ambiente construído visando 
a Energia e o CO2 embutidos no 
sistema Construtivo Wood Frame 

Engenharia Civil 
Dissertação 

(UFPR) 
Eloise de Oliveira 

P 
Abordagem Integrada no Ciclo de Vida 
de Habitação de Interesse Social 
considerando Mudanças Climáticas 

Engenharia Civil 
Tese 

(UFSC) 
Maria Andrea 
Triana Montes 

Q 
Impactos Ambientais de Sistemas 
Construtivos: Um Exercício de Análise 
de Ciclo de Vida. 

Engenharia de 
Edificações e Ambiental 

 
Dissertação 

(UFMG) 

Larissa Mendes 
Medeiros 

R 

Avaliação do ciclo de vida (ACV) de 
argamassas e concretos produzidos 
com resíduos de construção e 
demolição (RCD) 

Engenharia 
Civil 

 
Dissertação 

(UFRJ) 
Raphael Rodrigues 

de Paula 

S 

Avaliação das novas premissas para 
contabilização da água do Ecoinvent 
v3: um estudo para o bloco de 
concreto 

Engenharia  
Civil 

Artigo 
(IPT/USP/UFScar) 

Rachel Horta 
Arduim, Fernanada 
Belizário Silva, 
Alessandra 
Lorenzetti de 
Castro, Laís David 
Vinhal, Olga 
Satomi Yoshida, 
Luciana Alves de 
Oliveira, Cláudia 
Echevenguá 
Teixeira. 

T 
Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)          
do bloco cerâmico estrutural  
(cradle-to-gate) 

Estruturas   e 
Construção Civil 

           Artigo 
          (UFScar/USP) 

Laís David Vinhal, 
Bruno Biason 
Bulhões, Túlio 
Queijo de Lima, 
Aldo Roberto 
Ometto, Douglas 
Barreto 

U 

Desempenho Ambiental na 
Construção Civil: Parâmetros para 
aplicação na Avaliação do Ciclo de 
Vida em Edificações Residenciais 
Brasileiras. 

 
 

Energia e  
Ambiente 

 
 
                      Tese 

       (UFBA) 

Patrícia Pereira de 
Abreu Evangelista 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 12 – Dados gerais de trabalhos selecionados sobre Avaliação de Ciclo de Vida na 
Construção Civil 

Objeto de 
Estudo 

ACV Fronteira UF Metodol. 
Invent. 
Dados 

Software 

A 

Alumínio 
Reciclado 
Extrudado; 
Plástica; 

Compens. 
Plastificado 

ACVE Pré-Uso 
Habit. 

unifamiliar 
(45m²) 

Bibliograf. + 
Projeto+ Especific. 

Técnica do Sistema+ 
ACVE; 
Custos 

TCPO; 
Energia; 
Custos; 

Distâncias
; 

Diesel. 

-------- 

B 

Telhas 
(termo-

acústica / 
Cerâmica 

Plan) 

ACVE 
Pré-Uso + 

Uso+ 
Manutenção 

Habitação 
unifamiliar 
(45,64 m²) 

Mod. Arq. + 
Sistemas de cobertura 

+ 
Metodol. de cálculo. 

Bibliogr. 
nacional, 
órgãos 
federais 

Design 
Builder, 

Energy Plus 

C 

Sistema 
construtivo 

Casa 
Express 

ACV 
CO2 

Pré-Uso 
+ 

Operação 

Habitação 
unifamiliar 

(36 m²) 

Sistema construtivo + 
Avaliação do Desemp. 

Térmico + 
ACV CO2 

Bibliograf 
nacional, 
Normas, 
Quantid. 
Materiais 

Distâncias 

Design 
Builder, 

Energy Plus 

D 
Tipos de 
Paredes 

ACV- m 
 

Pré-Uso 
(extração + 

construção da 
parede) 

Paredes 
estruturais 
(88,38 m²) 

Materiais + 
Inventário de Dados + 

Cálculo 
ACV-M 

Bibliogr. 
nacional, 
Órgãos e 

Instit.; 
Distância 

--------- 
 

E 
Diversos 
Sistemas 

Construtivos 
CVE 

Pré-uso + 
Operação + 
Manuten. 

Edificação 
térrea 

Bibliografia conceito 
teórico + 

Estudo de casos 

Bibliografi
a 

Órgãos e 
normas 
internac. 

--------- 
 

F 
Bloco de 
Concreto 
Estrutural 

ACV 
(Desemp 

Amb.) 
 

“Berço ao 
portão” 

1 kg de 
bloco de 
concreto 

de 14 x 19 
x 39 cm 

Estudo de normas + 
referências ACV + 
coleta de dados 

primários 

Normas; 
Fornec. 

Nacionais; 
Literatura 
Ecoinvent 
adaptado 

Simapro, 
versão 

8.1.1.16. 

G Chapiscos 
ACV 
CO2 

Extração / 
Processa-mento 

dos Materiais 

1 m² de 
parede 

Seleção; 
Composição 

Materiais; 
 Mão-de-obra; 

ACV CO2; Estudo 
de Caso; 

Comparação 
diferentes 

composições 

Bibliogr. 
Nacional; 
Especif. 
Técnicas 

Caixa; 
Modelo 
SINAPI 

Planilhas 
eletrônic; 

H 
Residência em 

Alvenaria 
Emissão 

CO2 
Construção da 

Edificação 
Habitação 

(80 m²) 

 
Materiais e 

quantidades; 
Estudo de Caso; 
Emissões CO2 

 

Revisão da 
Literatura 
Nacional 

Planilhas 
eletrônic; 

I 

Tubos de concreto 
para sistemas de 
drenagem pluvial 

urbana 

ACV-m 
(CO2 + EI) 

Berço ao portão 1m 

Revisão Bibliográf; 
Aplicação 

Estudo de Caso; 
Método Monte 

Carlo 

Bibliogr. 
Nacional; 

Composiç. 
Quantidade 

produtos 

Planilha 
eletrônic 

J 
Paredes de Blocos 

de Concreto 

ACV 
(todas as 
categorias 

de 
impacto) 

Berço ao túmulo 1m² 

 
Revisão Literatura 

Nacional; 
CML 

Base de 
dados do 
Ecoinvent 

 
 

K 

Vedação Vertical 
Externa 

(Tijolos maciços 
aparentes, blocos 

cerâmicos 
furados) 

Emissão 
de 

CO2 

Pré-uso 
+ 

Operação 

Edificação 
Escolar 

(987,56m²) 

Revisão Bibliográf; 
Quantificar 
Materiais; 
Aplicação 

Estudo de Caso; 

Bibliogr. 
Nacional; 
Normas 
Técnicas 

 

Design 
Builder 

Fonte: Elaborado pela autora 
 



  

82 
 

Tabela 12 (Continuação) – Dados gerais de trabalhos selecionados sobre Avaliação de Ciclo de 
Vida na Construção Civil 

Objeto de 
Estudo 

ACV Fronteira UF Metodol. 
Invent. 
Dados 

Software 

L 

Light Steel 
Framing, 

Blocos Cerâmicos 
de vedação 

ACV 
CO2 

+ 
ACVE 

Berço ao 
túmulo 

Habitação 
unifamiliar 
(45,64 m²) 

Revisão 
Bibliográf, 
Aplicação 

Estudo de Caso 
 

Bibliogr., 
Inventário 
baseado 
literatura; 
Simulação 

Planilha 
eletrônic; 
Design 
Builder; 
Energy 

Plus 

M 

Sistema vertical 
de vedação 

convencional e 
outro contendo 
adição de cinza 

pesada 

ACV 
(todas as 
categorias 

de 
impacto) 

Berço ao 
portão 

 
1m² 

Revisão 
Bibliográf; 
Aplicação 

Estudo de Caso 

Bibliogr., 
CML 

SimaPro 
versão 8 
faculty 
(PRé, 
2016) 

N 

Blocos cerâmicos; 
Blocos de 

solo-cimento e 
blocos de concreto 

ACV 
CO2 

+ 
ACVE 

 

 
 

Unidade 
residência 

Revisão 
Bibliográf.; 
Quantificar 

emissões de 
CO2; 

Propor substituir 
materiais; 
Comparar 
análises 

Bibliogr., 
Inventário 
baseado 
literatura 

---------- 

O 
Sistema 

Construtivo 
Woodframe 

 
ACV 
CO2 

+ 
ACVE 

 

Berço ao 
portão - 
Extração 

fabricação 

 

Revisão Bibliográf.; 
Quantificar emissões 

de CO2 e EI (fiber 
board e madeira 

serrada); Análise de 
cenários 

Bibliogr., 
Inventário 
baseado 
literatura 

------------- 

P 
Projetos do 
Minha Casa 
Minha Vida 

ACVE + 
ACV CO2 

Berço ao 
túmulo 

 
 

Elaboração de 
projetos de HIS; 
Avaliação por 

simulação termo-
energética; 

Formulação de 
abordagem integrada 
para avaliação das 

medidas de adaptação 

Bibliografia; 
Inventário 

baseado em 
literatura 

Energyplus
, Legacy 

Open 
Studio 

Q 
Sistemas 

construtivos 
 

ACV 
(todas as 
categorias 

de impacto) 

Berço ao 
portão 

1 m² 

Revisão Bibliográfica; 
Metodologia da ACV 

em 4 etapas; 
ReCipe 

Análises de 
Sensibilidade 

Bases de 
dados do 
Ecoinvent 

2.0 

SimaPro 
8.0 

R 

Argamassas e 
concretos 

tradicionais e 
com resíduos 
de construção 

civil 

 
 

ACV 
 
 

Berço ao 
portão 

1m³ 

Revisão Bibliográfica; 
Norma técnica, 

Aplicação prática da 
ACV, CML-IA 

Banco de 
dados do 
Ecoinvent 

 

SimaPro 
v.8.0.5 

S 
Bloco de 
concreto 

Pegada 
Hídrica 

Berço ao 
portão 

1 kg de 
bloco de 
concreto 

Revisão Bibliográfica 
Coleta de dados 

primários em fábricas, 
ReCipe Midpoint, 

MonteCarlo 

Dados 
primários, 
literatura, 
Ecoinvent 
versão 3 

SimaPro 
v.8.2.0.0 

T 
Bloco 

cerâmico 
estrutural 

ACV 
 

Berço ao 
portão 

1kg do 
bloco 

cerâmico 
14 x 19 x 

39 cm 

Revisão Bibliográfica; 
Manuais técnicos, 
Norma Técnica; 

EDIP 97 

Dados 
primários e 
secundários 

Base de 
dados do 
Ecoinvent 

3.1 
adaptados 

SimaPro 
versão 

8.1.1.16 

U 
Edificações 
Residenciais 
Brasileiras 

ACV 
(oito 

categorias 
de impacto) 

 
 

Berço ao 
túmulo 

m²/ano 

Revisão Bibliográfica 
Coleta de dados 
Norma Técnica; 

 

Base de 
dados do 
Ecoinvent 

SimaPro 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Com relação ao objeto de estudo, observou-se que as pesquisas tem extensa 

abrangência, com diversos exemplos de objetos em diferentes escalas da edificação, 

desde materiais, componentes e sistemas de vedação, incluindo argamassas, chapiscos, 

blocos cerâmicos e de concreto, telhas, incluindo resíduos como insumo de produtos – 

Tabela 12. 

Nota-se ainda que 60% destas pesquisas são voltadas para o desempenho 

ambiental da fabricação de algum produto ou sistema específico da construção civil, como 

no caso dos artigos de Silva et al. (2016) e Vinhal at al. (2016). A primeira pesquisa, embora 

tenha como objetivo maior os aspectos metodológicos para realização de estudos em ACV, 

foi realizada uma avaliação de “portão a portão” em um bloco de concreto estrutural, assim 

como a segunda, que analisou o processo industrial de um bloco de cerâmico estrutural 

com foco na utilização de novas premissas para contabilização de água ao longo do 

processo, segundo bases do Ecoinvent v.3. 

Já com relação aos tipos de abordagem de ACV (categorias de impacto escolhida) 

o grupo selecionado apresentou quatro trabalhos com foco em emissões de CO2 – ACV 

CO2 (C, G, K); três em energia incorporada – ACVE (A,B,E), seis analisaram todas as 

categorias apresentadas no SimaPro (Acidificação, Eutrofização, Aquecimento Global, 

Ecotoxicidade, Oxidantes fotoquímicos, Depleção da camada de ozônio,etc) e duas 

utilizaram ACV Modular (ACV-m), onde uma atendeu somente as categorias de emissões 

de CO2 e energia. Vale ressaltar que cinco pesquisas utilizaram as categorias de emissões 

de CO2 e energia associadas nas análises (ACV CO2 + ACVE). 

As fronteiras ou limites do sistema mais utilizados nas análises concentram-se nas 

etapas que abrangem do “Berço ao portão” (total de oito), seguidos de pré-uso e operação 

(quatro) e “Berço ao túmulo” (quatro). Foram utilizadas como unidade funcional desde a 

habitacional unifamiliar (A, B, C, E,H, K, L), quanto o metro linear (I), a metragem quadrada 

de paredes (D, G, M, Q), assim como o peso do material ou componente analisado. 

As metodologias utilizadas fundamentaram-se em revisões da bibliografia e 

literatura da área, preferencialmente de âmbito nacional, utilização de normas e manuais 

técnicos sobre a ACV, análise de estudos de caso, aplicações em novos exemplos, através 

de simulações e possíveis cenários. Em relação ao inventário de dados, as pesquisas 

utilizaram informações da bibliografia nacional, órgãos e instituições, normas técnicas 

(nacionais e internacionais), assim como base de dados, como por exemplo o CML e 

Ecoinvent, utilizado por ter um extenso banco de dados que viabiliza adaptação com 

referências nacionais. 

Para a manipulação dos dados coletados, foram utilizadas planilhas eletrônicas e 

softwares de apoio, como o SimaPro em diversas versões (F,M,Q,R,S, T). Para as análises 

que envolviam outras avaliações associadas, como o desempenho térmico das 
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edificações, foram utilizados softwares como DesignBuilder, Energy Plus e o Legacy Open 

Studio, voltados para esta área de estudo.  

Constatou-se também que oito das vinte publicações utilizaram como objeto de 

análise projetos voltados para a Habitação de Interesse Social, com modelos de unidades 

habitacionais da Caixa e do Programa Minha Casa minha Vida. 

Um exemplo significativo a ser destacado é o estudo de Paula (2016) sobre 

argamassas e concretos produzidos com resíduos da construção e demolição (RCD), onde 

a ACV demonstrou ser uma ferramenta adequada para avaliação comparativa entre 

desempenhos ambientais, ressaltando-se a importância de uma análise com critérios 

alinhados as expectativas de vida útil, exposição e manutenção das estruturas analisadas. 

Outro fator relevante é a realização de estudos comparativos. Das pesquisas 

escolhidas, 40 % avaliou através da metodologia da ACV produtos ou sistemas com 

funções iguais ou similares. Como exemplo, Caldas (2016) e Oliveira (2016) utilizaram a 

ACV para análises em sistemas construtivos distintos: steel frame e wood frame. Miranda 

e Yuba (2016) realizaram um comparativo através da execução de diferentes tipos de 

paredes, identificando inclusive a dificuldade com relação a dados de insumos importados. 

Igual exemplo é o estudo de Caldeira (2016) com telhas termoacústicas com 

poliestireno expandido e Castro et al (2016), que avaliou tipos de formas para serem 

utilizadas em paredes de concreto moldadas no local. Outro aspecto a ser observado é a 

possibilidade de associação a outras ferramentas de análise, abordado nos estudos de 

Castro et al. (2016), com a inclusão da avaliação de custos para a tomada de decisões e 

Paulse et al. (2016) com a pesquisa sobre o impacto ocasionado na escolha do sistema de 

vedação vertical em uma escola, utilizando ferramentas de análise de desempenho 

térmico, como por exemplo, o Design Builder.  

Destacam-se no grupo duas pesquisas: a tese de Montes (2016), uma abordagem 

integrada do ciclo de vida das habitações de interesse social em função das mudanças 

climáticas. Dentro do contexto do Programa Minha Casa Minha Vida, a tese trouxe como 

contribuição a justificativa de um maior investimento com relação as medidas de eficiência 

energética, desde a perspectiva da sustentabilidade, como também o ciclo de vida das 

edificações, demonstrando que se as habitações permanecerem sendo projetadas de tal 

forma (sem o foco quanto ao consumo para climatização na fase operacional, maior gasto 

dentro do ciclo de vida de uma edificação), haverá maior consumo de energia, recursos e 

emissões de CO2 nos próximos anos, fato que se contrapõe a política de redução voluntária 

de emissões até 2020 adotadas pelo Brasil em 2009. 

Já a pesquisa de Evangelista (2017) teve como objetivo avaliar o desempenho 

ambiental de edificações residenciais brasileiras, através da quantificação dos impactos 

ambientais potenciais aplicando a metodologia da ACV ao longo de seu ciclo de vida. Como 
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método, foram estabelecidos fluxo de atividades, formulários, critérios e parâmetros 

relativos a definição do objetivo e escopo e ao tratamento de dados índices de perdas para 

materiais, parâmetros de cálculo para o transporte, para o consumo de água, energia 

elétrica e de cocção e reposição de materiais, cenários para disposição final, além da 

Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida (AICV) e Interpretação dos resultados. A ACV 

completa, do "berço ao túmulo", analisando 8 categorias de impacto em 4 edificações 

residenciais típicas brasileiras, com o suporte do software SimaPro. Dentre os resultados 

obtidos, a alvenaria e o revestimento se destacaram nas edificações multifamiliares, 

enquanto que nas unifamiliares a fundação, estrutura, alvenaria e revestimento foram as 

etapas de maior contribuição. 

Verificou-se então que, embora não tenham utilizado um método alinhado e 

padronizado na aplicação na construção civil, em função das diversas possibilidades na 

delimitação,  nas fases de definição de objetivo e escopo, variedade de métodos, bancos 

de dados, softwares de apoio (diversas variáreis que aumentam a complexidade do uso da 

ferramenta), a ACV atende ao propósito de se obter análises através do dimensionamento 

e avaliação dos fluxos de materiais e componentes ao longo do ciclo de vida de uma 

edificação, viabilizando a comparação entre produtos, componentes e sistemas. Tais 

análises comprovam que a metodologia pode auxiliar a tomada de decisões ainda nas 

fases de definição de projeto, onde serão decididos quais insumos, produtos e sistemas 

poderão ser utilizados na execução da obra. 

 

2.2.5 BIM e a ACV 
 

Em função da crescente demanda pela produção de construções sustentáveis, 

novas abordagens aos processos convencionais de produção são estudados. Dentro das 

novas possibilidades de atendimento aos requisitos sustentáveis está a implantação do 

BIM (Building Information Modeling) em diálogo com a metodologia da ACV aplicado as 

edificações (MACHADO e MOREIRA, 2015b). Dentre as diversas definições, o BIM é 

considerado um 

 

Processo progressivo que possibilita a modelagem, o armazenamento, a 
troca, a consolidação e o fácil acesso aos vários grupos de informações 
sobre uma edificação ou instalação que se deseja construir, usar e manter. 
Uma única plataforma de informações que pode atender todo o ciclo de 
vida de um objeto construído (CBIC, 2016). 

 

Por apresentar uma novo meio de desenvolvimento e aperfeiçoamento da forma de 

trabalho, a implantação do BIM ainda é visto como um desafio para a indústria da 

Construção Civil e Arquitetura, inserindo na prática projetual e de desenvolvimento de 
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empreendimentos uma nova forma de trabalho. Porém seus benefícios ao longo do ciclo 

de vida da edificação são significativos. Ainda segundo Machado e Moreira (2015b), “as 

investigações acerca de ferramentas que viabilizem a integração entre o BIM e a ACV 

podem contribuir de forma significativa na implantação de ambos na indústria da 

construção civil”, influenciando qualitativamente as tomadas de decisão. 

Dentre os benefícios e funcionalidades que o BIM apresenta, destacam-se (CBIC, 

2016): 

 
 Visualização em 3D do que está sendo projetado; 

 Ensaio da obra no computador; 

 Extração automática de quantitativos; 

 Simulações e ensaios virtuais; 

 Identificação de interferências automaticamente; 

 Geração de documentos mais consistentes e íntegros; 

 Capacitação na execução de obras mais complexas; 

 Viabilizar e intensificar o uso da industrialização; 

 Complementar o uso de novas tecnologias; 

 Preparação das empresas e profissionais para novas oportunidades. 

 

Por definição, o BIM é aplicável a todo ciclo de vida de um empreendimento, desde 

as fases de concepção e conceituação de uma ideia para a construção de uma edificação, 

passando pelo desenvolvimento do projeto, construção, obra pronta e entregue até sua 

fase de operação e manutenção (CBIC, 2016). De acordo com Machado e Moreira (2015a): 

 
O fato de a ACV não ser associada a qualquer possibilidade integrada da 
simulação com a visualização do projeto, demonstra que há um hiato entre 
as resoluções de menor impacto ambiental, custo e a própria arquitetura. 
A ausência de diálogo, entre estas variáveis, cria lacunas que devem ser 
preenchidas para maior consistência no incentivo e convencimento às 
empresas em relação ao projeto e planejamento de construções 
sustentáveis. É fundamental o desenvolvimento e utilização de 
ferramentas que propiciem a geração de hipóteses de adequação 
ambiental associadas à qualidade, desempenho e valores estimados da 
edificação.  

 

Portanto, a integração entre o BIM e a ACV pode ser um facilitador na aplicação da 

metodologia em projetos desde as primeiras fases de concepção. O empenho dedicado e 

centralizado na fase de projeto é essencial para viabilizar possibilidades e 

experimentações, na busca pela prevenção de possíveis erros e omissões (MACHADO E 

MOREIRA, 2015a). Concluem ainda que 
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Os estágios preliminares conseguem influenciar mais na tomada de 
decisões, já que na fase de construção as escolhas perdem a flexibilidade 
e limitam alterações para evitar prejuízos. Neste contexto, o BIM se 
apresenta como agente facilitador e catalisador dos estudos de ACV, 
atenuando as dificuldades omissões (MACHADO E MOREIRA, 2015a). 

 

Dos benefícios da integração entre o BIM e a ACV e a otimização de seus 

procedimentos, constata-se (MACHADO e MOREIRA, 2015a): 

 

 Redução do retrabalho característico das ações convencionais da ACV - Devido à 

eliminação das repetidas inserções de dados diante da automatização e 

parametrização do sistema;  

 Aumento da capacidade de simulações diretamente vinculadas ao projeto – 

Possibilidade de maior gama de testes, considerando a sustentabilidade dos 

materiais especificados; 

  Variedade de testes que conduz a avaliações ambientais mais consistentes e 

eficientes;  

 Otimização das etapas de estudo preliminar e anteprojeto as quais as alterações 

radicais são mais viáveis; 

 Uso de um modelo digital único, no qual todos os agentes envolvidos no processo 

possuem a capacidade de acessar as informações. 

 

A vantagem determinante do uso de BIM na ACV é, segundo Barros e Gomes 

(2016), “sua capacidade de otimizar o processo, auxiliar a tomada de decisão durante toda 

a evolução do projeto e a convergência para uma solução otimizada”, enquanto em uma 

ACV tradicional o objetivo é definido e os quantitativos são extraídos manualmente, para 

uma posterior realização da ACV. Caso haja alterações de projeto, uma nova listagem será 

reprocessada a cada vez. Caso os cálculos referentes ao indicadores ambientais fossem 

realizados dentro do próprio software, um feedback automático seria gerado, 

“fundamentando uma tomada de decisão mais robusta” (BARROS e GOMES, 2016). 

Porém alguns pontos demandam cautela, como no caso da interoperabilidade entre 

softwares utilizados. A interoperabilidade é um conceito fundamental para o uso da 

plataforma BIM, pois os arquivos necessitam transitar em diferentes aplicativos e 

softwares, sem perder qualquer tipo de informação (CAMPOS, 2014). Nem todos os 

softwares de ACV são compatíveis com os programas utilizados na área de projeto de 

arquitetura, podendo gerar a perda de informações na transferência de dados 

(EVANGELISTA et al, 2016).  
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Dentre os softwares de Arquitetura mais utilizados, o Autodesk Revit® permite um 

processo inteligente baseado em modelos para planejar, projetar, construir e gerenciar 

edifícios e infraestruturas, oferecendo suporte a um processo de projeto multidisciplinar, 

para trabalhos colaborativos (AUTODESK, 2017). Dos trabalhos que utilizaram o Autodesk 

Revit® como ferramenta BIM de modelagem, algumas limitações foram pontuadas, entre 

elas (MOREIRA e MACHADO, 2015a): 

 

 Bibliotecas prontas de elementos construtivos pouco confiáveis; 

 Necessidade de verificação dos valores quantitativos exportados, devido a 

discrepâncias detectadas; 

 Necessidade de criação de novos elementos, devido à dificuldade de edição das 

composições dos materiais. 

 

No mercado algumas ações começam a ser realizadas, como o OPEN BIM™, 

abordagem universal para o projeto colaborativo, baseada em padrões abertos para 

facilitar o intercâmbio de informações entre softwares utilizados na indústria da construção, 

como a elaboração de um banco de dados com softwares compatíveis com o IFC (Industry 

Foundation Class), um modelo de dados de tradução, em formato “não proprietário”, 

disponível livremente para a definição de objetos (BUILDINGSMART®, 2017).  

Segundo Barros e Gomes (2016), o desenvolvimento de programas e/ou plug-ins 

que permitam esta integração é necessário. Atualmente os inputs de parâmetros 

ambientais precisam ser inseridos manualmente e mesmo que a completa 

interoperabilidade entre softwares BIM e plataformas ACV não esteja disponível, quando o 

modelo de informação é desenvolvido para estudos de ACV, o projetista pode requerer que 

o especialista em ACV calcule os impactos por unidade funcional de uma série de 

alternativas para uma determinada aplicação e posteriormente inserir essas "propriedades" 

em um componente do projeto, tendo assim o desempenho ambiental imediatamente 

recalculado dentro do próprio modelo, o que torna o fluxo de informação mais dinâmico.  

Dentre as dificuldades encontradas, a modelagem de informações de construção 

(BIM) deve fornecer aos projetistas a lista detalhada de materiais necessários para realizar 

uma Avaliação do Ciclo de Vida durante a entrega do projeto. Porém a prática se mostra 

de outra forma, onde os elementos nos modelos BIM muitas vezes não representam o 

volume real de materiais, sendo necessária uma definição mais aprimorada dos materiais 

utilizados na edificação (TALLY®, 2017). 
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Figura 12 – Resultados apresentados pelo plug-in Tally® 

 

Fonte:: Autodesk®  

Disponível em 
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=3841858388457011756&appLang=en&os=Win

32_64  - Acesso: 05 mai. 2017 
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Figura 13 – Resultados apresentados pelo plug-in Tally® 

Fonte: Autodesk® - Disponível em 
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=3841858388457011756&appLang=en&os=Win

32_64 - Acesso em: 05 mai. 2017 
 

Das opções existentes atualmente no mercado, o Tally® é uma aplicação da 

Autodesk® Revit® que permite que arquitetos e engenheiros quantifiquem os impactos 

ambientais dos materiais de construção para a análise de todo o edifício, bem como 

análises comparativas de opções de design e diretamente em um modelo (TALLY®, 2017). 

Desenvolvido a partir de 2008 pela KT Innovations e em parceria com a Autodesk 

Sustainability Solutions e alinhado as normas ISO 14040-14044, o Tally® vem preencher 

uma lacuna, permitindo ao usuário do modelo Revit definir relações entre elementos BIM 

e materiais de construção a partir do banco de dados Tally®, onde o resultado “é a 

Avaliação do Ciclo de Vida sob demanda e uma camada importante de informações de 

tomada de decisão dentro do mesmo período, ritmo e ambiente que os projetos de 

construção são gerados.”, de fácil utilização, não sendo necessária práticas especiais de 

modelagem – Figuras 12 e 13. 

Com o objetivo de simplificar as análises em ACV, o Tally® se propõe a auxiliar os 

profissionais a responder questões ao longo da fase de projeto, tais como: 
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 Qual a pegada de carbono do meu edifício? 

 Quanto do edifício pode ser reciclado ou recuperado? 

 Onde estão as áreas de melhoria? 

 Onde devo focar a minha atenção? 

 O sistema estrutural pode ser otimizado para reduzir o uso de recursos? 

 Quais são as decisões importantes? 

 O que devo rastrear? 

 É mais responsável usar um material de longa duração ou um com menor impacto 

ambiental? 

 Quais são os trades-offs entre escolhas de materiais? 

 

O método utilizado atende as demandas necessárias à execução de uma ACV nas 

seguintes questões (TALLY®, 2017): 

 

 Unidade funcional e fluxo de referência – Permite ao modelador definir as unidades 

de referências e a vida útil da edificação em estudo; 

 Limites e delimitações do sistema – A análise pode ser realizada em todo o ciclo de 

vida útil das opções de projeto estudadas, incluindo a fabricação, manutenção e 

substituição do material, eventual final de vida e os materiais e energia utilizados 

em todas as etapas do ciclo de vida. Possui como opção a inclusão de impactos de 

construção e energia operacional do edifício dentro do escopo. Inclui fabricação, 

transporte, construção, manutenção e substituição, tratamento energético e de fim 

de vida (Atendimento de normas como EN 15804 A1-A3, EN 15804, A4, EN 15804 

B2-B5, EN 15804 B6, EN 15804 C2-C4); 

 Fonte de dados e qualidade – Combinação de atributos de materiais, detalhes de 

montagem e especificações de engenharia e arquitetura com dados de impacto 

ambiental. A modelagem de LCA foi conduzida em GaBi 6 usando bancos de dados 

GaBi e de acordo com a base de dados GaBi e os princípios de modelagem.  

 

Além dos benefícios apresentados, o Tally® é compatível com Autodesk® Revit® 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, além do novo LEED v4, que abrange como requisito a ACV 

(exposto na Seção 2.2.2). 
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2.2.6 Benefícios e Limitações 
 

 Bem como outras ferramentas e métodos utilizados como referência e orientação 

para a aplicação prática de conceitos e práticas sustentáveis, a revisão bibliográfica 

permitiu identificar benefícios na aplicação da metodologia de Avaliação de Ciclo de Vida 

(ACV), como por exemplo: 

 

 Avaliação de impactos e auxilio as tomadas de decisão - A ACV permite a 

avaliação de diversos impactos ambientais, o percurso de suas emissões e suas 

consequências locais e globais. Apesar das limitações, a ACV ainda é considerada 

“uma ferramenta adequada e valiosa”, devendo “ser parte do processo de tomada de 

decisão para a sustentabilidade” (ZOCCHE, 2014). Apesar da complexidade, a ACV 

permite avaliar objetivamente o desempenho ambiental dos produtos, contribuindo 

para melhores tomadas de decisão na construção civil (SILVA et al, 2016). 

Diferentemente dos parâmetros qualitativos abordados pelos selos verdes e/ou 

sustentáveis, a ACV demonstra ser mais abrangente e completa pra a seleção de 

materiais pois a avaliação é realizada através de critérios quantitativos baseadas em 

aspectos de desempenho ambiental (BUENO et al, 2011). 

 

 Associação a outras ferramentas como método de avaliação - Possibilidade de 

associação com outras ferramentas para tomada de decisão, como realizado nos 

estudos de Valle et al. (2016) com fator de reutilização e cálculo dos custos, Lira et al. 

(2016) com os estudos de desempenho térmico associados a ACV e auxílio de 

softwares como Design Builder e nas pesquisas Blendini e Di Carlo (2009) e Bribían 

(2009). 

 

 Oportunidades futuras - Há um campo de novas possibilidades nas pesquisas 

acadêmicas como o desenvolvimento da padronização das unidades funcionais, 

métodos de cálculo, proposta de normas além da ISO para melhor orientação, 

desenvolvimento de bases de dados para cobrir a lacuna de produtos novos e antigos, 

procedimento estruturado para verificação dos requisitos da ACV com as certificações 

existentes, entre outras sugestões (ANAND e AMOR, 2016). Tais possibilidades são 

reforçadas por Caldas et al (2015), que citam o crescimento considerável de trabalhos 

publicados, tanto nacionais quanto internacionais, utilizando a ACV como método para 

medir o desempenho ambiental. 
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 Interesse dos profissionais do Setor - No documento “Aspectos da Construção 

Sustentável no Brasil e Promoção de Políticas Públicas” profissionais do setor da 

construção civil, ao serem entrevistados, citaram que para a área de materiais há a 

necessidade de criar um banco de dados público de ACV (38%) com dados de 

produtos e fabricantes nacionais, além de sugerir “que se criem bancos de dados 

públicos de livre acesso, com parâmetros ambientais como vida útil, conforto térmico, 

consumo energético, emissão de CO2, dentre outros aspectos” (CBCS, 2014).  

 

 Mobilização de Órgãos do Governo - No Brasil, o IBICT tem como objetivo implantar 

no país um sistema reconhecido em âmbito internacional, capaz de organizar, 

armazenar e disseminar informações padronizadas sobre inventários do Ciclo de Vida 

da produção industrial brasileira (IBICT, 2016). Eventos, cursos e novas publicações 

buscam disseminar o uso da ACV, disponibilizando o acesso a bibliotecas com 

trabalhos que vem sendo desenvolvidos e publicados em todo o Brasil. Outra questão 

é a participação no GLAD (Global LCA Data Acess), rede global entre países que visa 

permitir a interoperabilidade de estudos de Inventário do Ciclo e Vida, composta por 

especialistas representantes do meio acadêmico, desenvolvedores de software e 

proprietários de bancos em ACV (IBICT, 2017).  

 
 Aumento das adesões aos EPD®/DPA´s – Atualmente os EPD®´s (Environmental 

Product Declarations) ou DPA´s (Declarações Ambientais de Produto) tem tido maior 

adesão no Brasil. Atualmente, entre os produtos que já possuem registros no Brasil 

(total de 12), estão o cimento, concreto, argamassas, forros, feltros, etc., auxiliando na 

tomada de decisões durante a especificação de materiais de construção, uma vez que 

tais declarações são baseadas em estudos que tem como metodologia a ACV. 

 
Conforme advertido e indicado na própria ABNT NBR ISO 14040, a metodologia 

utilizada na ACV possui algumas limitações (relacionadas e descritas na Seção 2.1.3.6). 

Embora permita avaliar as entradas e saídas dos processos de produção, assim como o 

desempenho ambiental dos produtos (ZOCCHE, 2014), algumas limitações são 

frequentemente identificadas e mencionadas na aplicação prática da metodologia em 

trabalhos acadêmicos, destacados a seguir: 

 

 Complexidade - A diversidade de bases de dados, métodos, indicadores e softwares, 

além da extensa e complexa coleta de dados, são fatores que dificultam a utilização 

da ACV na construção civil (ZOCCHE, 2014). A avaliação de uma edificação não se 
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restringe a um produto ou sistema, e sim a uma infinidade de materiais e componentes, 

análise de dados vasta e complexa (BRIBRIÁN; et al.,2009) (BUENO et al.,2011). 

 

 Escassez de especialistas - Poucos profissionais capacitados a trabalhar com o tema 

(ZOCCHE, 2014). Uma vez que a ACV é um assunto recente, inclusive na construção 

civil, muitos profissionais da área de projeto não possuem domínio sobre o assunto, 

precisando contratar especialistas para a implantação e execução da metodologia 

(EVANGELISTA et al., 2016). 

 

 Banco de dados nacional - A falta de bancos de dados em muitos países limita a 

realização de inventários locais, levando ao uso de bancos com informações de 

processos produtivos internacionais, fator que pode gerar distorções quando aplicados 

em outros países, levando a um possível questionamento dos resultados 

(EVAGELISTA et al, 2016). Zina et al. (2016) reforça esta constatação quando 

concluem que, apesar de se ter uma produção qualitativa do assunto (ACVE), ainda 

há carência com relação aos dados referentes à energia embutida de materiais 

construtivos da indústria brasileira, utilizando dados internacionais não representativos 

da realidade nacional. A tendência, segundo Bueno et al. (2011) é que os bancos de 

dados sejam mais abundantes, o que deverá facilitar a aplicação, inclusive diminuindo 

custos. 

 

 Concentração de estudos na Europa e escassez na América Latina - Em pesquisa 

bibliométrica nas plataformas Science Direct (http://www.sciencedirect.com/) e Scopus 

(www.scopus.com) com a utilização da palavra-chave “avaliação do ciclo de vida na 

construção civil”, Evangelista el al. (2016) identificou 182 artigos. Destes foram 

selecionados 33 artigos voltados para edificações, sendo excluídos trabalhos voltados 

a outros setores (materiais de construção e sistemas construtivos), porém sem 

limitação do ano de realização da pesquisa, nem de característica da edificação 

(residencial, comercial e de serviço), chegando aos de maior aderência a pesquisa. 

Constatou-se dentro deste grupo de publicações que a concentração de estudos está 

na Europa (18 trabalhos, entorno 55%) – com maior incidência em países como 

Espanha e Suécia; 8 nas Américas (24%) – Canadá, Estados Unidos e Argentina; 7 

na Ásia (21%) – China, Japão, Indonésia e Israel (EVAGELISTA et al, 2016). 

 

 Falta de avanços significativos na América Latina - Não foram identificados 

avanços significativos na América Latina nos estudos de ACV em edificações, nem 
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movimentos de alinhamento metodológico, geração de padrões e de disseminação da 

ferramenta (EVANGELISTA et al ,2016). 

 

 Não adesão de fornecedores e falta de políticas públicas e incentivos fiscais - 

Baixa adesão de fornecedores de materiais e sistemas que têm restrições em divulgar 

informações de seus produtos por questões confidenciais (EVANGELISTA et al., 

2016), (ZOCCHE,2014). 

 

 Foco em categorias (Energético, CO2, ACV-m) - Grande parte dos trabalhos, em 

função da complexidade na busca por dados, mantém seu foco em indicadores que 

mais impactam na construção civil, como o consumo energético e a emissão de gases 

do efeito estufa, categorias que impactam a nível global (EVANGELISTA et al., 2016).  

 

 Transparência dos dados – Clareza na indicação de quais métodos, softwares, 

indicadores, banco de dados, premissas, critérios de corte, adaptações foram 

utilizados, possibilitando a reprodução e verificação por outros pesquisadores (SILVA 

et al, 2016). 

 

 Incerteza das análises - Falta de dimensões espaciais e temporais dos dados 

inventariados usados na avaliação dos impactos sobre o meio ambiente podem gerar 

incertezas nas análises. (ZOCCHE, 2014). 

 

 Multiplicidade nas abordagens - Falta de metodologia consolidada (unificada) e 

dificuldade de normalização (ZOCCHE, 2014). Em função dos limites do sistema e as 

unidades funcionais serem estabelecidas em cada estudo, não há uma unicidade, 

alinhamento ou padronização dos critérios dos trabalhos, possibilitando variedade de 

parâmetros, que vão desde a vida útil entre 25 a 100 anos, fronteiras do sistema 

diversos (“berço ao portão”, “portão ao portão (EVANGELISTA et al., 2016). 

 
 Interoperabilidade entre softwares - Conforme exposto na Seção 2.2.4, a crescente 

utilização da plataforma BIM (Building Information Modeling) no desenvolvimento de 

projetos e na construção civil, a interoperabilidade, capacidade de troca de dados entre 

diferentes aplicativos e softwares, facilita os processos de automação e fluxo de 

trabalho. De acordo com Barros e Nakamura (2016), a utilização de tal procedimento 

(BIM + ACV) na prática projetual “é uma das principais peças que faltam para permitir 

a responsabilização ambiental rápida de decisões de projeto e para orientar a tomada 
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de decisões na busca de soluções avançadas. BIM pode ajudar e deve ser explorado 

neste sentido.” 

A fim de compreender a metodologia da ACV, neste capítulo foram abordados 

aspectos importantes tais como: a origem e histórico (Mundo e Brasil), definição, princípios 

e aplicações, desenvolvimento e estrutura metodológica da norma técnica ABNT NBR 

14040/14044 (2009), assim como etapas e requisitos necessários para a sua realização 

prática. Foram apresentadas as categorias de impacto, métodos, banco de dados e 

softwares utilizados como apoio à pesquisa e execução de um estudo em ACV. Outro ponto 

abordado foi a pesquisa de Zocche (2014), onde são apresentadas as áreas acadêmicas 

com maior produção em ACV entre os anos de 1997 e 2013, incluindo a Engenharia Civil 

e Arquitetura. 

Complementarmente foi apresentada a aplicação prática na construção civil, 

através da exposição das interfaces existentes entre a Arquitetura e Engenharia, como 

normas específicas (europeias), declarações ambientais de produtos, a exigência recente 

dos selos e certificações sustentáveis, assim como o seu campo de interação com o BIM, 

recente desafio na área de desenvolvimento de projetos e empreendimentos por permitir a 

integração da equipe de projetistas desde as fases iniciais de projeto de forma 

concomitante. 

A produção acadêmica no Brasil nos programas de pós-graduação em Arquitetura 

(2012-2017) também foi apresentada, bem como exemplos de pesquisas apresentadas em 

congressos, revistas e publicações acadêmicas, onde são constatadas as diversas 

aplicações na avaliação do potencial impacto de materiais e insumos, softwares, bases de 

dados e referências, assim como os métodos, categorias de impacto e fronteiras do 

sistema. 

Outro ponto relevante identificado ao longo da pesquisa foram os benefícios e 

limitações na prática da ACV na construção civil, como por exemplo o incentivo 

governamental no Brasil, embora ainda seja pouco usada fora do meio acadêmico, bem 

como interesse dos profissionais do setor por informações em banco de dados e a adesão 

de fornecedores as declarações ambientais de seus produtos. 

No próximo capítulo é apresentada a metodologia proposta baseada nas normas 

ABNT NBR14040/14044 e EN 15978 (CEN, 2011) com as etapas e atividades previstas 

para o desenvolvimento do estudo, indicação das referências (nacionais e internacionais), 

banco de dados, softwares e métodos utilizados. 
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3. MÉTODO PROPOSTO 

 
Nesta seção é apresentada a metodologia proposta, as referências bibliográficas 

utilizadas no desenvolvimento da pesquisa, abrangendo as diretrizes, normatização 

pertinente, dados de pesquisas acadêmicas da área, utilização de softwares de apoio ao 

longo do processo, tanto da ferramenta BIM quanto específicos da área de ACV. 

 

Figura 14 – Atividades para avaliação ambiental de edificações residenciais usando ACV 

                                                            Fonte: Elaborado pela autora 
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• Características e área da Unidade 
Habitacional.

• Projetos, memorial descritivo, tipo de 
construção, sistema construtivo, materiais e 
insumos.

ETAPA 1

CARACTERIZAÇÃO 
DO 

EMPREENDIMENTO 

(Definição do objeto 
de estudo)

• Definição do objetivo e escopo (finalidade, 
propósito);

• Unidade Funcional e fluxo de referência, 
fronteiras do sistema e sistema de produto;

• Seleção das categorias de impacto, métodos, 
requisitos de dados e qualidade;

• Pressupostos (suposições) e limitações;
• Tipo de Revisão Crítica e formato de relatório 
(internos ou externos). 

ETAPA 2 

DEFINIÇÃO DE 
OBJETIVO E ESCOPO

(Delimitação Sistema 
de Produto)

• Levantamento (Técnico e análise documental);
• Modelagem em 3D da edificação (software
Autodesk Revit®);

• Seleção de dados da literatura nacional 
(Publicações acadêmicas, órgãos e indústria);

• Tratamento de dados: Organização, 
conversão de unidades; correlação e 
validação a unidade funcional; materiais 
relevantes e critérios de corte;

• Extração automática de quantitativos. 

ETAPA 3

INVENTÁRIOS DO 
CICLO DE VIDA (ICV)

(Balanço de Entradas 
e Saídas)

• A. Modelagem no Software de ACV;
• B. Inventário de dados da Literatura Nacional;
• Análises de sensibilidade e contribuição.

ETAPA 4

AVALIAÇÃO DO 
IMPACTO DO CICLO 

DE VIDA (AICV)

(Quantificação dos 
Impactos)

• Conclusões, limitações identificadas e 
recomendações.

• Análise crítica dos resultados de acordo com 
as definições do estudo;

• Identificação de melhorias e oportunidades.

ETAPA 5

INTERPRETAÇÃO DO 
CICLO DE VIDA

(Tomadas de decisão)
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A abordagem desta pesquisa é através da ACV atribucional, que tem como objetivo a 

avaliação dos impactos ambientais em um sistema estático e não consequencial, que 

consiste na avaliação em um sistema dinâmico, orientado por mudanças, tema explorado 

na literatura internacional, mas ainda pouco explorado no Brasil e restrito em ambiente 

acadêmico (SCACHETTI, 2016). Desta forma, a pesquisa se utiliza de um quadro estático, 

um retrato de acordo com as premissas e pressupostos adotados para este estudo. 

Fundamentada nas normas ABNT NBR 14040 (Gestão ambiental - Avaliação do 

ciclo de vida - Princípios e estrutura) e ABNT NBR 14044 (Gestão ambiental - Avaliação 

do ciclo de vida - Requisitos e orientações), na norma internacional europeia EN 15978 

(CEN, 2011) (Sustainability of Construction Works – Assessment of Enviromental 

Performance of Buildings – Calculation Method) e na metodologia desenvolvida por 

Evangelista (2017) para edificações residenciais brasileiras foi elaborado fluxograma com 

as etapas para orientação das atividades a serem cumpridas na avaliação do desempenho 

ambiental da edificação – Figura 14. A seguir são apresentadas cada etapa e suas 

respectivas atividades no desenvolvimento da pesquisa. 

A metodologia proposta foi igualmente dividida em cinco etapas: (1) Caracterização 

do empreendimento; (2) Definição de Objetivo e Escopo; (3) Inventário do Ciclo de Vida 

(ICV), que inclui a modelagem em software 3D (Revit® 2017) da edificação objeto da 

pesquisa, extração das informações do modelo (materiais, quantitativos, etc); (4) Avaliação 

do Impacto do Ciclo de Vida, realizado em duas alternativas: a inserção dos dados no 

software de ACV (Simapro® versão 8.5.2) e o uso de dados de inventários nacionais; (5) 

Interpretação dos resultados, através da análise das fases anteriores.  

 

 Etapa 1 – Caracterização do Empreendimento  

 

O primeiro passo a ser dado na aplicação de uma ACV em uma edificação durante a 

fase projetual é a caracterização do empreendimento, que compreende a análise do projeto 

arquitetônico, projetos complementares e memorial descritivo (quantitativo dos materiais 

utilizados), além da coleta de informações diretas do incorporador/construtor 

(EVANGELISTA, 2017). Informações técnicas e dados reais são solicitados aos projetistas, 

construtores e empreendedores responsáveis e posteriormente apresentados de acordo 

com o projeto selecionado. Vale reiterar que informações sobre o município em que o 

empreendimento será realizado e a localização precisa do canteiro de obras são 

fundamentais na etapa de cálculo das distâncias percorridas pelos fornecedores para 

entrega dos insumos e materiais. 
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 Etapa 2 – Definição de Objetivo e Escopo  

 

Na etapa de definição de objetivo e escopo são definidos: objetivo (a aplicação 

pretendida), o público-alvo (interno ou externo) e a motivação do presente estudo (exposto 

na Seção 1) – Figura 15.  

Figura 15 – Definições do Escopo 

Fonte: ABNT NBR 14040/14044 

 

Quanto ao escopo são determinados os seguintes itens: 

 

1. Unidade funcional (parâmetro, referência para os cálculos a serem executados)e fluxo 

de referência (quantidade de produto necessária ao cumprimento da função); 

2. Sistema de produto (Conjunto de processos elementares, com fluxos elementares e 

de produto, desempenhando uma ou mais funções definidas e que modela o ciclo de 

vida de um produto);  

Fronteira do sistema - Como referência para a definição das fronteiras do sistema, foi 

utilizada a norma internacional desenvolvida na Europa EN 15978 (CEN, 2011), já que 

ainda não existem normas e diretrizes no Brasil especificas para aplicação da ACV na 

Construção Civil.  No caso de uma edificação, as fronteiras do sistema são as 

principais fases do ciclo de vida vida útil: Pré-operacional (extração de matérias-primas 

1
•Função, Unidade Funcional e fluxo de referência

2
•Sistema de Produto e Fronteira do Sistema 

3
•Procedimentos de alocação (Quando se aplicar)

4
•Categorias de impacto e métodos

5
•Requisitos de dados

6
•Pressuspostos e limitações

7
•Requisitos da qualidade dos dados

8
•Revisão Crítica

9
•Tipo de relatório
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e fabricação de matéria de construção, execução de obras e seus subprocessos), 

Operacional (Uso e manutenção) e Pós-operacional. Reitera-se a possibilidade de 

mudanças ao longo da execução do estudo em função da ACV ser um metodologia 

iterativa, isto é, ao longo do processo pode ser renovado e ajustado ao estudo. 

3. Procedimentos de Alocação, quando se aplicar ; 

4. Categorias de Impacto e métodos; 

5. Requisitos dos dados – Dados primários (coletados em campo pelos 

pesquisadores/fornecedores) ou secundários (banco de dados existentes); 

6. Pressupostos (suposições) e Limitações - Nos estudo de ACV são esperadas 

possíveis limitações ao longo da análise tais como: ausência de inventários brasileiros 

para materiais de construção (matérias-primas); uso de softwares e banco de dados 

internacionais; falta de dados primários e referências nacionais reconhecidas quanto 

a geração e destinação de resíduos pelas obras (EVANGELISTA, 2017). Dos 

pressupostos levantados por Evangelista (2017) são previstos: uso de dados da 

literatura nacional; uso de bancos de dados de outros países, como por exemplo o 

Ecoinvent; a não contemplação de características tecnológicas e de gestão das 

empresas construtoras (produtividade, qualificação da mão de obra, equipamentos 

utilizados na construção); valores estimados para o consumo de água e energia 

(elétrica e cocção) na etapa de uso e manutenção com base em dados médios 

disponíveis nacionalmente ou localmente; aplicação de distâncias médias para cálculo 

do transporte, tanto dos insumos até os canteiros de obras, quanto dos resíduos até 

os locais de destinação final; utilização de dados estimados de perda teórica usual 

para cálculo das perdas de materiais durante a construção e manutenção da edificação 

(geração de resíduos sólidos). 

7. Requisitos de qualidade dos dados – Coberturas temporal, geográficas, etc; 

8. Revisão Crítica – Painel de especialistas interno ou externo isento e capacitado em 

ACV; 

9. Tipo e  formato do relatório – Comunicação interna (na empresa, fornecedors, etc) ou 

externa (órgãos públicos, público-alvo, mercado). 

 

 Etapa 3 – Inventário do Ciclo de Vida 

 

Nesta etapa serão inventariados, quantificados, avaliados e correlacionados a unidade 

funcional estabelecida os dados de entrada e saída de todos os processos identificados 

(EVANGELISTA, 2017): 
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1. Coleta de dados - Fontes primárias e secundárias, através da informação fornecida 

pelos construtores/empreendedores, visitas técnicas, análise documental, consulta a 

literatura relacionada (pesquisas acadêmicas, normas técnicas, resoluções, manuais). 

São utilizados projetos arquitetônicos e complementares, memorial descritivo, 

levantamentos quantitativos de orçamento de obras, dados dos fornecedores, entre 

outros;  

2. Tratamento dos dados – Organização das informações coletadas, conversão das 

unidades estabelecidas; 

3. Critérios de corte – Estabelecimento de padrões de corte para determinados materiais, 

desde que sejam justificados e claramente definidos. Caso seja necessário, serão 

realizadas correlações entre os materiais identificados e os bancos de dados a serem 

definidos, em função da não existência de bancos de dados específicos para o Brasil; 

4. Correlação dos dados a unidade funcional; 

5. Validação dos dados e busca por possíveis lacunas; 

6. Lançamento dos dados e modelagem computacional. 

 

A fim de atender as expectativas quanto à possibilidade de realização da 

metodologia da ACV ao longo da fase de concepção projetual, com participação direta e 

efetiva dos projetistas (arquitetos e engenheiros), a pesquisa propôs a modelagem em 

software 3D da unidade habitacional definida na primeira etapa. 

A escolha da utilização de uma ferramenta BIM para o desenvolvimento de um 

estudo em ACV tem como objetivo otimizar as informações, gerenciando dentro do modelo 

3D dados relacionados não só a quantificação e especificação técnica dos materiais 

utilizados, como também referências voltadas para os estudos de ACV. Identificando 

“oportunidades de melhoria e otimização do mapa de processo e do modelo de informação, 

através da inserção de indicadores ambientais nos componentes BIM”, Nakamura (2016) 

reitera a relevância da discussão tendo como principal vantagem do uso de BIM na ACV 

como “a possibilidade de auxiliar a tomada de decisão iterativamente durante o processo 

de projeto até convergir para uma solução otimizada, tanto em termos de tempo, quanto 

de desempenho”, comprovando que o “estudo mostrou uma das formas em que o modelo 

BIM pode ser preparado para facilitar a ACV e integrá-la à prática projetual”.  

Dentro deste contexto, para esta pesquisa a modelagem 3D da edificação e a 

extração de dados foram realizadas com o auxílio do Autodesk Revit® 2017, programa 

pertencente a lista dos aplicativos / utilitários de software no Banco de Dados de 

Implementações Compatíveis com IFC, isto é, foram propostos para fornecer a 

funcionalidade de importação e / ou exportação do IFC (BUILDING SMART, 2018). O uso 

do software BIM tem como objetivo analisar a participação de softwares ligados a 



  

102 
 

plataforma BIM, proporcionando resultados rápidos, oferecendo mobilidade e simulação de 

alternativas para tomadas de decisão ainda nas primeiras fases do projeto, questão 

principal desta pesquisa. 

 

 Etapa 4 – Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida 

 

Conforme citado na Seção 2.1.3.3, nesta etapa serão avaliados os impactos 

ambientais potenciais, sua significância, associando os dados anteriormente inventariados 

com as categorias selecionadas.  Nesta fase já podem ser verificados se objetivo e escopo 

foram atendidos, podendo então ajustá-los.  

 

Figura 16 – Modelagem 3D da edificação em software BIM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte :Elabora pela autora 

 

Especificamente para esta pesquisa, após a etapa de inventário de ciclo de vida, 

optou-se por duas possibilidades de avaliação (Figura 16): 1. Através do suporte do 

software de ACV (uso de banco de dados e métodos internacionais) e 2. Uso de inventários 

de publicações de pesquisas nacionais sobre materiais de construção (através do input 

destes dados no software ACV). 

Na primeira opção foi utilizada o software de ACV SimaPro® (versão 8.5.2) 

associado ao banco de dados Ecoinvent (versão 3.3), que apesar de apresentar poucos 

inventários relacionados ao Brasil, é um dos mais utilizados na área de ACV na construção 

civil. Nesta alternativa, os métodos utilizados no software quantificam emissões utilizando 

como referência o CO2 equivalente, definida como “uma medida utilizada para comparar as 

ACV CO2

Uso de software ACV Inventário de dados 
nacionais

CO2 eq CO2  
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emissões de vários gases de efeito estufa, baseada no potencial de aquecimento global de 

cada um, de acordo com a Decisão 17/COP-8” (MMA,2018). O dióxido de carbono 

equivalente (CO2 eq) é “o resultado da multiplicação das toneladas emitidas de GEE pelo 

seu potencial de aquecimento global” (MMA, 2018). Segundo dados do Ministério do Meio 

Ambiente, há quatro principais gases do efeito estufa (GEE), além de duas famílias de 

gases regulados pelo protocolo de Quioto: O dióxido de carbono (CO2), mais abundante, 

resultado da queima de combustíveis (petróleo, carvão e gás natural) e mudança de uso 

da terra; o metano (CH4), produzido pela decomposição de matéria orgânica, criação de 

gado e cultivo de arroz, com poder de aquecimento global vinte e uma vezes superior que 

o dióxido de carbono; o óxido nitroso (N2O), resultante do tratamento de desejos de 

animais, fertilizantes, queima de combustíveis e processos industriais, com poder de 

aquecimento trezentos e dez vezes maior que CO2; o hexafluorcarbonos (HFCs), 

substitutos dos clorofluorcarbonos em refrigeradores e aerossóis e os perfluorcarbonos 

(PFCs), utilizados como gases refrigerantes, solventes, propulsores, espuma e aerossóis. 

Embora os métodos utilizados no desenvolvimento da pesquisa (descritos na seção 5.4.1) 

apresentem outros gases e substâncias analisadas, somente as emissões de CO2 eq são 

utilizadas nesta pesquisa. 

A segunda opção utiliza dados das publicações de Costa (2012), Stachera Jr. 

(2008), Rossi (2013) e CBCS (2014), fatores que foram inseridos no software 3D através 

de funções relacionadas a cada elemento modelado. 

O método para Quantificação das Emissões de CO2 (Método QE-CO2) 

desenvolvido por Costa (2012) tem como base dados do IPCC, UNFCCC, 2ª comunicação 

Nacional do Brasil, Balanço Energético Nacional, além de artigos científicos e Associações 

e fabricantes de materiais. Dos três níveis propostos (Básico, Intermediário e Avançado), 

foram utilizados os fatores calculados no nível Básico. 

Os fatores de Stachera Jr. (2008) são baseados em estudos desenvolvidos por 

Cybis e Santos (2009), Cruz et al. (2003), Institut Wallon Vito (2001) e Isaia e Gastaldini 

(2004). Tais pesquisas apresentam valores para emissões de CO2 para materiais como 

cimento, cal, aço, tijolos/telhas e areia. 

Já os dados do CBCS (2014) são resultado do projeto piloto para o estabelecimento 

de uma plataforma nacional de ACV simplificada (ACV-modular), com o objetivo de estimar 

faixas dos cinco principais indicadores do setor de blocos de concreto: uso de materiais, 

consumo de energia, água, emissão de CO2 (objeto desta pesquisa) e geração de resíduos 

no processo de produção. Foram selecionados blocos estruturais e de vedação, além de 

blocos para pavimentos intertravados com 35 Mpa (CBCS, 2014). Este estudo foi realizado 

em conjunto com a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABPC) e a Associação 

Brasileira da Indústria de Blocos de Concreto em 33 empresas certificadas e localizadas 
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nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Foram definidas as principais 

matérias-primas utilizadas, como cimento e agregados, com o levantamento de consumo 

energético e de água limitados, num período de análise para coleta fixado em 12 meses. 

Os dados de Rossi (2013) são resultado de sua pesquisa para o ciclo de vida da 

brita incluindo as etapas de extração, transporte, beneficiamento, armazenagem, uso e 

disposição final. Seus fatores de emissão também foram utilizados também no estudo de 

blocos estruturais e pavimentação do CBCS (2014), outra referência utilizada nesta 

pesquisa. 

Tais publicações foram escolhidas por serem amplamente utilizadas no 

desenvolvimento de estudos da área de ACV na construção civil, além da correlação com 

o tempo e os materiais utilizados. 

Já os fatores referentes a energia elétrica são do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC) e dos combustíveis do Ministério do Meio ambiente 

(MMA). Vale ressaltar que os inventários utilizados apresentam suas emissões apenas em 

CO2 e não em CO2 equivalente, como é apresentado pelos métodos utilizados no software 

SimaPro®. 

Após a simulação destes cenários, a pesquisa buscou realizar análises de 

sensibilidade e contribuição das duas opções realizadas (Software ACV x Inventários 

nacionais), buscando investigar o perfil de potencial impacto dos materiais e comparar se 

diferentes métodos e fontes de dados alteram de forma significativa os resultados e as 

possíveis tomadas de decisão de projeto. 

Destaca-se aqui que os valores numéricos das emissões entre CO2 eq. e CO2 não 

são comparados entre si e sim o potencial de impacto de cada material segundo cada 

método ou fonte de dados/informações utilizado. A comparação entre alternativas não é 

realizada de forma quantitativa e sim qualitativamente. 

 Complementarmente as análises de sensibilidade e contribuição, fundamentado na 

pesquisa e método realizados por Caldas e Sposto (2017), buscou-se aprofundar a questão 

relacionada a participação do transporte nas emissões de CO2, dado que o Brasil é um 

país dimensões continentais e o escoamento da produção de materiais é feito 

majoritariamente através do uso de rodovias. 

 

 Etapa 5 – Interpretação do Ciclo de Vida 

 

Na etapa final, são interpretados em conjunto os resultados obtidos tanto no inventário 

(ICV) como na avaliação do ciclo de vida (ACV), visando conclusões consistentes e 

coordenadas ao objetivo e escopo anteriormente definidos, buscando a apresentação dos 

aspectos críticos quanto aos potenciais impactos ambientais da edificação em estudo 
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(EVANGELISTA, 2017), servindo de subsídios para a elaboração de recomendações aos 

tomadores de decisão envolvidos (ABNT NBR ISO 14044, 2009; MANZINI e VEZZOLI, 

2002). Nesta seção foi apresentada a metodologia proposta, resultado da integração de 

etapas das normas ABNT NBR14040/14044 e EN 15978 (CEN, 2011), bem como as 

referências, banco de dados, softwares, métodos e categorias de impacto utilizadas na 

aplicação no estudo de caso. 

Foram detalhadas as atividades das cinco etapas propostas, sendo que a fase de 

avaliação do ciclo de vida foi segmentadas em dois tipos de avaliação:  

1. Quantificação das emissões atmosféricas de CO2 eq através do uso de bancos de 

dados e métodos internacionais associados ao uso de um software específico de ACV para 

os cálculos, incluindo a análise de sensibilidade e contribuição nos diferentes métodos 

propostos (europeus e norte-americanos);  

2. Quantificação das emissões de CO2 através da coleta de dados de fontes 

secundárias nacionais, tais como publicações acadêmicas e órgãos governamentais, 

inseridos no software de modelagem 3D utilizado (Autodesk Revit).  

O objetivo das duas aplicações é avaliar se, em termos de tomada de decisão por parte 

dos envolvidos no projeto, há diferenças entre dados nacionais e internacionais. Vale 

ressaltar que não são comparados os valores quantitativamente e sim qualitativamente, 

isto é, verificar se ao comparar materiais e sistemas construtivos nas diferentes bases de 

dados há diferenças quanto à escolha, diferenças essas identificadas através da análise 

dos sistemas de produção diferentes em função de coberturas tecnológicas, temporais e 

geográficas. No próximo capítulo (Metodologia aplicada) é apresentada a aplicação prática 

do método proposto, através da execução das atividades descritas anteriormente, como 

caracterização da edificação, substituição de informações não identificadas, modelagem 

3D em software BIM, extração do quantitativo de materiais e posterior quantificação dos 

impactos, tanto através da simulação computacional em software ACV bem como a 

aplicação dos fatores de CO2 na ferramenta 3D. 
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4. MÉTODO APLICADO 

4.1 Contextualização – Estudo de Caso 
 

A partir de 2003, com as atividades do Ministério das Cidades, deu início a uma 

nova fase na política habitacional brasileira, um novo plano para diminuir o problema 

habitacional no país, “elaborando planos habitacionais nacional, estaduais e municipais, 

dimensionando o déficit habitacional, as metas a serem atingidas e o necessário para 

alcançá-las”. Em 2007 é anunciado o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com 

investimento nas diversas áreas de infraestrutura, habitação, saneamento e urbanização 

(RUBIN E BOLFE, 2014). 

O recente marco na Habitação de Interesse social no Brasil iniciou-se em 2009 com 

o lançamento do Programa “Minha Casa Minha Vida” (PMCMV), com o objetivo de construir 

um milhão de habitações, promovendo o crescimento econômico do país através de juros 

mais baixos É descrito pela Caixa Econômica Federal (2017) como 

 

É uma iniciativa do Governo Federal que oferece condições atrativas para 
o financiamento de moradias nas áreas urbanas para famílias de baixa 
renda. Em parceria com estados, municípios, empresas e entidades sem 
fins lucrativos, o programa vem mudando a vida de milhares de famílias 
brasileiras. É oportunidade para quem precisa e mais desenvolvimento 
para o Brasil (CEF, 2017). 

 

Até 2016 foram entregues 2,6 de 4,2 milhões de unidades contratadas do Minha 

Casa Minha Vida desde o início do programa em 2009, atingindo 96% dos municípios 

brasileiros, num total de 5.330 cidades, beneficiando 10,4 milhões de pessoas (PORTAL 

BRASIL, 2016). Ainda segundo dados publicados do Portal Brasil (2017), baseados em 

informações divulgadas pelo Ministério das Cidades, o governo federal contratou o maior 

número de unidades habitacionais no modelo “Entidades” da faixa 1, com previsão de que 

a modalidade ganhe 35 mil novas unidades em 2017. Tais contratações representam um 

aumento superior a 80% em relação ao recorde histórico anterior, de 18.737 mil unidades 

contratadas em 2014. O governo federal prevê a construção de 170 mil novas unidades 

habitacionais na faixa 1, que é voltada para atender as famílias com renda até R$1.800. A 

fim de incentivar o setor da construção civil foram anunciadas algumas mudanças nas 

regras do programa para ampliar o acesso dos brasileiros ao Minha Casa Minha Vida, 

sendo a meta 610 mil unidades em todas as faixas do programa até o final deste ano 

(2017), o que representa o maior número de contratações desde 2014, quando foram 

contratadas 570 mil unidades habitacionais (PORTAL BRASIL, 2017). 
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4.2  Etapa 1 – Caracterização do Empreendimento  
 
4.2.1 Programa Minha Casa Minha Vida no Estado do Rio de Janeiro 
 

Identificada a relevância do tema em termos econômicos, sociais, no âmbito 

acadêmico, na produção da construção civil brasileira, na crescente e intensa procura pela 

redução do déficit habitacional existente por tantos anos no país, foram identificados os 

empreendimentos do “Programa Minha Casa Minha Vida” construídos na Região 

Metropolitana (Figura 17) do Rio de Janeiro a partir do ano de 2009, onde houve a 

expansão na construção de unidades habitacionais no estado do Rio de Janeiro. 

Segundo Vasquez (2017), a tipologia mais recorrente no estado do Rio de Janeiro 

é o apartamento implantado em condomínios com blocos de 03,04 e 05 pavimentos (80% 

das unidades), sendo o restante composto por casas (térreas ou sobrepostas). Dos cinco 

sistemas construtivos empregados (convencional pilar-viga, paredes de concreto moldadas 

in loco, alvenaria estrutural com blocos de concreto, alvenaria estrutural com blocos 

cerâmicos e sistema inovador), o modelo de paredes de concreto moldadas in loco possui 

incidência superior a 80% (VASQUEZ, 2017). 

.  

Figura 17 – Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Fundação CEPERJ 

Disponível em http://www.fesp.rj.gov.br/ceep/info_territorios/RMRJ2013.pdf - 
Acesso em: 23 abr. 2017 
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Para a pesquisa foram considerados os imóveis destinados a Faixa 1 (0-3 salários 

mínimos – Até R$ 1.800,00), camada de maior demanda. Somente no estado do Rio de 

Janeiro foram identificadas 91931 unidades entres os anos de 2009 e 2016, sendo o pico 

em 2013 – Figura 18. 

 
Figura 18 – Unidades do PMCMV construídos entre os anos de 2009 e 2016 –  

Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: Caixa Econômica Federal - Disponível em                                                                                             
<http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx/asp/download.asp.> 

 Acesso em: 24 mar. 2017 
 
 

Figura 19 – Relação das unidades do MCMV construídos no Estado do Rio de Janeiro –                              
Rio de Janeiro, Região Metropolitana e demais municípios – Entre 2009 e 2016 

Fonte: Caixa Econômica Federal – Disponível em                                                                                             
<http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx/asp/download.asp.> 

 Acesso em: 24 mar. 2017 
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Composta pela cidade do Rio de Janeiro e mais vinte municípios (Nova Iguaçu, 

Duque de Caxias, São Gonçalo, Belford Roxo, Queimados, Maricá, Niterói, Magé, São 

João de Meriti, Japeri, Seropédica, Tanguá, Itaguaí, Cachoeira de Macacu, Itaboraí, 

Mesquita, Nilópolis, Rio Bonito, Guapimirim e Paracambi), a Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro recebeu 77.413 do total de 91.931 unidades construídas entre os anos de 2009 

(Início da implantação) e 2016 no Estado do Rio de Janeiro (Figura 19),  onde o ano de 

2013 apresentou maior número de unidades entregues pelo programa, um total de 23.215. 

Embora o município do Rio de Janeiro tenha maior número de empreendimentos (total de 

100), os números apresentados reforçam a relevância da Região Metropolitana para a 

construção civil no Estado do Rio de Janeiro desde o início da implantação do Programa 

Minha Casa Minha Vida, visto que o número de unidades construídas (total de 44.699) 

supera o município do Rio de Janeiro (Total de 32.714).  

 

4.2.2 Identificação dos Empreendimentos com Unidades Unifamiliares 
 
 

Das 44.699 unidades construídas na Região Metropolitana (Entre 225 

empreendimentos), somente os municípios de Itaboraí, Mesquita, Nilópolis, Rio Bonito, 

Guapimirim e Paracambi ainda não haviam sido beneficiados pelo Programa até o ano de 

2016 – Figura 20 e Tabela 13.  

 

Figura 20 – Número de unidades do PMCMV em cada município da Região Metropolitana 

Fonte: Caixa Econômica Federal – Disponível em                                                                                             
< http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx/asp/download.asp.> 

 - Acesso em: 24 mar. 2017 
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Tabela 13 – Número de unidades do PMCMV nos municípios da Região Metropolitana Rio de 
Janeiro – Entre os anos de 2009 e 2016 

Município Empreendimentos Unidades 

Rio de Janeiro 100 32714 

Nova Iguaçu 12 8148 

Duque de Caxias 16 7372 

São Gonçalo 18 6250 

Belford Roxo 16 5163 

Queimados 18 4912 

Maricá 10 2932 

Niterói 12 2667 

Magé 7 2420 

São Joao de Meriti 6 1768 

Japeri 4 1236 

Seropédica 2 646 

Tanguá 1 464 

Itaguaí 1 411 

Cachoeira de Macacu 2 310 

Itaboraí 0 0 

Mesquita 0 0 

Nilópolis 0 0 

Rio Bonito 0 0 

Guapimirim 0 0 

Paracambi 0 0 

TOTAL 225 77413 

Fonte: Caixa Econômica Federal –  
Disponível em:                                                                                           

<http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx/asp/download.asp.>                                    
Acesso em 24 mar. 2017 

 
Tabela 14 – Dados gerais dos municípios com unidades unifamiliares do MCMV 

 

Município 

População Estimada 

(2016) 

Área da unidade territorial 

2015 (km²) 

Nova Iguaçu 797.435 519,159 

Duque de Caxias 886.917 467,620 

Itaguaí 120.855 274,401 

Japeri 100.562 81,869 

Queimados 144.525 75,695 

Seropédica 83.667 283,766 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –  
Disponível em http://cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=33&search=rio-de-janeiro - 

Acesso em 24 mar. 2017 
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Dos empreendimentos identificados na Região Metropolitana, foram constatadas 

unidades residenciais unifamiliares, objeto da pesquisa, em seis municípios: Nova Iguaçu, 

Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Queimados e Seropédica – Tabelas 14, 15 e 16. 

 
Tabela 15 – Empreendimentos e número de unidades do MCMV nos municípios com residenciais 

unifamiliares na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

Município Empreendimento Unidades (Nº) Ano 

Nova Iguaçu Residencial Cannes, 

Chamonix, Mônaco e Nice 

812 2010 

Duque de Caxias 

Condomínio Sta Lucia e 

Santa Helena 

389 2009 

Condomínio Vale da Mata 215 2013 

Itaguaí Vivenda dos Girassóis 411 2012 

Japeri Residencial Terra Brasil 436 2012 

Queimados Residencial Paulo Duque 220 2009 

Seropédica Residencial Jardim das 

Acácias 

327 2010 

Residencial Parque das 

Flores 

319 2010 

 TOTAL: 3.129  

Fonte: Caixa Econômica Federal –  
Disponível em:                                                                                                                                            

< http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx/asp/download.asp.> 
Acesso em 24 mar. 2017 

A identificação da localização de tais empreendimentos permitiu observar, através 

da implantação das unidades familiares nos terrenos, que há uma predominância da 

tipologia de habitações geminadas, isto é, duas ou mais casas estão interligadas, 

compartilhando parte da estrutura, alvenaria e telhado, dado relevante na fase de coleta e 

quantificação de dados a serem utilizados na aplicação prática da ACV.  

Dos empreendimentos acima citados, foi verificada a viabilidade de solicitação das 

informações técnicas junto aos projetistas, construtores e empreendedores responsáveis 

a fim de caracterizar as unidades habitacionais. Evangelista (2017) ressalta que é 

recomendado um equilíbrio entre os dados que serão coletados em uma ACV de edifícios. 

O indicado é que tais informações sejam ao máximo cedidas pelas empresas construtoras 

e incorporadoras responsáveis pelos projetos, através de projetos arquitetônicos 

complementares, memoriais descritivos, diários de obras, consumos de água e energia, 

geração de resíduos e destinação. Caso não seja possível a coleta total de tais dados na 

fonte (dados primários), recomenda-se a utilização de dados secundários (em bancos de 

dados), mantendo a transparência e clareza quanto as respectivas fontes e possíveis 

adaptações necessários aos contextos dos estudos (EVANGELISTA, 2017). 
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Tabela 16 – Localização das residenciais unifamiliares na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

Empreendimento 

 
Imagem aérea do Google Maps ® 

(20-04-2017) 
 

A 

 
Nova-Iguaçu – Ipiranga - 

Condomínio “Casas 
Francesas” 

Coordenadas: 
:22°47'59.0"S / 
43°34'04.0"W 

 
Residencial Cannes, 

Chamonix, Monaco e Nice 
 

Av. Abílio Augusto Távora, 
s/n – próximo a UPA 
Cabuçu – Ipiranga 

B 

 
Duque de Caxias – Santa 

Cruz da Serra - 
Condomínios Santa Lucia 

e Santa Helena 
 

 Coordenadas: 
 

22°38'52.0"S  
43°16'04.2"W 

 

C 

 
 
 
 
 

 
Duque de Caxias – 

Parque Xerém - 
Condomínio Vale da Mata 

 
Coordenadas: 
 22°34'05.4"S  
43°19'03.6"W 

 
 
 

 

Fonte: Google Maps® (20 abr. 2017) 
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Tabela 16 (Continuação) – Localização das residenciais unifamiliares na Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro 

Empreendimento 

 
Imagem aérea do Google Maps ® 

(20-04-2017) 
 

D 

 

Queimados – Belmont -  
Residencial Paulo Duque 

Coordenadas: 

22°42'22.3"S  
43°34'30.5"W 

 
 
 
 

 

E 

 

 

Japeri – Fazenda 

Americana - Residencial 

Terra Brasil 

Coordenadas: 

22°39'00.9"S  
43°38'17.4"W 

 
 

 

 

 
Seropédica – Santa Sofia 
- Condomínio Jardim das 

Acácias e Parque das 
Flores 

 
Coordenadas: 

 
22°43'19.2"S 
43°43'16.9"W 

 
Estrada Rio-São Paulo – 

BR 465 – Santa Sofia 

 

 

Fonte: Google Maps® (20 abr.2017) 
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Tabela 16 (Continuação) – Localização das residenciais unifamiliares na Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro 

Empreendimento 

 
Imagem aérea do Google Maps ® 

(20-04-2017) 
 

G 

 

 

 

Itaguaí – Chaperó - 
Condomínio Vivenda dos 

Girassóis 

Coordenadas: 

22°48'51.1"S 
43°45'26.2"W 

 
Rua Cinco, Av. Pastor 

Antonio Antunes Rocha - 

Chaperó, Itaguaí - RJ 

 

 

Fonte: Google Maps® (20 abr. 2017) 
 

Outro ponto relevante é a localização de algumas destas unidades dentro da malha 

urbana consolidada e próximos a vias de intenso tráfego, como por exemplo nos casos dos 

condomínios Santa Sofia (Seropédica, próxima a Estrada Rio-São Paulo), Casa Francesas 

(Nova Iguaçu, na Avenida Abílio Augusto Távora) e Terra Brasil (Japeri, na Avenida São 

José).Tais informações serão importantes ao longo da tomada de decisão quanto à escolha 

do objeto do estudo de caso, uma vez que as unidades mais próximas às vias podem ter 

tido maior facilidade no transporte e acesso dos materiais utilizados na etapa de execução 

da obra. 
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Especificamente para esta pesquisa, foi definida como tipologia a unidade 

habitacional unifamiliar térrea, pois segundo Montes (2016), entre as tipologias levantadas 

em sua tese, foi constatado que esta é a mais recorrente quando comparadas a outras 

tipologias. Tal fato justifica a realização de novas pesquisas em unidades do Minha Casa 

Minha Vida em outras localidades, como por exemplo o Rio de Janeiro, uma vez que o 

modelo de habitação é altamente replicado em todo território Nacional.  

 

4.2.3 Estudo de Caso – Vivenda dos Girassóis 
 

Dentre os empreendimentos com unidades habitacionais unifamiliares térreos 

pesquisados, foi adotado como estudo de caso o Condomínio Vivenda dos Girassóis 

(construído em 2012), localizado na rua 5 – Gleba D da Gleba Lagoa Nova, bairro do 

Chaperó, em Itaguaí (Coordenadas: 22°48'45.2"S 43°45'23.5"W), Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro. Em consulta a Caixa Econômica Federal, dos projetos apresentados na 

seção 3.1.2.2, o empreendimento Vivenda dos Girassóis apresentou o maior número de 

dados primários e representativos para realização da pesquisa, detalhados no item 4.2 – 

Figura 21. 

 

Figura 21 – Imagem satélite do Condomínio Vivenda dos Girassóis 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Google Maps® – Acesso em 10 dez. 2017 
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Tabela 17 – Quadro de áreas – Vivenda dos Girassóis – Itaguaí – Rio de Janeiro 

Quadro de Áreas 

Nº de Unidades 411 Área 
Taxa de 

ocupação 

Área de construção – 

Unidade 01 

(399 unidades) 

39,54m² 15.776,46m² -------------- 

Área de construção – 

Unidade 02 

(12 unidades) 

52,91m² 634,92 ------------- 

Área de Construção – 

Guarita 
24,21m² --------------- --------------- 

Área de Construção – 

Depósito de lixo 
60,34m² -------------- 

---------------

-- 

Área de Construção – 

Centro de Convivência 
96,00m² -------------- 

---------------

--- 

Área de Construção – 

Quiosque (2 unidades) 
32,00m² 64,00m² 

---------------

- 

Área total de Construção ------------------- 16.655,93m² 
---------------

-- 

Taxa de Ocupação ------------------ 24,68% 
---------------

--- 

Área Privativa –  

Lote 18 e 19 
84,14m² 168,28m² 

---------------

---- 

Área Privativa –  

Lote 13-17 e 20-26 
102,40m² 1.228,80m² 

---------------

---- 

Área Privativa – 

Lotes 34,53,77,107,143,185 

,232,279,324,360 e 387 

124,45m² 1.368,95m² 
---------------

---- 

Área Privativa –  

Demais lotes 
80,46m² 31.507,56m² 

---------------

------ 

Área Privativa Total ------------------- 33.823,59m² 39,79% 

Ruas Internas ------------------ 11.738,42m² 13,81% 

Área de Lazer ------------------ 2.101,55m² 2,47% 

Área de Uso Comum ----------------- 177,17m² 0,21% 

Área Livre ------------------ 37.159,27m² 43,72% 

Área Total do Terreno ----------------- 85.000,00m² 100% 

Fonte: Caixa Econômica Federal 

 

No total, o empreendimento Vivenda dos Girassóis possui 85.000,00 m², área 

ocupada 411 unidades habitacionais (16.655,93m²), sendo 12 voltadas para o atendimento 

a portadores de necessidades especiais. A implantação e configuração das unidades é de 
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casas geminadas, em grupamentos que vão desde 2 unidades até 7 unidades. Além das 

unidades habitacionais, o condomínio possui área de lazer composta de quadra 

poliesportiva e churrasqueiras, centro de convivência, guarita, depósito de lixo e uma área 

destinada ao sistema de tratamento de esgoto - Tabela 17. 

 

4.2.4 Caracterização da Edificação -  Habitação Unifamiliar Padrão 
 

As figuras 22 e 23 apresentam o Projeto de Arquitetura (Planta baixa, cortes A-A e 

B-B, Fachada Principal) Unidade 01 (modelo de planta baixa não adaptado à portadores 

de necessidades especiais), uma das 399 unidades habitacionais padrão do Condomínio 

Vivenda dos Girassóis (Itaguaí, Região Metropolitana do Rio de Janeiro) – Projeto completo 

em Anexo. 

 

Figura 22 – Unidade Habitacional Unifamiliar – Planta Baixa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora – Adaptado de Caixa Econômica Federal 



  

118 
 

Figura 23 – Corte B-B e Fachada Principal 

 
Fonte: Elaborada pela autora – Adaptado de Caixa Econômica Federal 
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Dado que foi definida como objeto de estudo da pesquisa a habitação unifamiliar 

térrea do Condomínio Vivenda dos Girassóis, informações técnicas foram solicitadas a 

Caixa Econômica Federal, órgão responsável pelo acompanhamento do Programa Minha 

Casa Minha Vida. Embora a implantação do condomínio seja de casas geminadas, para 

fins da pesquisa foi considerada somente uma unidade. 

A edificação térrea possui área de 38,85 (piso interno de 32,65 m²) composta por 

sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço externa - Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Características Técnicas do Empreendimento 

Compartimentos Descrição 

Sala e quartos 
Piso em cerâmica 30x30cm / Paredes em gesso + Pintura PVA/ Forro 
em PVC. 

Cozinha e banheiro 
Piso em cerâmica 30x30cm / Paredes em azulejo 20x30cm/ Teto em 
laje pré-moldada em Pintura Acrílica. 

Área externa Piso em cimentado liso desempenado / Paredes em cerâmica 20x30cm. 
Esquadrias Portas internas em madeira / Portas externas e janelas em alumínio. 
Cobertura Em telha cerâmica – Tipo: romana 
Pé-direito 2,40m em todos os compartimentos 

Sistema Construtivo Alvenaria em blocos de cerâmica estrutural 

Fonte: Caixa Econômica Federal 

4.3 Etapa 2 -  Definição de Objetivo e Escopo  
 
 

Fundamentadas na metodologia proposta no Capítulo 3, nesta etapa foram 

definidos: Objetivo do estudo, função do objeto, unidade funcional e fluxo de referência, 

sistema de produto e fronteiras do sistema, procedimentos de alocação, categorias de 

impacto e métodos, requisitos dos dados, pressupostos e limitações, requisitos de 

qualidade dos dados, revisão crítica e formato de relatório. 

Foi definido como objetivo da pesquisa realizar a comparação entre dois sistemas 

construtivos utilizados de forma recorrente na estrutura da habitação unifamiliar térrea: 

alvenaria estrutural em blocos cerâmicos e de concreto.  

A seleção da alvenaria estrutural (incluindo a de vedação) como foco central teve 

como motivação:  

a) Sistema construtivo com foco na racionalização da indústria da construção civil, 

com adoção de coordenação modular, processo de construção padronizado, otimização 

do consumo de matérias-primas, energia e utilização de mão-de-obra especializada;  

b) 50% da massa desse tipo de sistema estrutural é composto pelos blocos 

utilizados (BALDAUF, 2004);  

c) Composto pelos principais materiais utilizados na construção civil no Brasil: 

blocos cerâmicos, cimento, areia, cal, brita e aço (armadura). Como alternativa aos blocos 
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cerâmicos, material de maior participação desta composição, uma segunda alternativa com 

blocos de concreto também foi simulada, possibilitando comparação entre materiais que 

podem ser utilizados no mesmo sistema.  

Complementarmente, foram também definidos:  

 

1. Função, unidade funcional e fluxo de referência 

 

Como a alvenaria estrutural compõe parte do sistema construtivo da edificação 

(Tendo como função estrutura e vedação da unidade) , foi adotada como unidade funcional 

a habitação unifamiliar, considerando como fluxo de referência todos os componentes e 

insumos necessários à sua execução (e respectivas quantidades): blocos estruturais e de 

vedação (cerâmicos ou concreto), argamassas de assentamento (cimento, cal, areia), 

graute (cimento, cal, areia e brita 0/ pedrisco) e armadura em aço CA-50. Na segunda fase, 

a fim de complementar o estudo e entendimento do uso da metodologia, foram adotadas 

outras unidades funcionais, tais como metro cúbico (m³) de argamassas de assentamento 

e graute; metro quadrado (m²) de blocos e massa (kg) de armadura – Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Características Técnicas do Empreendimento 

 Unidade Funcional Unidade Materiais 

A 
Habitação unifamiliar 
térrea 

1 habitação (38,85m²) 

Blocos estruturais e de 
vedação; argamassas de 
assentamento, graute; 
armadura. 

B 
Blocos (cerâmica e 
concreto) 

1 m² 
Blocos estruturais e de 
vedação 

C 
Argamassas de 
assentamento 

1 m³ Cimento, areia, cal. 

D Graute 1 m³ Cimento, areia, cal, brita. 
E Armadura 1 kg Aço (vergalhões) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

2. Sistema de produto e Fronteira (limite) do sistema 

 

Baseada na norma internacional desenvolvida na Europa EN 15978 (CEN, 2011), 

foi definido como fronteira desta pesquisa “berço ao portão”, considerando a etapa pré-

operacional da edificação: extração de matéria-prima - A1, transporte (até a indústria) - A2, 

processamento - A3, transporte (indústria-obra) e Processo de construção e instalação – 

A5) – Figura 24.  
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Figura 24 – Atividades do Ciclo de Vida da Edificação 

 

 
Fonte: Adaptado de EN 15978 (CEN, 2011) 
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3. Procedimentos de Alocação - Não são considerados processos de alocação uma vez 

que os resíduos gerados na obra (possíveis co-produtos gerados na atividade de 

construção e instalação) estão fora da fronteira do sistema, não sendo considerados 

para efeito de cálculo os possíveis destinos, tais como tratamento antes do envio para 

aterro, bem como matéria-prima para outros possíveis materiais (retorno para o ciclo 

produtivo) e até mesmo logística reversa. Portanto as cargas ambientais dos possíveis 

cenários de descarte (C1-C4) não foram computadas. 

4. Categorias de Impacto e métodos – Dada a relevância do crescente aumento do 

processo de aquecimento global e a consequente intensificação do efeito estufa (fato 

amplamente discutido na seção 1.1 e tendo em vista que o dióxido de carbono (CO2) 

aumentou 35% desde a era industrial com a intensificação das atividades humanas (MMA, 

2018), a pesquisa optou por realizar o estudo com diretrizes da ACV com foco nas 

emissões de CO2 (ACVCO2), nomenclatura observada na literatura científica por Chau, 

Leung e Ng (2015), Caldas (2016) e Caldas e Sposto (2017). Dentre os principais 

gases do efeito estufa (GEE), o CO2 é o mais abundante, sendo resultado de inúmeras 

atividades, como a queima de combustíveis fósseis, mudanças de uso da terra, bem 

como remoção de florestas (MMA, 2018). Além do CO2 como parâmetro para os dados 

nacionais, dados de CO2 eq foram utilizados como parâmetro de referência nos 

métodos e dados internacionais. O objetivo é avaliar se os materiais pesquisados 

possuem o mesmo perfil em termos de potencial de impacto ambiental. 

5. Requisitos dos dados – Para a pesquisa serão utilizados bancos de dados 

internacionais consolidados como por exemplo o Ecoinvent, que apesar de apresentar 

poucos inventários relacionados ao Brasil (Embora já haja desenvolvimento de novos 

estudos para elaboração de inventários nacionais) é um dos mais utilizados nas 

análises de ACV na construção civil. Além disso, vale ressaltar o uso de dados globais 

(GLO) e do restante do mundo (RoW) do Ecoinvent 3.3 assim como o uso de métodos 

internacionais, exceto pelos dados da matriz energética que já estão alinhados à 

realidade brasileira. Quanto a opção relacionada ao uso de dados nacionais, são 

utilizados inventários de pesquisas já publicadas e utilizadas em outras pesquisas na 

construção civil. 

6. Pressupostos (suposições) e Limitações - Das limitações encontradas no 

desenvolvimento da pesquisa, foram identificadas: 

 

 Em substituição as informações técnicas não identificadas em projeto, foram utilizados 

dados complementares em referências externas nacionais, tais como Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e Tabela de 

Composição de Preços para Orçamentos (TCPO). O SINAPI é indicado pelo Decreto 



  

123 
 

7983/2013, que “estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de 

referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos 

dos orçamentos da União, para obtenção de referência de custo”. Vale ressaltar que 

a gestão do SINAPI é compartilhada entre Caixa e IBGE, sendo a Caixa “responsável 

pela base técnica de engenharia (especificação de insumos, composições de serviços 

e orçamentos de referência) e o IBGE pelo processamento de dados, pela pesquisa 

mensal de preço, tratamento dos dados e formação dos índices” (CEF, 2018). 

 Uso de software de ACV e banco de dados internacionais; 

 Falta de acesso a dados primários de produção dos materiais, isto é, informações 

levantadas diretamente pela pesquisadora; 

 Uso de dados de inventários nacionais (Publicações acadêmicas e órgãos); 

 Vida útil da edificação – 50 anos (mínimo pela ABNT 15575). 

 

Dos pressupostos levantados, foram identificados: 

 

 Uso de dados de inventários nacionais; 

 Não serão consideradas as características tecnológicas e de gestão da empresa 

construtoras (produtividade, qualificação da mão de obra), somente os equipamentos 

utilizados na construção (como por exemplo, as betoneiras responsáveis pela produção 

das argamassas de assentamento e graute); 

 Aplicação de distâncias médias para cálculo do transporte, tanto dos insumos até os 

canteiros de obras, considerando somente indústrias e fornecedores no Estado do Rio 

de Janeiro e com o auxílio do Programa Setorial da Qualidade (PSQ); 

 Utilização de dados estimados de perda teórica usual para cálculo das perdas de 

materiais durante a construção (geração de resíduos sólidos), retirados da Tabela de 

Composição de Preços para Orçamentos (TCPO). 

 Foram computados somente os materiais utilizados (aço, areia, blocos, brita, cal e 

cimento), não sendo consideradas suas embalagens. 

 Insumos como grampos, telas de amarração, aditivo e a água utilizada na execução de 

argamassas e grautes não são considerados no desenvolvimento deste estudo. 

  Não foram computados o transporte dos resíduos de obra para outros destinos, como 

a reutilização em outros materiais ou aterros sanitários (C1-C4). 

 Não foram computados o uso de fôrmas, equipamentos, ferramentas ou outro material. 

 

7. Requisitos de qualidade dos dados – Foram utilizados dados de bancos internacionais 

já consolidados (Ecoinvent), assim como informaçoes de pesquisas nacionais e órgãos 
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públicos sobre os insumos utilizados, ressaltando a janela de tempo destes dados 

(informações descritas ao longo do desenvolvimento da pesquisa). 

8. Revisão Crítica – A revisão poderia ser feita por um outro especialista em ACV (interno 

ou externo) contrato para dar suporte a tomada de decisão. 

9. Tipo e  formato do relatório (Comunicação interna) - O público-alvo deste estudo é a 

equipe de projetistas (arquitetos, engenheiros, empreendedores), com o foco voltado 

para comunicação interna e em apoio as tomadas de decisão ao longo do 

desenvolvimento de projeto.  

 

4.4 Etapa 3 – Inventários do Ciclo de Vida (ICV) 
 

Conforme citado no capítulo 3, nesta etapa todos os materiais e insumos utilizados 

na composição da unidade habitacional foram levantados, inventariados, modelados em 

software 3D Autodesk Revit 2017 ®, quantificados e avaliados (já correlacionados a 

unidade funcional).  

Como o objeto deste estudo de ACV é a alvenaria estrutural (incluindo a alvenaria 

de vedação também), outras informações foram inseridas ainda no modelo 3D de forma 

que os quantitativos fossem extraídos já alinhados a unidade funcional determinada no 

capítulo anterior e devidamente preparados para serem inseridos no software SimaPro® 

na etapa seguinte (areia, aço, brita, cal e cimento). 

Porém, antes da etapa de levantamento técnico e análise documental, são 

apresentados os processos produtivos dos materiais que compõem o sistema estrutural do 

modelo da edificação escolhida. 

 

 ALVENARIA ESTRUTURAL 

 

A alvenaria estrutural, sistema construtivo predominante no início da implantação 

do PMCMV (VASQUEZ, 2017), foi impulsionado no final da década de 60 pelos 

investimentos em moradias populares pelo Banco Nacional de Habitação e 

desenvolvimento de normas técnicas específicas (ABCI, 1990). O marco do uso de blocos 

de concreto em alvenarias estruturais no Brasil foi a construção do conjunto habitacional 

Central Parque Lapa em São Paulo (1966), realizada com 19 cm de espessura e quatro 

pavimentos. Já os blocos de cerâmica começam a ser usados somente na década de 1980, 

com a introdução no mercado de unidades com dimensões modulares e furos na vertical, 

o que possibilitou a passagem de instalações sem a necessidade de abertura de vãos 

(SÁNCHEZ, 2013). 
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Figura 25 – Condomínio Vicenzo Rivetti - Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 

Fonte: Prefeitura de Petrópolis 

Disponível em: <http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/imprensa/noticias/item/6833-

vicenzo-rivetti-primeiro-mcmv-faixa-1-da-cidade-atinge-60-das-obras-conclu%C3%ADdas.html> 

Acesso em: 18 jun 2018 

 

Amplamente executado no Brasil nos últimos anos, a alvenaria estrutural possui 

vantagens quando comparada a outros sistemas construtivos como (Figura 25): 

padronização das unidades, uso de coordenação modular, mão-de-obra qualificada para 

sua execução; limpeza do canteiro de obras, redução das armaduras, redução das formas; 

redução de resíduos; otimização do tempo de execução; necessidade de integração e 

compatibilização com instalações prediais, eliminando possíveis interferências na obra; 

redução do número de profissionais no canteiro de obras, fatores que reduzem a 

possibilidade de retrabalho e tornam o sistema favorável economicamente (MOHAMAD, 

MACHADO e JANTSCH, 2017). 

Porém algumas desvantagens também são identificadas, como a limitação quanto 

ao uso e ocupação dos espaços, vãos livres limitados e vãos em balanços não indicados, 

não execução de paredes e conjuntos muito esbeltos, restrição a possibilidade de 

modificações, o que condiciona o projeto arquitetônico (MOHAMAD, MACHADO e 

JANTSCH, 2017). 

Constituída pela união de diferentes materiais, como argamassas, graute e 

armadura, a alvenaria estrutural é predominantemente composta por blocos, que podem 

ser cerâmicos, de concreto ou sílico-calcário, este último não muito comum pois a produção 

é concentrada em algumas regiões do Brasil (MOHAMAD et al, 2010). 
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A seguir são apresentados os processos produtivos dos componentes da alvenaria 

estrutural: blocos cerâmicos e de concreto; cimento, cal, areia e brita que compõem as 

argamassas e grautes utilizados no assentamento dos blocos, vergas, contravergas e aço 

nas cintas de amarração. 

 

 COMPONENTES - BLOCOS ESTRUTURAIS CERÂMICOS E DE CONCRETO 

 

Os blocos cerâmicos são constituídos de argila, com a adição de água.  Dentre as 

atividades de produção, estão a extração de argila (com uso de retroescavadeiras, pás 

carregadeiras, escavadeiras ou jateamento), transporte até a fábrica, preparação da massa 

(uso de pá mecânica de carregamento e de mistura), modelagem ou extrusão (no caso de 

blocos estruturais) das peças, secagem e queima. Durante o estágio de secagem, o teor 

de umidade da massa de argila é reduzido de 25% a 30% de sua massa, com recuperação 

de calor da etapa de queima (realizada em altos fornos por queima de lascas de madeira 

ou outro material residual orgânico, resíduos de produtos da indústria de móvel) - Figura 

26. As peças são então colocados em paletes, envoltos em folhas de plástico e 

transportados para o armazenamento e clientes finais (ANICER, 2012). Segundo Stachera 

Jr e Casagrande Jr. (2006) observa-se ainda pouco desenvolvimento tecnológico no 

processo de não só no tratamento da argila e na extrusão, mas principalmente, no processo 

da queima que é rudimentar e causa grandes emissões de gases. 

 

Figura 26 – Exemplo de limites de abordagem - ciclo de vida da parede de blocos cerâmicos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de ANICER (2012) 
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Figura 27 - Exemplo de limites de abordagem - ciclo de vida da parede de blocos de concreto  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de ANICER (2012) 

 

Já os blocos de concreto são produzidos através da mistura de areia, cimento, pedra 

britada e água. A mistura natural (cru cimenteiro, calcário e argila) adequadamente dosada, 

conhecida como farinha, é homogeneizada em grandes silos verticais.Na próxima etapa, a 

farinha é pré-aquecida no forno, calcinado até 1450º C em forno rotativo e resfriada a 80º 

C. Desta forma, os blocos são então produzidos com um mistura de cimento (20%), areia 

(70%) e água (10%), moldados e deixados para secar ao ar, antes de serem paletizados - 

Figura 27 (ANICER, 2012). 

 

 AGLOMERANTE – CIMENTO PORTLAND 

 

O Cimento Portland é um dos principais aglomerantes utilizados na composição dos 

traços de argamassas. É um aglomerante hidráulico, um pó fino com propriedades 

aglomerantes que endurece sob a ação da água, permanecendo estável após endurecido. 

Podem ser classificados quanto a composição e adição em sua produção em: comuns, 

compostos, de alto-forno, pozolânico (composto que possui sílica reativa e que atua como 

ligante hidráulico em contato com o cal) alta resistência inicial e especiais, como os 
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resistentes a sulfatos, de baixo calor de hidratação, branco e para poços petrolíferos. 

Possui como principais propriedades a finura (determinante no tempo de reação e 

consequentemente na resistência à compressão), expansibilidade (aumento do volume 

pela presença de cal livre ou magnésia livre, podendo provocar fissurações excessivas), 

tempo de pega (prazo de tempo para aplicação de pastas, argamassas e concretos com 

plasticidade e trabalhabilidades adequadas sem perder sua resistência), calor de 

hidratação (as reações de hidratação dos compostos são exotérmicas e a quantidade de 

calor gerado depende da composição química, quantidade e tipo de adições, finura, etc.) 

e resistência a compressão (AMBROZEWICZ, 2012).  

A indústria de cimento é responsável por grande parte das emissões de CO2, 

chegando a 29,7% dos processos industriais em 2012 (BRASIL, 2014). Segundo dados da 

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 2012), a maior parte das emissões 

de carbono da produção de cimento (entorno de 90%), “é resultante da geração de energia 

térmica e da descarbonatação do calcário, etapa do processo industrial em que o calcário, 

por meio de uma reação química, libera carbono para produção de clínquer”, sendo que 

desse total “estima-se que a geração de energia térmica e a descarbonatação do calcário 

sejam responsáveis, respectivamente, por 40% e 50% das emissões”, enquanto que os 

“10% restantes distribuem-se entre transporte e consumo de energia elétrica na fábrica”. 

Porém há iniciativas para a redução das emissões de CO2 na produção de cimento. 

A Escola Politécnica (Poli) da USP desenvolveu método que dobra a produção de cimento 

sem aumentar as emissões de CO2 através do controle, seleção e combinação de 

matérias-primas de forma mais racional, produzindo um cimento de maior maleabilidade e 

qualidade. A tecnologia consiste em aumentar a proporção de filler (matéria-prima à base 

de pó de calcário que dispensa calcinação, processo responsável por 90% das emissões 

de CO2) na fórmula do cimento Portland, através da adição de dispersantes orgânicos (que 

afastam as partículas do material), possibilitando assim o menor uso de água na mistura 

com o clínquer (BERNARDES, 2013).  

Atualmente o cimento Portland é normatizado pela ABNT NBR 16697/2018 

(Cimento Portland – Requisitos), que entrou em vigor em julho de 2018, resultado da 

revisão, atualização e unificação das oito normas existentes relacionadas ao material. 

Como inovação, a nova norma incentiva a adoção de alternativas e tecnologias mais 

avançadas que permitam a diminuição das emissões de CO2, conforme orientações da 

Agência Internacional de Energia (IEA) e Iniciativa pela Sustentabilidade do Cimento (CSI) 

(ABPC, 2018). 

 

 AGLOMERANTE – CAL 
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A cal é outro aglomerante utilizado no traço das argamassas e graute deste estudo. 

Aplicado em diversos setores industriais, tais como siderurgia, metalurgia, papel e celulose, 

tratamento de água e efluentes industriais, fabricação de vidro, açúcar, tintas, graxas, nas 

áreas de aplicação botânica, medicinal e veterinária. Na construção civil, a cal pode ser 

utilizada na produção de argamassas para assentamento de blocos (estudo de caso), 

argamassas para revestimentos, mistura solo-cal e na produção de tijolos sílico-cal. São 

classificadas em três tipos: virgem (resultado da calcinação das rochas calcárias), 

hidráulica (endurece pela ação da água, muito utilizada em construções mais antigas) e 

hidratada (produto manufaturado resultado de processo de hidratação em usina, 

apresentada na forma de pó branco de elevada finura, encontrada no mercado em sacos 

de 20kg). Possui como principais propriedades a plasticidade (fluidez na argamassa, 

facilitando a aplicação), retenção de água (prolongando o estado de plástico da argamassa 

fresca, aumentando a produtividade do pedreiro), incorporação de areia (facilidade em 

envolver e recobrir os grãos do agregado, justificando o emprego na produção de 

argamassas), endurecimento (o que pode reduzir a aderência do revestimento), resistência 

a compressão (contribui pouco para a resistência à compressão das argamassas), 

capacidade de absorver deformações (conferida à argamassa pela cal hidratada, sendo 

fator relevante quando aplicada em paredes e lajes muito solicitadas (AMBROZEWICZ, 

2012). A cal, assim como o cimento, também é reconhecido como responsável pelas 

emissões de CO2 presentes no carbonato durante o processo de produção da cal (realizada 

em forno a uma temperatura entre 900º e 1.100ºC), que se inicia com a transformação de 

rochas carbonáticas mineradas (calcários e dolomitos) em óxidos e anidrido carbônico 

(CINCOTTO et al, 2010). 

 

 AGREGADOS - AREIA 

 

A areia é um sedimento com grãos com diâmetros entre 0,075mm e 4,8mm, sendo 

constituídas de fragmentos de rocha (grossas) e grãos minerais (finas). Sua extração 

ocorre em jazidas de rios (através da sucção do leito), cavas (depósitos de cascalho, areia 

e argila localizadas junto às margens ou foz de rios) e de dunas e praias (que devido à 

presença de cloretos devem ser evitados em concretos e argamassas) (AMBROZEWICZ, 

2012). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM (2012), os agregados 

(basicamente areia e pedra britada) são “as substâncias minerais mais consumidas no 

mundo”. Estima-se que para casas populares de 50m² são consumidas entorno de 68 

toneladas de agregados, sendo que em edifícios são consumidos 1.400 toneladas para 

cada 1.000m² (ANEPAC, 2015) Entre os anos de 1997 e 2011 a demanda por agregados 
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da construção civil (termo empregado no Brasil para designar e identificar o segmento do 

setor mineral que produz matéria-prima mineral bruta ou beneficiada destinada à realização 

de obras) cresceu de 460 para 673 milhões de toneladas, sendo um dos poucos setores a 

não sentir o impacto da crise internacional de 2008/2009 e 2011/2012 (IBRAM, 2012). Em 

2014 o consumo brasileiro de agregados atingiu 741 milhões de toneladas, correspondente 

a 3,70 toneladas per capita – 2,2t em areia e 1,5t em brita (ANEPAC, 2015). 

  No Estado do Rio de Janeiro os dados econômicos da extração de areia são 

considerados de difícil mensuração pois não há ainda um método eficiente de controle da 

produção, dado a variação dos locais, variáveis na dinâmica e recarga de areia dos rios. 

No ranking dos municípios com as maiores produções declaradas estão em Cabo Frio, 

Seropédica, Campos dos Goytacazes, Itaguaí e Maricá (SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIS E SERVIÇOS, 2014). 

 

 AGREGADOS - BRITA 

 

Já a brita é um agregado extraído de rochas em jazidas na natureza e 

posteriormente industrializado (beneficiamento e posterior lavagem), triturado e separado 

em dimensões padronizadas para o seu uso (Brita nº 0 a nº4), com aplicações em 

concretos, pavimentos de rodovias, lastros de estradas de ferro, aterros, drenos, correção 

de solos, entre outros usos. Outros produtos podem ser obtidos deste processo, tais como 

o pó de pedra, areia britada, fíler, etc (AMBROZEWICZ, 2012). 

No estado do Rio de Janeiro, segundo dados do Panorama Mineral Fluminense 

(2014), a produção de rochas britadas ocorre em 35 dos 92 municípios fluminenses, o que 

corresponde a cerca de 40% do total, onde Itaguaí, Seropédica, Rio de Janeiro, Nova 

Iguaçu e São Gonçalo são os cinco municípios com as maiores produções. 

Outro componente da alvenaria estrutural é a armadura. O aço é o metal mais 

utilizado na construção civil, pelo seu extenso uso como armação em estruturas de 

concreto armado. Segundo dados do Instituto Aço Brasil (2018), o consumo per capita é 

de 88 quilos de produto siderúrgico por habitante. 

 

 AÇO 

 

A indústria do aço é um dos setores mais produtivos no Brasil. Até 2016, a indústria 

do aço possuía um parque produtor composto por 30 usinas administradas por 11 grupos 

empresariais, numa capacidade instalada de 50,4 milhões de toneladas ao ano de aço 

bruto. Com US$ 3,9 bilhões de saldo comercial, o Brasil exporta para mais de 100 países, 

ocupando o 11º lugar no mundo em exportações diretas. Só no primeiro trimestre de 2018, 
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a produção brasileira de aço bruto alcançou 8,6 milhões de toneladas, 4,9% maior que o 

mesmo período do ano anterior, com o maior percentual de produção no estado do Rio de 

Janeiro, num total de 2.686 toneladas, equivalente a 31,1% da produção total. Possui como 

principais setores consumidores a construção civil, automotivo, bens de capital, 

equipamentos (incluindo da área agrícola) e utilidades domésticas e comerciais 

(INSTITUTO AÇO BRASIL, 2018).  

A indústria do aço gera uma grande quantidade de CO2, que pode variar de acordo 

com o processo produtivo. A emissão de CO2 na etapa de redução do minério de ferro 

para obtenção do ferro metálico que dá origem ao aço (alto forno) é inevitável. Por utilizar 

o carvão mineral no processo, as possibilidades de mitigação desse impacto tornam-se 

reduzidas nas empresas que utilizam essa rota tecnológica. Segundo dados da 

Confederação Nacional da Indústria e Instituto Aço Brasil (2012), “o esforço para redução 

das emissões de CO2 está focado na busca de maior eficiência energética”, como por 

exemplo, aproveitando “gases do processo, a injeção de finos de carvão, turbina de topo, 

a substituição de óleo combustível por gás natural”, sendo que algumas empresas já 

obtiveram ou estavam “pleiteando certificados de emissão reduzida de gases de efeito 

estufa por meio do desenvolvimento de projetos via Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL)”. 

 

4.4.1 Levantamento Técnico e Análise Documental  
 

Figura 28 – Fluxograma de atividades durante as etapas de Levantamento Técnico, Análise 
documental, modelagem em software 3D e Tratamento de dados e extração automática de 
quantitativos. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Levantamento 
das 

características 
da edificação

Adaptação do 
projeto de 
arquitetura 

para a 
modulação 
dos blocos 
utilizados.

Criação de tags
para controle e 
rastreabilidade 
de informações.

Modelagem 3D 
da edificação

Extração de 
dados para a 

próxima etapa

Input de dados 
complementares 
(SINAPI, TCPO) 



  

132 
 

Nesta etapa da pesquisa, em consulta a Caixa Econômica Federal, foram 

levantadas e identificadas todas as informações disponíveis sobre o projeto e a execução 

da obra do condomínio Vivenda dos Girassóis: plantas baixas, cortes, fachadas, memoriais 

descritivos, detalhes, orçamentos, etc – Tabela 20. 

As informações contidas em tais documentos foram reproduzidas de duas formas - 

Figura 28: 1.Reprodução do projeto em arquivos de Autocad® (2D) e em planilhas no 

Excel® para registro do projeto (informações como memoriais, especificações técnicas e 

quantitativos – Anexo); 2. Modelagem 3D da edificação com extração automática de 

quantitativos através de uma ferramenta BIM, utilizando o software 3D Autodesk Revit ® 

2017.  

 

Tabela 20 – Especificações Técnicas da Alvenaria Estrutural/Vedação 

Componente Especificações Características 

A
L

V
E

N
A

R
IA

 E
S

T
R

U
T

U
R

A
L

/ V
E

D
A

Ç
Ã

O
 

Paredes Estruturais 
Serão executadas a partir do projeto de arquitetura com 
tijolos com furos perpendiculares (blocos cerâmicos 
portantes), nas medidas de 14x19x39, 11,5x19x39 

Paredes de Vedação 

Nas paredes de vedação será utilizado bloco cerâmico de 
9x19x29cm. O fechamento das empenas das paredes 
divisórias entre as casas serão executadas com tijolos de 
vedação 

Juntas Verticais 
Serão preenchidas com argamassa de cimento, areia e 
saibro. 

Cintas de Coroamento                  
das Alvenarias 

Todas as paredes receberão uma cinta de coroamento 
com duas barras metálicas e concreto com a finalidade 
de promover uma amarração superior as paredes, como 
também servir de apoio a estrutura do telhado 
Serão utilizadas canaletas de tijolo cerâmico como 
formas, com dimensões de 14.0, 11.5 ou 9,0 cm de 
largura (de acordo com a espessura da parede), 19.0cm 
de altura e 39.0cm de comprimento para execução das 
cintas de coroamento das alvenarias. 

Vãos de janelas,                  
portas  e basculantes 

Nos vãos das janelas, portas e basculantes, serão 
colocadas vergas e contravergas de concreto. As vergas 
ultrapassarão 20 cm dos vãos, conforme normatização 
descrita na NBR 8545, item 4.3.1.1. 

Encontro de paredes 
Os encontros de todas as paredes serão amarrados 
utilizando-se tijolos com furos perpendiculares ou tela 
para amarração de alvenaria. 

Fonte: Caixa Econômica Federal 

 

Embora o projeto escolhido possua grande parte das informações no memorial 

descritivo (executado em alvenaria estrutural com blocos cerâmicos), o projeto estrutural 

completo (plantas da 1º e 2º fiadas, paginação dos blocos de cada parede, etc) não foi 

encontrado nos arquivos. Tendo como objetivo adequar o projeto de arquitetura a 

modulação da alvenaria estrutural, foi realizado estudo de paginação dos blocos de cada 

parede da unidade habitacional de acordo com a especificação de blocos existente no 

memorial descritivo, de forma a ser utilizado na etapa de modelagem da edificação no 
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software 3D e posterior extração de quantitativos dos materiais – Figura 29 (Estudo 

completo em Anexo). 

Figura 29 – Estudo de paginação da alvenaria 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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4.4.2 Modelagem da edificação no software Autodesk Revit® 2017 
 
 
 

Conforme já exposto no capítulo 4, atendendo aos conceitos relacionados ao BIM 

e sua utilização na interface dos estudos de ACV, foi desenvolvida nesta etapa a 

modelagem em 3D da edificação de acordo com as informações encontradas e então 

parametrizadas, isto é, de acordo com os critérios e definições estabelecidos na fase de 

desenvolvimento e consolidação do projeto – Figuras 30 e 31. 

 

Figura 30 – Modelo 3D da edificação – Autodesk Revit® 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Foram modelados todos os elementos relacionados no projeto que compõem a 

edificação, como lajes (radier e pré-moldada), paredes (alvenarias e respectivos 

revestimentos), pisos, forros, portas e janelas, assim como canaletas utilizadas nas contra-

vergas e cintas de amarração da alvenaria (incluindo grautes e armadura), com suas 

respectivas informações técnicas associadas a cada elemento. 

Para auxiliar a modelagem da edificação foi utilizado como base o template 

disponibilizado pela Contier Arquitetura (pioneiro no uso da tecnologia BIM), que elaborou 

a pedido do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) modelos 

de projetos em Building Information Modeling (BIM) para o Programa Minha Casa, Minha 

Vida (MCMV), do Governo Federal. Disponibilizado o banco de dados (os arquivos estão 

salvos nas extensões RVT ou RFA) com elementos construtivos em BIM para download 

gratuito e de acordo com às normas ABNT - NBR 15873/2010 (coordenação modular em 
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edificações), o template utilizado foi devidamente adaptado de acordo com as 

especificações da habitação unifamiliar objeto do estudo.  

 

Figura 31 – Modelo 3D da edificação - Perspectiva Explodida e Vistas – Autodesk Revit® 2017 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 32 – Planta baixa – Tags das paredes 

Fonte: Elabora pela autora 

 

Tabela 21 – Tags criados para identificação e informações técnicas 

Componente 
Tag 

 (Etiqueta) 
Características 

Parede   Térreo/ Superior PA – x/ PS – x 
Parede acabada no Pavimento Térreo 

Parede no Pavimento Superior 
(Acima de h=2.40m) 

Piso PI – x 
Piso 

(Interno) 

Soleira SO - x 
Soleira  

 (Portas externas) 
Forro/Teto FO – x /TE- x  Forros e tetos 
Peitoril PE – x  Peitoril das janelas 

Janela J1/J2/J3 - x  
Janelas 

(Sala, quartos, cozinha e banheiros) 

Porta P1/P2 - x 
Portas 

(Internas e Externas) 
Cobertura CO - x Telhado 

Legenda: X – Número que indica a localização do item modelado na maquete 3D. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 33 – Exemplo de especificação de uma parede no Autodesk Revit 2017® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para que os quantitativos fossem extraídos e devidamente associados aos 

componentes da edificação dentro da modelagem, foi desenvolvido um sistema de 

reconhecimento de cada elemento através de tags (etiquetas), onde cada elemento 

modelado (pisos, paredes, tetos, etc) recebe um rótulo, uma identificação única, que não 

se repete. O uso de tags facilita não só o processo de reconhecimento, como permite a 

rastreabilidade das informações associadas ao item possibilitando facilmente a 

modificação em caso de erros, alterações de projeto. Desta forma, ao acessar o item 

individualmente no software Revit®, é possível verificar sua especificação técnica 
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detalhadamente e de acordo com os dados reais do projeto – Tabela 21 (Planilhas 

completas no Anexo) e Figuras 32 a 34. 

 

Figura 34 – Exemplo de modelagem de canaleta em bloco cerâmico/concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.2.3 Tratamento de dados e extração automática de quantitativos 
 
 

Nesta seção são apresentadas a parametrização e a preparação dos dados 

necessários para a realização da próxima etapa, como localização das fontes de extração, 

indústrias, fornecedores, distâncias, a massa dos insumos e materiais para execução da 

alvenaria estrutural. Tais dados, coletados de fontes secundárias (backgrounds) são 

necessárias para o lançamento de dados consolidados no software específico de ACV 

(SIMAPRO® - versão 8.5.2). 

 

Tabela 22 – Especificações Técnicas da Alvenaria Estrutural/Vedação 

Componente Especificação Substituído 
Caderno 

 (SINAPI) 
Referência 

(SINAPI) 

Paredes 
Estruturais 

Blocos cerâmicos Não 
Alvenaria Estrutural 

 
Código 89288 

Paredes 
Estruturais 

Blocos de 
concreto 

Não 
Alvenaria Estrutural  

 
Código 89454 

Paredes de 
Vedação 

Blocos cerâmicos Não --------------- 
_____ 

Juntas Verticais 
Argamassa de 
cimento, areia e 
saibro. 

Sim 
Argamassas e 

Grautes 
 

Traço 1:2:9 (Código 
88715) 

Traço 1:1:6 (Código 
87286) 

Cintas de 
Coroamento                  
das Alvenarias/ 
Vãos de janelas,               
portas  e 
basculantes 

Aço, concreto, 
canaletas 
cerâmicas 

Sim 

Argamassas e 
Grautes 

 

Traço 1:0,04:1,6:1,9 
 (Código 90279) 

Verga, contraverga, 
fixação de alvenaria 

de vedação e cinta de 
amarração de 

alvenaria 
 

Traço 1:0,04:1,6:1,9 
(Código 93198) 
(Código 93192) 
(Código 93205) 

Verga, contraverga, 
fixação de alvenaria 

de vedação e cinta de 
amarração de 

alvenaria 

Aço CA-50 
(Código 93205) 

Encontro de 
paredes 

Tela de 
amarração para 
alvenaria 

* * * 

*Material retirado no critério de corte, portanto não utilizado na pesquisa. 
Fonte: SINAPI 

 

Tendo em vista que a proposta da pesquisa é o auxílio a tomada de decisão de 

projeto ainda em fases preliminares do desenvolvimento do empreendimento, optou-se 

pela modelagem de uma única edificação em um único arquivo digital, não sendo 

necessário separar tais simulações. A configuração do partido arquitetônico não sofreu 

nenhuma alteração (a dimensão dos blocos cerâmicos e de concreto são as mesmas), 
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sofrendo alterações somente na parametrização de dados como quantidade de blocos (em 

função do m² de parede), massa e outros dados necessários a ACV. 

Conforme mencionado anteriormente, uma das limitações encontradas na pesquisa 

é a ausência de algumas informações, como fornecedores, traços das argamassas e 

grautes, equipamentos utilizados na obra, etc. Em substituição aos dados não 

identificados, foram utilizadas referências do SINAPI, já que estabelece regras e critérios 

para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia da CEF 

(associado ao IBGE), órgão responsável pelo PMCMV e todo o país - Tabela 22. 

 

Figura 35 – Exemplo de tabela de quantitativos geradas pelo Autodesk Revit 2017® 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Figura 36 – Parametrização de dados no Autodesk Revit® 2017 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Embora o software Autodesk Revit 2017 gere automaticamente as áreas (m²) e 

volumes (m³), para o cálculo de alguns materiais foi necessário o uso de funções 

(fórmulas), item disponibilizado dentro das propriedades da planilha e configuradas de 

acordo com o que foi definido em projeto. Estas fórmulas podem ser parametrizadas 

utilizando dados gerados automaticamente pelo software (como área e volume) e 

reconfigurados em caso de modificação ao longo do desenvolvimento do estudo – Figuras 

35 e 36. 

 No cálculo da massa dos blocos cerâmicos/concreto utilizou-se como referência 

dados obtidos do TCPO (2012), onde estão registradas a quantidade de blocos por metro 

quadrado (12,5/m²) e a massa média de cada bloco utilizado (6,9 kg para bloco cerâmico 

e 11,8 kg para bloco de concreto). Para efeito de cálculo, foram consideradas todas as 

alvenarias estruturais – Tabela 23 e Figura 37. 

 

Figura 37 – Bloco cerâmico (a) e de Concreto (b) 

 

Fonte: Cerâmica Salema / Multiblocos® 
 
 

Tabela 23 – Referência das armaduras utilizadas nas canaletas e cintas de amarração 

Propriedades Bloco cerâmico Bloco concreto Referência 

Dimensões 14x19x39cm 14x19x39cm SINAPI 
Peças/m² 12,5 12,5 TCPO (2012) 
Kg/peça 6,9 11,8 TCPO (2012) 

Fonte: SINAPI / TCPO 
 

A armadura utilizada nas cintas de amarração e contra-vergas foram também 

especificadas de acordo com o SINAPI – Tabela 24. Uma vez inseridas no modelo em 

metro linear (2 barras por canaleta e cinta) e de acordo com as informações 

complementares retiradas do fabricante, foi possível parametrizar e obter a massa de aço 

utilizada. Para efeito de cálculo, foi considerada somente o vergalhão de maior bitola no 

cálculo (Ø=8mm). 
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Tabela 24 – Referência das armaduras utilizadas nas canaletas e cintas de amarração 

Componente Especificação Massa (Kg/m) Referência (SINAPI) 

Cinta de amarração* Aço CA-50 – Ø 8mm 0,395 
Alvenaria Estrutural  

 (Código 93205) 

Contraverga** 
Aço CA-50 – Ø 

6.3mm** 
0,245 

Alvenaria Estrutural  
(Código 93198) 

* Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. 
** Para efeito de cálculo, foi considerada somente o vergalhão de maior bitola no cálculo (Ø=8mm) 

Fonte: SINAPI 
 

O cálculo da argamassa de assentamento também foi parametrizada de acordo 

com o fator dado pelo SINAPI, onde são considerados para cada m² um fator de uso 

proporcional em relação ao volume produzido (m³/m²) – Tabela 25. 

 

Tabela 25 – Fator de cálculo da argamassa de assentamento em cada tipo de bloco 

Componente Especificação Fator (m³/m²) Referência (SINAPI) 

Argamassa de 
assentamento  

Blocos cerâmicos* 0,0127 

Alvenaria Estrutural – 
SINAPI 

Traço 1:1:6 
 (Código 89288) 

Argamassa de 
assentamento  

Blocos concreto** 0,0104 

Alvenaria Estrutural – 
SINAPI 

Traço 1:2:9 
 (Código 89454) 

* Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área 
líquida, maior ou igual que 6m2, sem vãos, utilizando palheta e argamassa de 
assentamento com preparo em Betoneira. Af_12/2014. 
** Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa,para 
paredes com área líquida maior ou igual a 6m2, sem vãos, utilizando palheta. 
af_12/2014. 

Fonte: SINAPI 
 

No caso dos insumos como areia, cal, brita e cimento, baseados nos volumes de 

argamassa e graute calculados automaticamente, foram utilizados os traços (definidos de 

acordo com os dados retirados do SINAPI) e a massa específica de cada um, de forma a 

calcular a massa de cada material utilizado – Tabela 26. 

 

Tabela 26 – Massa específica utilizada no cálculo da massa dos insumos 

Material Massa Específica (Kg/m³) 

Cimento 3150 
Areia 2700 
Cal Hidratada 2200 
Brita 0 2670 

Fonte: L.A. FALCÃO BAUER (1994) 
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Tabela 27 – Fator de perda dos materiais em obra 

Componentes Porcentagem (%) 

Aço CA-50 5 
Blocos cerâmicos 5 
Blocos de concreto 3 
Argamassas 30 

Graute 
30                        

       (Mesmo fator aplicado para argamassas) 

Fonte: TCPO - Tabela de Composição de Preços para Orçamentos (2010) 
 
 

Para todos os materiais e insumos utilizados nos componentes da alvenaria 

estrutural e de vedação foram consideradas as perdas (Tabela 27), embora os destinos 

dos resíduos da obra não serão computados neste estudo. 

 

 

Tabela 28 – Referência do cálculo do consumo de energia utilizado 

Componente 
(CHP 

+ CHI)/m³ 
CV/m³ KW/m³ Referência 

Argamassa de 
assentamento* 

4,54 2 

 
 

6,67 

Argamassas e Grautes 
– SINAPI 

Traço 1:2:9 
(Código 88715) 

Argamassa de 
assentamento* 

5,10 2 

 
 

7,50 
 

Argamassas e Grautes 
– SINAPI 

Traço 1:1:6 
(Código 87286) 

Graute* 2,86 2 

 
 

4,20 

Argamassas e Grautes 
SINAPI 

Traço 1:0,04:1,6:1,9  
(Código 90279) 

* Preparo mecânico com betoneira 400 l. - capacidade nominal de 400 l - Capacidade de mistura 
280 L, motor elétrico trifásico potência de 2 CV, sem carregador. 

Legenda: CHP – Tempo Produtivo (carregamento, mistura e descarregamento) 
CHI – Tempo Improdutivo (demais tempos da jornada de trabalho) 

CV – Cavalo Vapor – 1CV=0,735 Kwh 

Fonte: SINAPI 
 

Como a execução da alvenaria estrutural e de vedação é ainda realizada de forma 

manual, foram consideradas como equipamentos no cálculo do consumo de energia 

somente as betoneiras utilizadas para a confecção das argamassas de assentamento e o 

graute, ainda de acordo com as recomendações dos manuais do SINAPI – Tabela 28. 
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Figura 38 – Exemplo de trajeto calculado em km com auxílio do Google Maps® 

 
 Fonte: Google Maps – Acesso em: 22 abr. 2018 

 

O transporte de materiais até o canteiro de obras é outro fator de contribuição 

relevante no estudo das emissões de kg de CO2 na construção civil. Para o cálculo de 

quantas toneladas foram transportadas por quilômetro (t/km), foram utilizados dois critérios: 

 

 1. Levantamento e identificação dos fornecedores existentes no estado do Rio de Janeiro 

avaliados pelo Programa Setorial da Qualidade (PSQ), sendo utilizada a distância média 

entre os três mais próximos;  

2.Caso não sejam identificados no PSQ (caso da areia e da brita), foram consideradas as 

áreas de extração/produção mais próximos da localização do empreendimento. 

 

O Programa Setorial da Qualidade (PSQ) visa por meio das entidades setoriais de 

fabricantes de produtos para a construção civil ampliar ações que tem como objetivo o 

desenvolvimento tecnológico do setor, combatendo a produção em não-conformidade com 

as Normas Técnicas pertinentes, dentro das diretrizes do PBQP-H (PBQP-H, 2018). Desta 

forma, ao consultar os fornecedores creditados, há a garantia da qualidade e conformidade 

das indústrias selecionadas para a pesquisa. Vale ressaltar que os relatórios consultados 

tem vigência ainda para o ano de 2018, devendo ser consultados à medida que são 

atualizados. As distâncias foram calculadas com o auxílio do Google Maps e restringem-

se ao Estado do Rio de Janeiro – Figura 38, Tabelas 29 e 30 (Informações de todos os 

fornecedores - Tabelas 62 a 68 - Anexo). 
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Tabela 29 – Indústrias e distâncias médias adotadas 

Material Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C 
Distância  

Média (km) 

Cimento* 77 248 17 114 
Blocos 
Cerâmicos* 

14 108 96 73 

Blocos de 
Concreto* 

30 45 20 32 

Aço* 79 14 84 59 
Cal** 82 16 ------ 49 

*Critério 1 – Programa Setorial da Qualidade 
** Critério 2 – Fornecedores mais próximos ao local do empreendimento. 

Fonte: Programa Setorial da Qualidade 
 

Tabela 30 – Áreas de extração e distâncias médias adotadas 

Material 
Área 

produtora 

A 

Área 
produtora 

B 

Área 
produtora 

C 

Distância 

Média (km) 

Areia 7 11 123 47 
Brita 7 11 46 21 

Fonte: Panorama Mineral Fluminense – 2014 
Disponível em: http://www.drm.rj.gov.br/index.php/downloads/category/79-panorama-

mineral-2014?download=551%3Apanorama-mineral-2014 
Acesso em 22-04-2018 

 

Figura 39 – Exportação de quantitativos no Autodesk Revit® 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao final da modelagem em 3D da edificação e após a inserção de todos os dados 

relacionados a especificação técnica dos materiais (devidamente parametrizados em 

funções criadas de acordo com as informações necessárias à execução do estudo de 
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ACV), são extraídos relatórios em formato de tabelas para fora do ambiente do software 

BIM, no caso o Autodesk Revit® 2017 (em arquivos com extensão .txt, que posteriormente 

serão transformados em .xls – Excel®), organizando as informações para que possam ser 

inseridas no software ACV (no caso o SimaPro® - versão 8.5.2) na etapa seguinte – Figura 

39 e Tabelas 31 e 32. 

 

Tabela 31 – Dados extraídos do modelo da edificação (Totais) 

Componente/ 
Material 

Alternativa A 

(blocos cerâmicos) 

Alternativa B 

(blocos de concreto) 

Blocos (Kg) 11.683 (129m²)* 19.598 (129m²)* 
Argamassa de 
assentamento (m³) 

2,13 1,75 

Graute** (m³) 1,26 1,26 
Aço CA-50** (kg) 46 46 
Areia 
(argamassa+graute) (kg) 

4.323+1197=5.520 3.540+1197= 4737 

Brita 0/Pedrisco (graute) 
(kg) 

1405 1405 

Cal Hidratada  
(argamassa+graute) (kg) 

587+24=611 641+24= 665 

Cimento 
(argamassa+graute)  (kg) 

841+873=1.714 459+873=1.332 

kWh (betoneiras) 16+5=21 12+5=17 

* Valores finais arredondados com o fator de perda incluído. 
** Graute e armadura possuem o mesmo valor pois os blocos canaleta utilizados nas cintas de 
amarração contravergas e vergas possuem as mesmas dimensões nas duas opções de blocos. 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Tabela 32 – Toneladas por quilômetro (Total dos componentes) 

 
Alternativa A 

(blocos cerâmicos) 

Alternativa B 

(blocos de concreto) 

Componentes t/km t/km 

Blocos (total) 855 629 
Argamassa de 
assentamento (m³) 

328 250 

Armadura (CA-50) 2,72 2,72 
Graute (m³) 186 186 

Fonte: A autora 

4.2.4 Resultados e Discussão – Modelagem em software associado ao BIM 
 

O uso do software BIM nesta etapa da pesquisa permitiu não só a modelagem em 

3D da edificação (o que em um processo normal de desenvolvimento de projeto auxiliaria 

nas questões de compatibilização de projetos e interface entre disciplinas), como também 

permitiu calcular as quantidades de cada material utilizado na construção da unidade 

(incluindo a alvenaria estrutural). Através da possibilidade de configuração de funções 

(equações) baseadas em quantidades já calculadas automaticamente pelo programa 
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(como área, volume), o software Autodesk Revit® 2017 permitiu que insumos não 

modelados também fossem calculados, tais como: o volume de argamassa de 

assentamento (em dois traços diferentes); a massa de insumos como cal hidratada, 

cimento, areia e brita; quilowatts (kwh) das betoneiras utilizadas para a produção mecânica 

de argamassa e graute; percentuais de perda de cada material; toneladas transportadas 

por quilômetro (tkm), medida padrão utilizada tanto no SimaPro® quanto no cálculo de 

emissões de CO2 utilizando dados de inventários nacionais, entre outras informações. 

Nesta pesquisa tais dados puderam ser calculados através da utilização de fatores e 

referências retirados do SINAPI, porém poderiam ter sido utilizados dados originais do 

projeto. 

Outro ponto favorável é que as duas alternativas (bloco cerâmico e concreto) foram 

desenvolvidas em um único modelo, sendo suas informações configuradas e gerenciadas 

através de tabelas separadas, sem que os dados de cada opção fossem agrupados, o que 

poderia causar desorganização entre as informações de cada opção. Ressalta-se ainda 

que outras opções de sistema construtivo poderiam ser simuladas, como por exemplo 

paredes de concreto moldado in loco, uma vez que o software permitiu a extração do 

volume em metros cúbicos e a inserção da armadura em vergalhões de aço (incluindo as 

especificações técnicas do produto, como bitola, códigos, etc).  

A realização da modelagem única foi possível pois as paredes da edificação foram 

modeladas com uma família de paredes arquitetônicas, isto é, as alvenarias em si não 

foram modeladas como num projeto executivo, onde a composição no modelo poderia ser 

feita bloco a bloco. Neste caso, a inserção de dados do perfil ambiental de cada material 

(emissões de CO2, uso de água no processo, energia, etc) poderia ser feita dentro de cada 

componente pelo responsável pelo modelo ou através de templates de fornecedores, junto 

a informações como massa, dimensões e código de fabricação. Vale ressaltar que o uso 

de software associado a plataforma BIM permite a interface com outros programas de 

simulação, como os de análise de desempenho térmico e eficiência energética, ponto 

favorável na realização de um estudo de ACV que englobe a fase operacional da edificação 

ao longo do seu ciclo de vida. 

A criação de tags associados a cada elemento da construção (portas, paredes, 

pisos, etc) permite a rastreabilidade das informações, auxiliando na checagem das 

especificações associadas. Em caso de alterações ao longo da dinâmica de 

desenvolvimento de um projeto preliminar, tais dados podem ser mais facilmente 

identificados e alterados de acordo com as modificações propostas. 

Outro ponto a ser ressaltado é que o software de modelagem 3D foi utilizado de 

forma isolada, isto é, a pesquisa foi desenvolvida sem que o projeto de arquitetura 

participasse das atividades interativas que a plataforma BIM oferece, e sem sofrer 
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alterações em função da dinâmica com outras disciplinas. Embora tenha sido realizada 

desta forma, a simulação desenvolvida ao longo da pesquisa permitiu verificar as diversas 

possibilidades que o software proporciona, incluindo a extração automática de 

quantitativos, bem como a facilidade para a modificação e readequação das especificações 

técnicas do projeto. 

Um ponto desfavorável é a exportação das tabelas para o ambiente externo ao 

software 3D, pois o arquivo é gerado com extensão txt (bloco de notas) e não xls (Excel), 

segmentando o procedimento. Após a extração das tabelas em txt, é necessário abrir o 

arquivo dentro do Excel® e configurá-lo de acordo com as unidades do projeto, processo 

que demanda tempo e possibilidade de erro ou perda de dados entre processos. 

Outra questão a ser levantada é a impossibilidade de criação direta de gráficos pelo 

software. Uma vez configuradas as tabelas com os dados necessários a análise e tomada 

de decisão de projeto, seria interessante a existência de uma função ou plug-in que 

pudesse realizar os gráficos ainda dentro do software de modelagem 3D.  

Embora os pontos abordados anteriormente não sejam complicados de serem 

executados no modelo, é necessário que o projetista/arquiteto/engenheiro tenha 

conhecimento e experiência de modelagem em 3D no software para que possa obter os 

melhores resultados, otimizando tempo e custos de retrabalho. 

 

4.5  Etapa 4 – Avaliação do Impacto do Ciclo De Vida (AICV) 
 

Nesta seção são apresentadas a aplicação das duas alternativas utilizadas para 

avaliação do impacto do ciclo de vida: a primeira com o suporte de um software ACV 

(Simapro®), com o uso de métodos e banco de dados internacional (Ecoinvent 3.3) e a 

segunda opção, com o uso de dados de inventários de publicações de pesquisas no âmbito 

nacional. Ressalta-se que, embora tais métodos possuam unidades de medição diferentes 

(a primeira em CO2 eq e a segunda em CO2), o objetivo da pesquisa é avaliar o 

desempenho dos materiais de forma qualitativa e não quantitativa, isto é, se por métodos 

diferentes os materiais apresentam o mesmo perfil em termos de potencial de impacto e 

não em valores numéricos. 

 
4.5.1 Modelagem no software SIMAPRO®  
 

Conforme mencionado na seção 4.1, nesta etapa os dados levantados e 

quantificados na fase anterior são inseridos no software de ACV (no caso, o SimaPro®) – 

Tabelas 33.  A modelagem de dados no Simapro® (versão 8.5.2) foi realizada em duas 

etapas:  
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A. Formação de conjuntos de itens que compõem o sistema construtivo de alvenaria 

estrutural e de vedação em ordens de grandeza (incluindo o transporte dos materiais da 

composição), tendo como finalidade uma unidade padrão para posterior análise de 

sensibilidade. Foram compostos os seguintes conjuntos de dados no software SimaPro® 

(versão 8.5.2): 1 m³ de argamassa de assentamento (nos dois traços utilizados), 1 m³ 

graute, 1m² da alvenaria (blocos nas duas opções) e 1kg de armadura. O transporte dentro 

de cada conjunto é proporcional a quantidade de material utilizado na composição - Dados 

apresentados na Tabelas 33 a 38.  

 

Tabela 33 – Informações no SimaPro® - Base de dados - Ecoinvent® 3.3 

Componentes Unidade Material Origem Data 

Bloco cerâmico 1m² 
Clay brick {RoW}| production |  
Alloc Def, U 

Suíça, 
Alemanha, 

Austria 

01-01-1992/ 
31-12-2016 

Bloco concreto 
 
1m² 
 

Concrete block {RoW}| 
production |  
Alloc Def, U 

RoW 
(Rest of the 

World) 

01-01-1997/ 
31-12-2016 

Armadura kg 
Steel rebar, blast furnace and 
electric arc furnace route, 
production mix, at plant GLO S 

GLO  
(Global) 

------- 

Areia 
 

kg 
Sand {RoW}| gravel and 
quarry operation | 
 Alloc Def, U 

RoW 
(Rest of the 

World) 

01-01-1997/ 
31-12-2016 

Cal Hidratada 
 

kg 
Lime, hydrated, packed 
{GLO}| market for |  
Alloc Def, U 

GLO  
(Global) 

01-01-2011/ 
31-12-2016 

Cimento 
 

kg 

Cement, alternative 
constituents 6-20% {RoW}| 
market for | 
 Alloc Def, U 

RoW 
(Rest of the 

World) 

01-01-2005/ 
31-12-2016 

Brita 0/ Pedrisco 
 

kg 
Gravel, crushed {RoW}| 
production |  
Alloc Def, U 

RoW 
(Rest of the 

World) 

01-01-1997/ 
31-12-2016 

Matriz energética Kwh 
Electricity,low voltage 
{BR}| marketfor |  
Alloc Def,U 

BR  
(Brasil) 

01-01-2012/ 
31-12-2016 

Transporte tkm 
Transport, freight, lorry 16-32 
metric ton, EURO3 {GLO}| 
market for | Alloc Def, U 

GLO  
(Global) 

01-01-2011/ 
31-12-2016 

Fonte: Ecoinvent versão 3.3 - SimaPro® 

Tabela 34 – Quantitativos de 1m² da alvenaria em blocos no SimaPro® 

                                           Alvenaria – Blocos cerâmicos e de concreto (1m²) 

                                            Componentes Quantidade* 

Material 
(kg) 

Clay brick {RoW}| production | Alloc Def, U 90,56 

Transporte 

(tkm) 

Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO3 
{GLO}| market for | Alloc Def, U 

6,61 

Material 
(kg) Concrete block {RoW}| production | Alloc Def, U 151,92 

Transporte 

(tkm) 

Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO3 {GLO}| 
market for | Alloc Def, U 

4,86 

* Valor final com o fator de perda incluído. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 35 – Quantitativos de 1m³ das argamassas e graute no SimaPro® 

Argamassa 1:1:6 (1m³) – Alvenaria em blocos cerâmicos 

Componentes Quantidade* 

Material 
(kg) 

Areia 
Sand {RoW}| gravel and quarry operation | Alloc Def, U 

2.025,00 

Cal Hidratada 
Lime, hydrated, packed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

275,00 

Cimento 
Cement, alternative constituents 6-20% {RoW}| market for | Alloc 
Def, U 

393,75 

Matriz 

Energética (Kwh) 

Electricity, 
low voltage {BR}| market 
for | Alloc Def, U 

7,50 

Transporte 

(tkm) 

Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO3 {GLO}| market 
for | Alloc Def, U 

153,54 

* Valor final com o fator de perda incluído. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Tabela 36 – Quantitativos de 1kg da armadura no SimaPro® 

Armadura – Aço – Contra-vergas e cintas de amarração 

Componentes Quantidade 

Material 
(kg) 

Steel rebar, blast furnace and electric arc furnace route, 
production mix, at plant GLO S 

1,00 

Transporte 

(tkm) 

Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO3 {GLO}| 
market for | Alloc Def, U 

0,06 

* Valor final com o fator de perda incluído. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 37 – Quantitativos de 1m³ das argamassas e graute no SimaPro® 

Argamassa 1:2:9 (1m³) – Alvenaria em blocos de concreto 

Componentes Quantidade* 

Material 
(kg) 

Areia 
Sand {RoW}| gravel and quarry operation | 
Alloc Def, U 

2025,00 

Cal Hidratada 
Lime, hydrated, packed {GLO}| market for | 
Alloc Def, U 

366,67 

Cimento 
Cement, alternative constituents 6-20% 
{RoW}| market for | Alloc Def, U 

265,50 

Matriz 

Energética (Kwh) 

Electricity, 
low voltage {BR}| market for | Alloc Def, U 

11,67 

Transporte  

(tkm) 

Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, 
EURO3 {GLO}| market for | Alloc Def, U 

143,07 

* Valor final com o fator de perda incluído. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 38 – Quantitativos de 1m³ do graute no SimaPro® 

Graute 1:0,4: 1,6:1,9  (1m³) – Utilizado nas alternativas A e B 

Componentes Quantidade* 

Material 
(kg) 

Areia 
Sand {RoW}| gravel and quarry operation | Alloc 
Def, U 

951,54 

Cal Hidratada 
Lime, hydrated, packed {GLO}| market for | Alloc 
Def, U 

19,38 

Cimento 
Cement, alternative constituents 6-20% {RoW}| 
market for | Alloc Def, U 

693,83 

Brita  
Gravel, crushed {RoW}| production | Alloc Def, U 

1117,40 

Matriz 

Energética (Kwh) 

Electricity, 
low voltage {BR}| market 
for | Alloc Def, U 

4,20 

Transporte 

(tkm) 

Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO3 
{GLO}| market for | Alloc Def, U 

148,23 

* Valor final com o fator de perda incluído. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
B. Seleção das categorias e métodos a serem utilizados. Conforme descrito no 

Capítulo 4, optou-se pela categoria relacionada ao Potencial de Aquecimento Global 

(Global Warming Potencial), sendo simulado por cinco métodos existentes no SimaPro®: 

três métodos europeus (Impact 2002+, CML-IA Baseline e EDIP 2003) e dois norte-

americanos disponíveis no SimaPro® 8.5 – Versão Faculty – Figura 40. 

 

Figura 40 – Modelagem no software SimaPro® - Métodos diferentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

MÉTODOS EUROPEUS MÉTODOS NORTE-AMERICANOS 
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Os métodos escolhidos possuem configurações e origens diferentes, porém seus 

fatores são expressos como Potencial de Aquecimento Global (Mudanças Climáticas), em 

kg de equivalente de dióxido de carbono/ kg de emissão, exceto o BEES+, que apresenta 

fator em grama de dióxido de carbono (devidamente convertido para kg de CO2 eq antes 

da comparação de resultados). 

O CML-IA é uma metodologia de ACV com abordagem de midpoint desenvolvida 

pelo Centro de Ciências Ambientais (CML) da Universidade de Leiden, na Holanda. O 

modelo de caracterização utilizado foi desenvolvido pelo Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC). Os fatores são expressos como Global Potencial de 

Aquecimento para horizonte de tempo 100 anos (GWP100), em kg de dióxido de carbono 

/ kg de emissão (GOEDKOOP et al,2018). 

O EDIP 2003 é uma metodologia de ACV de origem dinamarquesa, apresentada 

como uma atualização da metodologia EDIP 97, com fator de Potencial de Aquecimento 

Global para 100 anos em dióxido de carbono/kg de emissão baseada no IPCC (2007). 

Já o IMPACT 2002+ (IMPact Assessment of Chemical Toxics) é uma metodologia 

de avaliação de impacto originalmente desenvolvido no Instituto Federal Suíço de 

Tecnologia - Lausanne (EPFL), com os desenvolvimentos atuais realizados pelo mesma 

equipe de pesquisadores agora sob o nome de sistemas Ecointesys-ciclo de vida 

(Lausanne). Atualmente propõe uma implementação viável de uma abordagem combinada 

de ponto médio / dano, ligando todos os tipos de inventário de ciclo de vida resultados 

(fluxos elementares e outras intervenções) através de 14 categorias intermediárias para 

quatro categorias de danos. É uma combinação de quatro métodos: IMPACT 2002 

(PENNINGTON et al. 2005), Eco-indicator 99 (GOEDKOOP E SPRIENSMA. 2000, 2ª 

versão, Fatores Igualitários), CML (GUINÉE et al. 2002) e IPCC.  

BEES+ (Building for Environmental and Economic Sustainability) é uma ferramenta 

de software desenvolvida pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST), utilizado 

no setor de construção civil para avaliar o desempenho econômico e ambiental 

proporcionando apoio na tomada de decisão de designers, construtores e fabricantes de 

produtos (CAMPOLINA et al., 2015). O BEES combina a avaliação parcial do ciclo de vida 

e o custo de ciclo de vida para materiais de construção e construção em uma única 

ferramenta, sendo os resultados apresentados em “termos de impactos na avaliação do 

ciclo de vida custos ou uma combinação de ambos”, tendo como meta auxiliar o arquiteto, 

engenheiro ou comprador a escolher um produto que equilibre o desempenho ambiental e 

econômico (GOEDKOOP et al,2018). 

TRACI (Ferramenta para a Redução e Avaliação de Impactos Químicos e Outros 

Impactos Ambientais) é uma metodologia de LCIA orientada ao ponto médio (midpoint) 

desenvolvida pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) especificamente para 
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os EUA, usando parâmetros de entrada consistentes com os locais dos EUA. É um 

programa de computador autônomo que utiliza parâmetros de entrada consistentes com 

os locais dos EUA. É uma metodologia de avaliação do impacto do ciclo de vida orientada 

ao ponto médio, consistente com a decisão da EPA de não agregar entre as categorias de 

impacto ambiental (GOEDKOOP et al,2018). 

 
 

4.5.2 Inventários de dados da Literatura Nacional 
 
 

Nesta etapa, após selecionados os inventários nacionais (mencionados no capítulo 

4), os fatores de emissão de CO2 são inseridos no software de modelagem 3D através de 

funções baseadas em dados já calculados anteriormente pelo programa, como por 

exemplo, a massa dos materiais utilizados (blocos, cimento, cal hidratada, areia, brita, etc), 

assim como a energia elétrica consumida e a massa a ser transportada de acordo com a 

distância de cada insumo. Porém, antes desta etapa, é necessário realizar a conversão 

das unidades dos fatores que serão utilizados para kgCO2 /kg de material utilizado, 

evitando assim erros com relação a ordem de grandeza na medição das emissões. Foram 

utilizados inventários de dois autores: Costa (2012) e Stachera Jr (2008). Como o último 

não apresentava valores de alguns materiais, dados do CBCS (2014) sobre blocos de 

concreto e brita de Rossi (2013) foram utilizados para complementar a pesquisa. A tabela 

39 apresenta os fatores já convertidos utilizados para esta pesquisa. 

 

 

Tabela 39 – Inventário de dados nacionais - Fatores de emissão de kgCO2/kg material 

Fatores de emissão de kgCO2/kg 

Material 
Autores/fontes 

Costa (2012) 
Stachera Jr 

(2008) 
CBCS (2014) Rossi (2013) 

Areia 0,0861 0,008 --------- --------- 
Aço 1,8452 1,45 --------- --------- 
Cal Hidratada 0,911 0,785 --------- --------- 
Cimento 0,6518 0,968 --------- --------- 
Brita 0,0858 --------- --------- 0,001** 
Bloco 
Cerâmico 

0,111 0,137 --------- --------- 

Bloco de 
Concreto 

0,184 --------- 0,076* --------- 

*Valor médio para bloco de concreto de 4,5 Mpa 
** Valor médio para brita 

Fonte: Adaptado de Costa (2012), Stachera Jr (2008), CBCS (2014), Rossi (2013). 
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Tabela 40 – Inventário de dados nacionais - Fatores de emissão de kgCO2/Kwh 

Fator médio anual (kgCO2/Kwh) 

 
Ano de 2018 

Janeiro Fevereiro Março 
Fator 0,064 0,0608 0,0635* 

*Valor utilizado na pesquisa 
Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (2018) 

 

Para a energia elétrica contabilizada no uso das betoneiras, foi utilizado o fator 

médio de emissão de CO2 do Sistema Interligado Nacional do Brasil do mês de março de 

2018 (valor mais atualizado), onde é calculada a média das emissões da geração, levando 

em consideração todas as usinas que estão gerando energia e não somente aquelas que 

estejam funcionando na margem (MCTIC, 2018) – Tabela 40. 

 

Tabela 41 – Inventário de dados nacionais - Fatores de emissão de kgCO2/tkm 

Fator final calculado (kgCO2/tkm) 

Fator de consumo de 
combustível (l/t.km) 
Costa (2012) 

Fator de emissão de 
CO2/l de diesel 

MMA (2013) 

 
Fator atribuído para 

retorno a indústria  
Caldas e Sposto 

(2017) 

Fator final 

0,0196 2,603 1,5 0,0765 

*Valor utilizado na pesquisa  
Fontes: Costa (2012), MMA (2013), Caldas e Sposto (2017) 

 

 Com relação a contabilização das emissões relacionadas ao transporte, foi utilizado 

como fator de consumo de combustível 0,0196l/t.km, valor adotado por Costa (2012). Para 

o cálculo das emissões de CO2 geradas pela queima do diesel utilizado como combustível, 

foi utilizado o fator de emissão de 2,603 kgCO2/l, dado obtido do Inventário Nacional de 

Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários – ano-calendário 2005-

2012 (MMA, 2013), também utilizado por Caldas e Sposto (2017). Desta forma, multiplicado 

os valores, o fator inicial de emissão encontrado foi de 0,049 kgCO2/t.km. 

Contudo, este valor ainda não contempla o retorno dos caminhões as 

indústrias/fornecedores. Para isso, Caldas e Sposto (2017) citam como possibilidade o 

estabelecimento de três alternativas a volta de tais veículos:  

 

A. Caminhão voltar vazio;  

B. Caminhão voltar com uma fração da carga;  

C. Caminhão voltar com 100% da carga.  
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Desta forma, seguindo o critério adotado por Caldas e Sposto (2017), numa medida 

conservadora, adotou-se a opção b, considerando o retorno com 50% da carga total. Desta 

forma, o fator inicial calculado de 0,049 kgCO2/t.km foi multiplicado por 1,5, resultando num 

valor final de 0,0765 kgCO2/t.km, sendo esse o fator utilizado nas emissões de CO2 

correspondentes ao transporte dos materiais dos fornecedores ao canteiro de obras – 

Tabela 41. O mesmo retorno (com 50% da carga total) foi considerado na simulação com 

dados de bases internacionais no software de ACV. 

Com os fatores devidamente convertidos, tais valores foram inseridos no modelo 

3D através de equações desenvolvidas pelo projetista, sendo relacionadas a massa dos 

materiais, quilowatts ou toneladas por quilômetro transportados. Uma vez que os dados 

foram inseridos e os cálculos realizados, as tabelas são exportadas para fora do ambiente 

do software, em extensão txt (bloco de notas) e posteriormente convertidas em arquivos 

xls (Excel) para a elaboração de gráficos que contribuirão para a avaliação dos dados 

gerados nesta etapa.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO – APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES DA ACV 

Nesta seção são apresentados as análises e comparação dos resultados obtidos 

em cada simulação realizada (tanto com o uso de software ACV quanto de inventários de 

dados nacionais). Tendo como objetivo avaliar os potenciais impactos dos materiais 

utilizados na alvenaria estrutural da unidade habitacional e trazer tal discussão para o 

ambiente colaborativo e de desenvolvimento preliminar de projetos, a pesquisa buscou 

questões significativas a serem observadas, que viabilizam contribuições a tomada de 

decisão de projeto, tais como: 

 

A. Qual sistema construtivo possui maior potencial de impacto: Blocos cerâmicos ou 

blocos de concreto? Qual componente possui maior potencial de impacto na opção A 

(blocos cerâmicos)? E na opção B (blocos de concreto)?  

B. Qual bloco possui maior potencial de impacto?  

C. Qual insumo possui maior potencial de impacto na composição da argamassa 

1:1:6? E na composição da argamassa 1:2:9? 

D. Qual insumo possui maior potencial de impacto na composição do graute? 

E. O que possui maior potencial de impacto na armadura: a produção do aço ou o seu 

transporte até o canteiro de obras? 

 

A seguir são apresentados os resultados da abordagem de tais pontos, obtidos 

através de gráficos e respectivas análises. 

 
5.1 Análise de sensibilidade e contribuição - Métodos do SimaPro® 
 
 

Em conformidade com as simulações geradas no software SimaPro® (versão 8.5.2) e 

os respectivos métodos selecionados (descritos na Seção 4.5.1), as questões levantadas 

pela pesquisa apresentaram os seguintes resultados: 

 

Tabela 42 – Habitação – Emissões totais de kg CO2 eq./unidade habitacional em cada método 

Métodos  Alternativa A (kgCO2) Alternativa B (kgCO2) 

CML-IA 5.412,74 3.583,77 
EDIP 2003 5.382,85 3.568,17 
IMPACT 2002+ 5.304,23 3.526,15 
BEES+ 5.366,27 3.558,78 
TRACI 2.1 5.382,68 3.568,00 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 41 – Alternativas A e B seus componentes – Comparação entre métodos 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

CML-IA EDIP 2003
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2002+

BEES+ TRACI 2.1

Armadura (kg) 47,84 47,84 47,84 47,84 47,84

Graute 833,83 829,91 818,58 827,79 829,74
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A. O primeiro ponto abordado buscou identificar qual sistema construtivo (considerando todos 

os componentes já citados) tem maior potencial de impacto. Embora os métodos utilizados 

nas simulações sejam diferentes, constatou-se que a alternativa A, que é composta por 

blocos cerâmicos, possui maior emissão de CO2 eq. em todas as simulações, com 

diferenças de até 34% quando comparadas a alternativa B (blocos de concreto) - Figura 

41. Outro tópico relevante é que as diferenças em valor numérico são relativamente baixas 

entre os métodos em cada alternativa, entorno de 2% na opção de blocos cerâmicos e 

1,6% na opção de blocos de concreto (entre os métodos CML-IA e IMPACT 2002+, que 

apresentaram os maiores e menores valores, respectivamente) – Tabela 42. Vale destacar 

que embora os cinco métodos abordados possuam origens diferentes, as simulações 

possibilitaram a constatação de que a variação é pequena entre os valores numéricos 

apresentados, com valor máximo de 2%. 

Ainda dentro da primeira questão abordada, o estudo detectou que, dentre os 

materiais que compõe a alvenaria estrutural, os blocos constituem o componente de maior 

potencial de impacto em todos os métodos (tanto europeus quanto norte-americanos). Tal 

circunstância deve-se ao fato de que os blocos apresentam a maior massa de material 

dentre os componentes avaliados. Outro ponto relevante é a constatação de que nas 

análises realizadas, os blocos cerâmicos, embora possuam massa menor que os blocos 

de concreto, superam os mesmos em valores numéricos em todas as alternativas, com 

valores próximos ao dobro das emissões constatadas.  

 

 

Figura 42 – Blocos cerâmicos - Emissões em kgCO2 eq./ m²  

Fonte: Elaborada pelo autora 
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Figura 43 – Blocos de concreto - Emissões em kgCO2 eq./ m²  

Fonte: Elaborada pelo autora 

 

 

Tabela 43 – Blocos - Emissões totais de kg CO2 eq./m² em cada método 

Métodos  Blocos cerâmicos (kgCO2) Blocos concreto (kgCO2) 

CML-IA 24,48 12,51 
EDIP 2003 24,32 12,45 
IMPACT 2002+ 23,89 12,27 
BEES+ 24,23 12,41 
TRACI 2.1 24,32 12,45 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

B. O segundo tópico tratado buscou verificar qual dos blocos tem maior potencial de impacto 

– Figuras 42 e 43. Novamente constatou-se que, apesar dos métodos diferentes, a 

utilização de blocos cerâmicos apresentou maiores emissões de CO2 eq. Observou-se 

ainda que as diferenças em valor numérico também são relativamente baixas entre os 

métodos em cada alternativa, com variação entre 0,003 (norte-americanos) e 2,4% 

(europeus) na opção de blocos cerâmicos e 0,003% a 1,9% na opção de blocos de concreto 

– Tabela 43.  

Outra questão importante é a origem das informações dos blocos dentro da base 

de dados. Enquanto os dados para bloco cerâmico tem origem em dados de produção de 

países como Áustria, Suíça e Alemanha, os blocos de concreto indicam seus dados como 

dados mundiais (Rest of the word), sendo que nas informações do banco de dados consta 
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IMPACT
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a produção como tecnologia alemã. Outro dado importante para análise do resultado é o 

processo de fabricação dos blocos. Segundo os dados que constam nos datasets, as 

atividades contabilizadas para o bloco cerâmicos incluem desde a recepção de argila no 

portão da fábrica, o primeiro processo de ligação, o processo úmido (segunda ligação, 

mistura e plastificação), armazenamento, formação (um método de moldagem por 

extrusão) e corte, secagem, queima, carregamento, embalagem e armazenamento, sem a 

carga de águas residuais e resíduos sólidos. Já o bloco de concreto inclui o concreto normal 

da matéria-prima despejado em um molde, secado ao ar e embalado. Alguns transportes 

e infraestruturas também estão incluídos.  

Vale destacar que, embora os blocos de concreto possuam maior massa (19.598 

kg contra 11.683 kg de blocos de cerâmica), os resultados demonstram que o potencial de 

impacto é maior na primeira opção, o que demonstra aspectos relevantes não só na 

produção como no transporte destes materiais até o canteiro de obras. Enquanto o 

transporte dos blocos cerâmicos representa entorno de 4,7% do valor total de emissões de 

CO2 eq., nos blocos de concreto esse índice aumenta para 6,9%, ressaltando a importância 

da contribuição da massa do material e da distância do fornecedor. A relevância sobre o 

impacto da localização de indústrias/fornecedores e do transporte dos blocos da indústria 

até o canteiro de obras é demonstrada na seção 5.3. 

 

Figura 44 – Emissões dos componentes das Argamassas com traços 1:1:6 (KgCO2 eq/m³) 

Fonte: Elaborada pelo autora 
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Figura 45 – Emissões dos componentes das Argamassas com traços 1:2:9 (Kg CO2 eq./m³). 

Fonte: Elaborada pelo autora 

 

Tabela 44 – Argamassas - Emissões totais de kg CO2 eq./m³ em cada método 

Métodos  Argamassa 1:1:6 (kgCO2) Argamassa 1:2:9 (kgCO2) 

CML-IA 644,67 621,89 
EDIP 2003 642,17 619,64 
IMPACT 2002+ 636,62 615,37 
BEES+ 640,83 618,43 
TRACI 2.1 642,17 619,64 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

C. Na terceira questão da pesquisa, voltada para a composição das argamassas de 

assentamento (Traços 1:1:6 e 1:2:9 – Figuras 44 e 45), o cimento apresentou as maiores 

emissões de CO2 eq. na argamassa de traço 1:1:6, diferentemente da argamassa 1:2:9, 

onde a cal hidratada foi identificada como insumo com maior potencial de impacto. Tal 

fato pode ser explicado pelo traço utilizado em cada argamassa; embora ambos 

possuam produções que envolvem intensa liberação de CO2, ao longo de seu processo 

industrial, a segunda argamassa possui maior participação da cal (dobro do cimento). 

Constatou-se novamente que os resultados são os mesmos independentemente do 

método aplicado, com diferenças numéricas pequenas (Entre 1,0 e 1,2%) – Tabela 44.  

Vale ressaltar também o baixo potencial de impacto da energia consumida (Kwh) pelas 

betoneiras (em função da matriz energética brasileira), assim como a significativa 

parcela de contribuição do transporte (entorno de 4% nas duas composições de 

argamassa), maior até que as emissões da areia. 

CML-IA EDIP 2003
IMPACT
2002+

BEES+ TRACI 2.1

Transporte 23,94 23,84 23,57 23,79 23,84

Eletricidade 2,68 2,61 2,22 2,57 2,61

Areia 8,77 8,67 8,42 8,60 8,67

Cal Hidratada 356,49 355,55 355,25 355,04 355,55

Cimento 230,01 228,97 225,92 228,42 228,97
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500,00

600,00
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Figura 46 – Comparação entre métodos - Componentes do graute – 

Traço 1:0,04:1,6:1,9 (Kg CO2 /m³) 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Tabela 45 – Graute - Emissões totais de kg CO2 eq./m³ em cada método 

Métodos  Graute – Traço 1:0,04:1,6:1,9 (kgCO2) 

CML-IA 661,77 
EDIP 2003 658,66 
IMPACT 2002+ 649,67 
BEES+ 656,98 
TRACI 2.1 658,52 

Fonte: Elaborado pela autora 

D. No quarto tópico abordado verificou-se que o cimento é o insumo que possui maior 

potencial de impacto dentre os materiais que compõe o graute, apresentando aqui o 

mesmo desempenho verificado na argamassa de traço 1:1:6 – Figura 46. Tal 

comportamento deve-se ao fato de que, dos aglomerantes utilizados, o cimento possui 

maior participação na composição do traço quando comparado a outros materiais 

utilizados, como a cal, areia e brita (que passam por processos com menor potencial de 

impacto até chegar ao canteiro de obras). Novamente observou-se que os resultados 

são muito próximos em todos os métodos utilizados, com diferenças numéricas de no 

máximo 1,8% - Tabela 45. Assim como nas argamassas, novamente foi registrado baixo 

potencial de impacto da energia utilizada nas betoneiras, bem como contribuição do 

transporte dos insumos até o canteiro de obras (entorno de 4%). 

CML-IA EDIP 2003 IMPACT 2002+ BEES+ TRACI 2.1

Transporte 24,81 24,70 24,42 24,65 24,70

Eletricidade 0,96 0,94 0,80 0,93 0,80

Brita 11,94 11,78 11,34 11,67 11,78

Areia 4,12 4,07 3,96 4,04 4,07

Cal Hidratada 18,84 18,79 18,78 18,77 18,79

Cimento 601,09 598,37 590,39 596,93 598,37
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700,00
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Tabela 46 – Armadura - Emissões totais de kg CO2 eq./kg em cada método 

Métodos  Armadura – Aço (kgCO2) 

CML-IA 1,04 
EDIP 2003 1,04 
IMPACT 2002+ 1,04 
BEES+ 1,04 
TRACI 2.1 1,04 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 47 – Comparação entre métodos – Armadura (kg CO2 eq./kg) 

Fonte: Elaborada pelo autora 
 
 
 

E. A armadura é o foco da última questão levantada nesta etapa da pesquisa. Embora já 

tenha sido constatada na análise sobre os componentes da alvenaria que a armadura 

possui menor potencial de impacto entre os materiais abordados neste caso (sua 

massa é irrelevante quando comparada a outros componentes), verificou-se que as 

emissões do transporte dos vergalhões até o canteiro de obras equivalem 

aproximadamente a 0,01% das emissões da produção do aço na siderúrgica 

(proximidade da indústria). Outro ponto identificado é que as emissões de CO2 

apresentaram o mesmo valor independentemente do método ser europeu ou norte-

americano, não apresentando nenhuma variação – Tabela 46 e Figura 47. 
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5.2 Análise de sensibilidade e contribuição – Inventários da Literatura Nacional 
 

De acordo com os fatores de emissão de CO2 descritos na seção 4.5.2, inseridos 

em funções/equações dentro do softwares Autodesk Revit® 2017, as questões levantadas 

pela pesquisa apresentaram os seguintes resultados: 

 

Figura 48 – Alternativa A e seus componentes – Comparação entre dados da literatura nacional 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 49 – Alternativa B e seus componentes – Comparação entre dados da literatura nacional 

Fonte: Elaborado pela autora 

COSTA (2012)
STACHERA JR (2008) + ROSSI

(2013)

Armadura 85,08 66,90

Graute 830,66 890,89

Argamassa 1476,70 1331,22

Blocos Cerâmicos 1359,40 1663,13
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COSTA (2012)
STACHERA JR (2008)+CBCS

(2014)

Armadura 85,08 66,90
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Tabela 47 – Emissões totais de kg CO2 /unidade habitacional para dados da literatura nacional 

Autor/Fonte  Alternativa A (kgCO2)  Alternativa B (kgCO2) 

Costa (2012) 3.751,83 5.776,03 
Stachera Júnior (2008) + 
ROSSI (2013)+ CBCS (2014) 

3.952,14 3.489,18 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A. Já nas simulações com dados da literatura nacional, o primeiro ponto abordado 

identificou discordância entre os inventários considerados. Enquanto que a soma obtida 

pela aplicação de fatores de Costa (2012) resultou na alternativa B (blocos de concreto) 

com maior potencial de impacto (diferença de 35% entre as alternativas), o resultado da 

utilização de fatores associados do CBCS (2014), Stachera Junior (2008) e Rossi (2013) 

demonstrou a situação oposta, indicando que a alternativa A possui potencial maior 

(diferença entorno de 11,7%) – Figuras 48 e 49 e Tabela 47. Nota-se que a diferença 

entre valores da alternativa A (5%) é relativamente pequena quando comparada a B 

(39,6%), visto que os fatores de produção apresentados por Costa (2012) são 

superiores na produção dos blocos de concreto (fato que será evidenciado na próxima 

análise), questão relevante que será explorada. 

Nesta análise um novo fato foi identificado: Diferentemente da análise realizada 

através do uso de software ACV e banco de dados internacional (Ecoinvent versão 3.3), 

onde os blocos constituíram o componente de maior potencial de impacto em todos os 

métodos simulados, os resultados obtidos na alternativa A – baseados em fatores de 

apresentados por Costa (2012) -  apontam para a argamassa de traço 1:1:6 como o 

componente com maior potencial de impacto. Esse resultado não se repete na 

alternativa B, onde os blocos de concreto se mantém nas duas opções de autores/fontes 

como o componente com o maior potencial de impacto. Tanto a contribuição dos blocos 

quanto das argamassas são discriminados nas questões a seguir. 

 

 

Tabela 48 – Blocos - Emissões totais de kg CO2 /m² para dados da literatura nacional 

Autor / Fonte Blocos cerâmicos Blocos concreto 

Costa (2012) 10,54 28,31 
Stachera Júnior (2008) + 
CBCS (2014) 

12,89 11,91 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 50 – Comparação entre dados da literatura nacional –  

Emissões em kgCO2/ m² - Blocos cerâmicos  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 51 – Comparação entre dados da literatura nacional –  

Emissões em kgCO2/ m² - Blocos concreto 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

B. O segundo ponto abordado verificou qual dos blocos utilizados tem maior potencial de 

impacto – Figuras 50 e 51 e Tabela 48. Diferentemente das análises realizadas na primeira 

etapa (uso de software e banco de dados internacional), constatou-se que não há um 

alinhamento entre os resultados obtidos. Com relação aos blocos cerâmicos, observou-se 

que no método proposto por Costa (2012) as emissões de CO2 são estimadas a partir de 
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um valor médio de composição da massa cerâmica da região de Campos dos Goytacases, 

principal polo cerâmico do estado do Rio de Janeiro, considerando o consumo de energia 

para extração, processamento, transporte, composição química das matérias-primas e 

perda estimada. Já Stachera Junior (2008) apresenta fatores de emissão de CO2 utilizados 

em seu estudo para casas de interesse social no Estado do Paraná, tendo como referência 

para cerâmica os estudos de Cybis e Santos (2000), Cruz et al. (2003) Institut Wallon – 

VITO, este último voltado para a indústria de materiais de construção na Bélgica. 

A cerca dos blocos de concreto, verificou-se que Costa (2012) inclui na 

contabilização das emissões a produção dos agregados, do cimento, consumo de energia 

processamento/transformação das matérias-primas na fábrica, assim como o transporte 

das fornecedoras de matérias-primas até as unidades fabris. Já o fator do CBCS (2014) 

utilizado como referência é o valor médio para o bloco de concreto de 4,0 Mpa, resultado 

de uma das categorias apresentadas dentro da ACV-modular (Descrito na seção 4.5.2). 

Nesta simulação, os índices de participação do transporte no total das emissões de CO2 

apresentaram valores entre 3,9 e 4,8% enquanto nos blocos de concreto esses índices 

diminuem para 1,2 e 3,1%. A relevância sobre o impacto da localização de fornecedores e 

do transporte de materiais da indústria até o canteiro de obras é demonstrada na seção 

5.3. 

 

 

Figura 52 – Comparação entre dados da literatura nacional – Emissões em kg CO2/kg dos 
componentes das argamassas - Traço 1:1:6  

Fonte: Elaborado pela autora 

COSTA (2012) STACHERA JR (2008)
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Figura 53 – Comparação entre dados da literatura nacional – Emissões em kg CO2/kg dos 
componentes das argamassas - Traço 1:2:9 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 49 – Argamassas - Emissões totais de kg CO2 /m³ para dados da literatura nacional 

Autor/Fonte Argamassa 1:1:6 Argamassa 1:2:9 

Costa (2012) 693,28 690,42 
Stachera Júnior (2008)  624,99 569,07 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

C. Novas questões foram identificadas no terceiro tópico. Ao comparar as emissões de 

CO2 da argamassa de traço 1:1:6 entre autores/fontes, constatou-se que o cimento é 

material com maior potencial de impacto, embora os valores numéricos apresentem uma 

diferença de 32,6% - Figuras 52 e 53. Tal diferença pode ser justificada pela composição 

dos fatores usados, onde Costa (2012) utiliza informações relacionadas a produção 

nacional enquanto que os dados de Stachera (2008) sejam compostos por dados de 

outros autores (conforme identificado na seção 4.5.2). Já na argamassa de traço 1:2:9 

a cal hidratada é a mais impactante, apresentando diferença menor de 13,8% entre 

autores/fontes. Outro fator constatado foi a diferença de impacto entre os fatores 

utilizados para a areia, com diferenças significativas de 90,7% entre autores/fontes. 

Observou-se do mesmo modo que o potencial de impacto da fonte de energia utilizada 

permaneceu baixo, não atingindo nem 0,01% do potencial total de emissão das 

argamassas, assim como a parcela de contribuição do transporte, com um percentual 

máximo de 1,8% - Tabela 49. 

COSTA (2012) STACHERA JR (2008)

Transporte 10,52 10,52

Eletricidade 0,42 0,42
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Cimento 171,10 254,10
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Tabela 50 – Graute - Emissões totais de kg CO2 /m³ para dados da literatura nacional 

Autor/Fonte Graute 

Costa (2012) 656,26 
Stachera Júnior (2008) + 
Rossi (2013) 

707,06 

Fonte: Elaborado pela autora 

Figura 54 – Comparação entre dados da literatura nacional –Emissões em kg C02/kg dos 
componentes do graute - Traços 1:0,04:1,6:1,9 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

D. No quarto tema abordado verificou-se que o cimento, independente do fator de CO2 

aplicado, é o insumo que possui maior potencial de impacto dentre os materiais que 

compõe o graute – Figura 54 e Tabela 50. Novamente identificou-se que, dos 

aglomerantes utilizados, o cimento possui maior participação na composição do traço 

quando comparado a outros materiais utilizados (cal, areia e brita).  Constatou-se 

também dois dados relevantes para a pesquisa: a diferença expressiva entre as 

contribuições da areia e da brita, com diferenças entre 90,7% (areia) e 98,8% (brita). As 

emissões calculadas pelo método proposto por Costa (2012) para os dois tipos de 

agregado (miúdo – areia; graúdo – brita) incluem a etapa de extração, transporte e 

processamento interno (principalmente com trituradores) para obtenção da 

granulometria desejada, utilizando-se óleo diesel nas máquinas de extração e 

COSTA (2012)
STACHERA JR (2008) +  ROSSI

(2013)

Transporte 10,89 10,89
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Cimento 452,24 671,63
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caminhões de transporte, e combustível líquido e energia elétrica nos equipamentos das 

unidades fabris. A areia é transportada da lavra para unidades de beneficiamento para 

ser processada (lavagem, classificação, atrição e peneiramento). Já o processamento 

da brita consiste na explosão controlada de rochas, trituração e peneiramento. O fator 

de Stachera (2008) para areia é composto por valores de Cybis e Santos (2000), Cruz 

et al. (2003) e Isaia e Gastaldini (2004), com diferenças de grandeza significativas entre 

seus dados. Já no caso do dado de Rossi (2013) para a brita foi considerado o valor 

médio de 1,55 kgCO2/t (1,2 a 1,9 kgCO2/t) do intervalo adotado no estudo de blocos de 

concreto e pavimentação do CBCS (2014). Rossi (2013) destaca na sua pesquisa que 

no processo de produção da brita, as emissões atmosféricas correspondem ao resultado 

da combustão do diesel utilizado em máquinas e caminhões (relacionadas a fase de 

transporte), sendo que as emissões de CO2 totalizaram 94, 79% e as demais de 5,21%. 

Observou-se ainda que a participação da fonte de energia utilizada não chegou a 0,1% 

e que o transporte apresentou índices de contribuição de entorno de 1,6%. 

 

Tabela 51 – Armadura - Emissões totais de kg CO2 /m³ para dados da literatura nacional 

Autor/Fonte Aço  

Costa (2012) 1,854 
Stachera Júnior (2008) + 
Rossi (2013) 

1,454 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 55 – Comparação entre dados da literatura nacional – Emissões em kgCO2/kg daArmadura 

Fonte: Elaborado pela autora 
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E. Na última questão levantada nesta etapa da pesquisa, a armadura apresentou 

comportamentos semelhantes em ambas as fontes, com uma diferença de 21,5% - 

Tabela 51. Já as emissões de CO2 referentes ao transporte dos vergalhões até o 

canteiro de obras são praticamente nulas (0,002%) comparadas aos valores das 

emissões da produção do aço na siderúrgica, situação que pode ser explicada pela 

proximidade das indústrias de aço ao local do empreendimento – Figura 55. 

 

5.3 Análise de sensibilidade e contribuição – Transporte (Fase de Distribuição – A4) 
 

Tendo em vista os resultados obtidos na etapa anterior, junto ao fato de que as 

certificações sustentáveis para edificações, tais como o GBTool, LEED e AQUA 

apresentam critérios que recompensem o uso de produtos locais, esta seção tem como 

objetivo verificar como a participação do transporte pode influenciar como critério na 

tomada de decisão da especificação técnica. Caso o projetista ou empreendedor não tenha 

maiores informações sobre os processos de produção dos materiais escolhidos, a 

quantificação das emissões de CO2 eq/CO2 na etapa de distribuição do produto permitem 

um novo critério, um requisito de auxílio a tomada de decisões. 

Desta forma, optou-se por concentrar tal investigação com os materiais que 

possuem maior massa de contribuição na alvenaria estrutural:  blocos cerâmicos e de 

concreto. O objetivo é avaliar, num cenário hipotético, considerando os dois métodos 

utilizados (auxílio do software ACV e inventário de dados nacionais) e todos os 

fornecedores identificados dentro do Programa Setorial da Qualidade no Estado do Rio de 

Janeiro (Anexo), qual a proporção da participação do transporte em cada material e 

fornecedor. Tal análise viabiliza a possibilidade do uso deste parâmetro para especificação 

técnica do material, sem que outros critérios como preço e prazo sejam empregados 

isoladamente. 

 

Tabela 52 – Emissões de CO2eq em cada fornecedor – Alternativa com auxílio do SimaPro®  

Blocos cerâmicos 

Fornecedor A(14 km) B (108 km) C (96 km) D (117 km) 
E 

(154 km) 
F 

Emissões 0,315 2,46 2,19 2,67 3,51 ----- 

Blocos concreto 

Fornecedor A (30 km) B (45 km) C (20 km) D (72 km) 
E 

(191 km) 
F 

 (47 km) 
Emissões 1,14 1,71 0,765 2,745 7,275 1,785 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 53 – Percentual de participação das emissões de CO2eq em cada fornecedor –  

Alternativa com auxílio do SimaPro® 

Blocos cerâmicos 

Fornecedor 
A (14 

km) 
B (108 km) C (96 km) D (117 km) E (154 km) 

F 

Participação 1% 7% 6% 7% 9% ----- 

Blocos concreto 

Fornecedor A (30 km) B (45 km) C (20 km) D (72 km) 
E 

 (191 km) 
F  

(47 km) 
Participação 6% 9% 4% 14% 29% 9% 

Fonte: Elaborado pela autora 

Na primeira alternativa as simulações foram realizadas através do software 

SimaPro® Faculty (versão 8.5.2), considerando a massa existente em 1m² de cada bloco 

e os onze fornecedores identificados através do PSQ no estado do Rio de Janeiro: cinco 

para blocos de cerâmica e seis para blocos de concreto. O primeiro ponto a ser observado 

é a comprovação de que quanto maior a distância da indústria até o canteiro de obras, 

maiores são as emissões de CO2 eq. (maior queima de combustível para o transporte). 

Outro ponto verificado é a variação da participação do transporte nas emissões de CO2 eq, 

demonstradas nas tabelas 52 e 53. Enquanto que as variações do bloco de cerâmica 

apresentam-se entre 1 e 9%, no bloco de concreto está variação está entre 4 e 29%, 

diferença maior em função das distâncias entre fornecedores. 

 

Tabela 54 – Matriz de possibilidades de escolha entre fornecedores –                                           
Emissões de CO2 – Dados obtidos do Simapro® 

B
lo

c
o

s
 c
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(F

o
rn

e
c

e
d
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s
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Blocos de Concreto (Fornecedores) 
 A 

 (30 km) 
B  

(45 km) 
C 

 (20 km) 
D 

 (72 km) 
E 

 (191 km) 
F 

 (47 km) 

A 
(14 km) 

0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 

B 
(108 km) 

1,14 1,71 0,76 2,46 2,46 1,785 

C 
(96 km) 

1,14 1,71 0,76 2,67 2,19 1,785 

D 
(117 km) 

1,14 1,71 0,76 2,67 2,67 1,785 

E 
(154 km) 

1,14 1,71 0,76 2,745 3,51 1,785 

Legenda: Bloco de cerâmica / Bloco de concreto 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
A fim de evidenciar que o critério de emissões de CO2 pode auxiliar na seleção de 

qual material deve ser utilizado, foi elaborada matriz de possibilidades entre os 

fornecedores. A cada comparação entre indústrias (blocos cerâmicos e de concreto), foi 

identificada na matriz qual fornecedor teria a menor emissão (valor da emissão e a cor 
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correspondente aos blocos) – Tabela 54. Através da matriz foi possível observar que, das 

30 possibilidades de comparação entre blocos, 43,33% são favoráveis a cerâmica (13 

opções) enquanto que 56,67% são favoráveis aos blocos de concreto. Tal estudo permite 

observar que as duas opções são viáveis, independente da massa no material. Ressalta-

se que esse cenário é específico para os fornecedores considerados na pesquisa, levando-

se em consideração as emissões geradas no transporte de 1m² de cada tipo de bloco. 

   

Tabela 55 – Emissões de CO2eq e acordo com cada fornecedor – Alternativa com inventário 

de dados nacionais – Costa (2012) 

Blocos cerâmicos 

Fornecedor A (14 km) B (108 km) C (96 km) D (117 km) E (154 km) F 
Emissões 0,09 0,072 0,64 0,78 1,03 ----- 

Blocos concreto 

Fornecedor A (30 km) B (45 km) C (20 km) D (72 km) E (191 km) F (47 km) 
Emissões 0,33 0,50 0,22 0,80 2,12 0,52 

Fonte: Elaborado pela autora 

Tabela 56 – Percentual de participação das emissões de CO2eq e acordo com cada fornecedor  – 
Alternativa com inventário de dados nacionais – Costa (2012) 

Blocos cerâmicos 

Fornecedor A (14 km) 
B (108 

km) 
C (96 km) 

D (117 
km) 

E (154 
km) 

F 

Participação 0,33% 2,5% 2,2% 2,7% 3,5% ------ 

Blocos concreto 

Fornecedor A (30 km) B (45 km) C (20 km) D (72 km) 
E (191 

km) 
F (47 km) 

Participação 2,6% 3,9% 1,8% 6,1% 14,6% 4,0% 

Fonte: Elaborado pela autora 

Tabela 57 – Matriz de possibilidades de escolha entre fornecedores –                                       
Emissões de CO2 – Dados inventários nacionais – Costa (2012) 
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Blocos de Concreto (Fornecedores) 
 A 

 (30 km) 
B  

(45 km) 
C 

 (20 km) 
D 

 (72 km) 
E 

 (191 km) 
F 

 (47 km) 

A 
(14 km) 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

B 
(108 km) 0,33 0,50 0,22 0,72 0,72 0,52 

C 
(96 km) 0,33 0,50 0,22 0,64 0,64 0,52 

D 
(117 km) 0,33 0,50 0,22 0,78 0,78 0,52 

E 
(154 km) 0,33 0,50 0,22 0.8 1,03 0,52 

Legenda: Bloco de cerâmica / Bloco de concreto 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O mesmo método foi realizado com os dados de inventários nacionais. 

Considerando as emissões de CO2 geradas pra o transporte de de 1m² de blocos (de 

acordo com os fornecedores identificados para esta pesquisa), verificou-se que enquanto 

as variações do bloco de cerâmica apresentaram-se entre 0,33% e 3,5%, no bloco de 

concreto esta variação está entre 1,8 e 14,6%, maior em função das distâncias entre 

fornecedores – Tabelas 55 e 56. A mesma matriz de possibilidades foi feita, apresentando 

os mesmos percentuais identificados nos dados simulados no SimaPro® (43,33% são 

favoráveis a cerâmica enquanto que 56,67% são favoráveis aos blocos de concreto) – 

Tabela 57. Reitera-se que a matriz de possibilidades poderia apresentar percentuais 

diferentes para cada bloco, retratando um novo cenário caso fossem considerados novos 

fornecedores. As duas simulações realizadas e suas respectivas matrizes representam o 

contexto deste estudo e se aplicados a outros produtos e fornecedores, certamente 

apresentarão novas análises e subsídios para tomada de decisões.  A reprodução do 

métodos aplicado ratificou o que já havia sido evidenciado na primeira simulação: 

independente da massa no material, se fossem escolhidos de forma aleatória, ou somente 

por critérios comuns a Suprimentos como prazo de entrega e preço, a análise das emissões 

de CO2 poderia auxiliar como critério decisivo na especificação técnica e na tomada de 

decisão final. 

 

5.4 Conclusões, Limitações identificadas e recomendações. 
 

Conforme metodologia proposta na Seção 3, após modelagem da edificação e 

aplicação das diretrizes da ACV com foco nas emissões de CO2 eq./ CO2 demonstradas 

nas seções 5.1 a 5.3, o desenvolvimento prático do método permitiu a identificação de 

pontos relevantes para pesquisa: 

 

 Conclusões: 

 

1. Escala de impacto - O primeiro ponto a ser abordado é a dimensão das 

consequências da construção de um empreendimento do porte do Programa Minha 

Casa Minha Vida. O potencial de impacto, tendo em vista as 411 unidades existentes 

no empreendimento Vivenda dos Girassóis e os resultados com auxílio do software de 

ACV, poderia alcançar valores entre 1.450 e 2.225 tCO2 eq. (Entre sistemas 

construtivos), enquanto que dados de inventários nacionais poderiam atingir entre 

1.434 a 2.374 tCO2. Considerando todas as unidades unifamiliares térreas existentes 

do PMCMV do Estado do Rio de Janeiro (3.129 habitações unifamiliares), tais 

emissões representariam em torno de 11.140 a 16.800 tCO2 eq (entre sistemas 
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construtivos). É preciso ressaltar que tais dados são correspondem somente a 

simulação das fases de pré-operação, não considerando a operação da edificação, 

fase com maior potencial de impacto. Outro ponto relevante é a construção simultânea 

de diversos empreendimentos desse porte em todo o território brasileiro, indicando 

novamente a possibilidade de uma escala maior de impacto quanto tratamos o âmbito 

da construção civil no Brasil.  

 

2. Comparação entre materiais com a mesma função - A aplicação das diretrizes da 

ACV permitiu a investigação e a comparação das quantidades de CO2eq/ CO2 emitidos 

e seus potenciais impactos dos blocos de cerâmicos e de concreto utilizados na 

execução da alvenaria estrutural nas duas alternativas propostas. Como a alternativa 

proposta no estudo, a substituição dos blocos poderia gerar uma redução de 11,7% 

(STACHERA JR, 2008; ROSSI, 2013; CBCS, 2014) a 35% (COSTA,2012) nas 

emissões de CO2. Tais resultados devem ser ponderados uma vez que, enquanto a 

produção de blocos cerâmicos utiliza-se de forno para cozimento das peças, os blocos 

de concretos passam por processo de secagem ao livre, embora utilizem materiais 

como o cimento, produto resultante de processo altamente emissor de CO2 na 

indústria. A possibilidade comparação de materiais podem gerar trade-offs, isto é, a 

escolha de uma opção em detrimento de outra que traga maiores benefícios 

ambientais ao empreendimento. 

 
3. Avaliação e comparação com novos materiais - Tendo em vista que os materiais 

analisados na aplicação do método proposto são amplamente usados na construção 

civil (não só para projetos estruturais, como também para vedações, constituição de 

argamassas para revestimento, etc,) os resultados obtidos podem ser utilizados como 

parâmetros para a escolha até mesmo de outras soluções mais sustentáveis e viáveis 

existentes no mercado, como por exemplo, a substituição de um material no traço da 

argamassa, graute ou até mesmo o concreto.  

 
4. Reprodução do método em outros materiais - As atividades relatadas dentro da 

metodologia podem ser replicadas com outros materiais, complementando as análises 

de acordo com as preocupações ambientais levantadas ao longo do desenvolvimento 

do projeto. Outros materiais intensamente utilizados na construção civil podem ser 

avaliados, tais como pisos, tintas, placas de gesso, etc. 

 

5. Estabilidade entre os métodos internacionais – Dentre as questões abordadas na 

aplicação das diretrizes da ACV, outro tópico a ser observado é a estabilidade nos 
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resultados obtidos pelo uso do SimaPro® nos métodos simulados. Ressalta-se que, 

embora sejam métodos com origens diferentes, os fatores de caracterização 

relacionados às Mudanças Climáticas (baseada no Potencial de Aquecimento Global 

- GWP) são baseados no método proposto pelo IPCC nos métodos europeus, o que 

pode justificar a proximidade entre os resultados encontrados.  Destaca-se também 

que, o método norte-americano BEES, elaborado especificamente para a construção 

civil e o TRACI, voltado para a realidade dos EUA, apresentaram também valores 

próximos aos métodos europeus (CML-IA Baseline, EDIP 2003 e IMPACT 2002+). 

 
6. Uso de Datasets Internacionais - Embora os datasets utilizados sejam globais 

(GLO/RoW) ou específicos (como no caso dos blocos cerâmicos, baseados na 

produção de países como Suíça, Alemanha e Áustria) e os métodos escolhidos 

tenham origens diferentes (países como Estados Unidos, Canadá, Suíça e Holanda), 

o método utilizado para o cálculo os valores obtidos nos diversos materiais tiveram 

pequenas variações, de no máximo 2%, demonstrando a robustez das análises 

realizadas pelo software. Outro ponto é a questão da temporalidade dos datasets 

utilizados. Embora a indicação da validade dos dados seja o ano de 2016, todas as 

informações estão válidas pelo mesmo período, exceto a armadura. O ideal é que tais 

dados possam ser ajustados a realidade nacional através da incorporação de 

informações coletadas diretamente na produção. 

 

7. Uso de Inventários Nacionais - O mesmo não é observado na comparação entre 

dados de inventários nacionais que apresentaram resultados com diferenças 

significativas em alguns materiais, como areia, brita, blocos e cimento, fato que pode 

ser explicado pelas diferentes origens dos dados que constituem os fatores, podendo 

conter informações locais levantadas pelo pesquisador ou até dados internacionais 

incorporados em sua composição, assim como o período em que foram coletados e 

disponibilizados nas publicações. Nesta pesquisa foram usados três fontes/autores 

nacionais (e órgão públicos), porém novos fatores podem ser utilizados em estudos 

tendo como proposta analisar as composições e suas informações como: tecnologia 

da produção utilizada, temporalidade e geografia.  Embora o cenário ideal seja a coleta 

de dados in loco (dados primários) pelos analistas, as publicações acadêmicas e de 

órgãos públicos podem auxiliar os projetistas a avaliar os materiais especificados 

através da contextualização quanto a localidade, temporalidade e tecnologia 

utilizadas. 
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8. Resultados entre métodos de quantificação de CO2 eq/ CO2 – Levando-se em 

consideração os dois métodos apresentados (através de datasets internacionais e 

inventários nacionais) e excetuando-se os blocos de cerâmica, concreto e a 

argamassa de traço 1:1:6 (Questões A e B), constatou-se que os resultados as 

questões levantadas foram os mesmos nas questões C, D e E. Tal diferença pode ter 

origem na configuração e temporalidade dos dados, uma vez que os datasets 

utilizados para quantificar as emissões de CO2 eq são internacionais (com auxílio de 

software específico para cálculo) enquanto que os inventários nacionais são resultado 

de métodos e pesquisas acadêmicas realizadas no Brasil. É necessário atenção as 

informações de produção existentes em cada inventário para que se possa avaliar se 

de fato aquelas atividades podem ser consideradas na produção dentro do processo 

de avaliação do sistema ou produto. Num país com dimensões continentais como o 

Brasil, há grande probabilidade de diferenças com relação aos insumos, processos de 

extração de matérias-primas, assim como a tecnologia utilizada. 

 

9. Matriz energética - Embora o consumo de energia seja pequeno num sistema 

construtivo como a alvenaria estrutural (utilizado somente em relação ao uso das 

betoneiras para a produção das argamassas e graute) os resultados obtidos em ambas 

alternativas evidenciaram a baixa emissão de CO2 na sua produção, tendo em vista 

que a participação da energia hidráulica é predominante na produção de energia 

elétrica no Brasil. Vale destacar que tais emissões podem aumentar em períodos de 

baixa incidência de chuvas, com a necessidade de produção de energia através de 

termelétricas, o que impactaria diretamente no consumo de um empreendimento de 

grande porte. 

 
10. Identificação de hotspots – A avaliação dos materiais que apresentaram maior 

potencial de impacto pode ser utilizado como indicador de melhorias de processo 

através da substituição de alguns insumos, como por exemplo a cal e o cimento. Com 

isso, novos insumos (resultantes de demolições, reciclagem e reuso) podem ser 

propostos e analisados como possibilidades de substituição em argamassas, grautes, 

concretos e outros materiais, incentivando o desenvolvimento de pesquisas voltadas 

para a produção de materiais com menor potencial de impacto. 

 
11. Análise de substâncias – Este tópico não foi abordado nesta pesquisa, porém outro 

fator de auxílio a tomada de decisão é análise do inventário de substâncias. A 

identificação das substâncias que mais impactariam na produção dos materiais e (seja 

pela seu potencial impacto, sua escassez como matéria-prima na região de produção, 
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geração de resíduos tóxicos ao final da etapa de produção ou fim de vida da edificação) 

o seu meio de maior veículo (ar, água, solo) podem colaborar para discussão de 

alternativas ambientalmente mais adequadas na especificação técnica de determinado 

empreendimento. 

 

Tabela 58 – Resumo dos resultados das questões abordadas 

Questão abordada 

Métodos utilizados no software ACVSimaPro® 
(CO2eq) 

Inventários nacionais 
(CO2) 

Europeus Norte-americanos 

 

CML-IA 

 

EDIP 
2003 

IMPACT 
2002+ 

BEES+ 
TRACI 

2.1 

COSTA 

(2012) 

STACHER
A JR 

(2008) + 

ROSSI 
(2013) +                        

 CBCS 
(2014) 

A 

Qual sistema 
construtivo possui 
maior potencial de 
impacto: Blocos 
cerâmicos ou blocos 
de concreto? 

Blocos 
cerâmicos 

Blocos 
cerâmicos 

Blocos 
cerâmicos 

Blocos 
cerâmicos 

Blocos 
cerâmicos 

Blocos 
concreto 

Blocos 
cerâmicos 

Qual componente 
possui maior 
potencial de impacto 
na opção A (blocos 
cerâmicos) 

Blocos 
cerâmicos 

Blocos 
cerâmicos 

Blocos 
cerâmicos 

Blocos 
cerâmicos 

Blocos 
cerâmicos 

Argamassa 

traço 1:1:6 

Blocos 

cerâmicos 

E na opção B (blocos 
de concreto)? 

Blocos 
concreto 

Blocos 
concreto 

Blocos 
concreto 

Blocos 
concreto 

Blocos 
concreto 

Blocos 
concreto 

Blocos 
concreto 

B 
Qual bloco possui 
maior potencial de 
impacto?  

Blocos 
cerâmicos 

Blocos 
cerâmicos 

Blocos 
cerâmicos 

Blocos 
cerâmicos 

Blocos 
cerâmicos 

Blocos 
concreto 

Blocos 

cerâmicos 

C 

Qual insumo possui 
maior potencial de 
impacto na 
composição da 
argamassa 1:1:6? 

Cimento Cimento Cimento Cimento Cimento Cimento Cimento 

E na composição da 
argamassa 1:2:9? 

Cal Cal Cal Cal Cal Cal Cal 

D 

Qual insumo possui 
maior potencial de 
impacto na 
composição do 
graute? 

Cimento Cimento Cimento Cimento Cimento Cimento Cimento 

E 

O que possui maior 
potencial de impacto 
na armadura: a 
produção do aço ou 
o seu transporte até 
o canteiro de obras? 

Produção 
do aço 

Produção 
do aço 

Produção 
do aço 

Produção 
do aço 

Produção 
do aço 

Produção do 
aço 

Produção 
do aço 

Fonte: Elaborado pela autora 
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12. Atenção ao processo de produção dos materiais especificados - Outro ponto 

importante a ser considerado é a produção de cimento e cal, que demonstraram ser 

potencialmente mais impactantes que insumos como a areia e a brita, resultado 

esperado visto que ambas produções envolvem diretamente processos em alto forno 

e consequente altas emissões de CO2 – Tabela 58. Com exceção a comparação entre 

as emissões dos blocos, as duas alternativas empregadas para avaliação dos 

impactos obtiveram os mesmos resultados: cimento como o aglomerante de maior 

potencial de impacto na argamassa de traço 1:1:6 e no graute e a cal na argamassa 

de traço 1:2:9. O aço (material com alto índice de emissão de CO2 no seu processo de 

produção industrial) apesar de ter uma participação reduzida na composição da 

alvenaria estrutural, demonstrou ter significativo potencial de impacto, comprovado 

pelos fatores de inventário nacionais, com valores altos quando comparados a outros 

materiais (valores maiores que 1,00), fato que deve ser considerado na especificação 

de outros sistemas construtivos que utilizem grande quantidade de armadura, como 

por exemplo, concreto armado.  

 

13. Transporte e distribuição de materiais e insumos – As análises realizadas 

evidenciaram a relevância da participação da fase de distribuição dos materiais da 

indústria até o canteiro de obras. A elaboração da matriz de possibilidades (tanto com 

o auxílio do software de ACV, quanto com inventários nacionais) viabilizou a 

identificação de fornecedores que produziriam menor impacto na fase de distribuição 

nas duas opções de blocos, critério que poder ser incorporado como um subsídio 

decisivo para as especificações técnicas de projeto. Vale ressaltar que o ideal é 

associar os resultados da fase de distribuição aos da produção dos materiais, dado 

que podem existir indústrias distantes com materiais que apresentem melhor 

desempenho ambiental, compensando o seu transporte até o canteiro de obras. 

 
14. Análise de outras categorias de impacto – É necessário destacar que tais análises 

são baseadas nos resultados identificados somente para a categoria de Mudanças 

climáticas (Potencial de Aquecimento Global – GWP). Porém outras categorias 

(Acidificação, Eutrofização, Depleção da Camada de Ozônio, etc) podem e devem ser 

analisadas e consideradas de acordo com o objetivo e foco de preocupação, inclusive 

com a possibilidade de um cenário diferente do que foi observado, identificando 

substâncias e/ou materiais com potenciais de impacto mais relevantes do que os 

detectados no desenvolvimento desta pesquisa. 
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15. Cenários Alternativos – Novos cenários podem ser propostos modificando os dados 

escolhidos nas bases e publicações, assim como métodos e acréscimo de novas 

categorias para análise. Tais análises podem apresentar outros resultados que devem 

ser ponderados de acordo com os objetivos propostos na primeira etapa do estudo, 

dentro do contexto e realidade do local da obra, isto é, vislumbrando a escala (local ou 

global) dos potenciais impactos identificados. 

 
16. Outras etapas do ciclo de vida edificação – Nesta pesquisa foram consideradas 

estritamente os potenciais impactos relacionados a etapa pré-operacional, incluindo 

extração de recursos, produção na indústria (através do uso de datasets e dados 

nacionais), distribuição e construção/instalação, porém outros fatores devem ser 

considerados na especificações de materiais e sistemas construtivos. É de extrema 

relevância especificar avaliando o desempenho dos materiais escolhidos na fase 

operacional (de maior duração no ciclo de vida da edificação), incluindo não somente 

fatores relacionados a operação em si (como iluminação, resfriamento, aquecimento e 

cocção de alimentos – B1, B6, B7), bem como a manutenção (B2), reparos (B3), 

substituição (B4) e possíveis reformas (B5) ao longo da vida útil da edificação. Outro 

ponto a ser destacado é a importância da especificação na fase de projeto considerar 

a durabilidade, antevendo a reposição dos materiais e as possíveis taxas de 

desperdício (quanto menor o número de reposições/reparos, menor a massa de 

resíduos a serem destinados tanto para reciclagem ou aterro, e consequentemente 

menor as emissões no transporte desses materiais), questões a serem gerenciadas 

pela equipe de obra e manutenção da edificação. Outra etapa significativa é o fim de 

vida da edificação (C1-C4), onde o desmonte/demolição da edificação poderia gerar 

co-produtos a serem aproveitados em outras obras (reciclagem e reuso de materiais 

reutilizados na sua integralidade ou como insumo na produção de novas peças, 

argamassas, etc), sendo considerados como benefícios somente nos novos ciclos de 

vida a serem integrados. 

 
 Limitações Identificadas: 

 

Porém algumas limitações também foram identificadas ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa, destacando-se:  

 

1. Escassez de dataset específico pra realidade brasileira – Exceto pelos dados da 

matriz energética, ainda são poucos os dados brasileiros disponíveis no Ecoinvent. 

Existe a possibilidade de inserção de dados no software Simapro, porém é necessária 
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a configuração dos fatores de caraterização de cada material, dado que precisa ser 

elaborado junto ao levantamento de dados. O uso de dados de produção de outros 

países devem ser analisados pois podem distorcer a avaliação e dificultar o processo 

de tomada de decisão em função do uso de outras tecnologias, fontes energéticas, 

etc. Porém já existem iniciativas junto ao IBICT para o fornecimento de datasets 

nacionais, tais como cimento e blocos de concreto. O uso de fatores de pesquisas 

nacionais auxiliam na execução de um estudo com aplicação das diretrizes da ACV, 

porém é necessário atenção para como estes fatores foram compostos, quais as 

fontes originais, etc.  

 

2. Pequena adesão de fornecedores no mercado - Outro ponto a ser considerado é a 

baixa adesão de indústrias em divulgar informações de seus produtos por questões de 

confidencialidade. Algumas empresas no Brasil já adotaram o uso de EPD® em 

produtos como cimento, concreto, argamassas industrializadas, forros e feltros, num 

total de oito declarações existentes, número baixo considerando o número de 

industrias no país voltadas para a construção civil e o crescente desenvolvimento de 

projetos que visam a sustentabilidade de suas edificações. O uso deste recurso poderá 

colaborar como subsídios a tomada de decisões nas especificações técnicas, podendo 

ser inclusive utilizados diretamente nos modelos realizados em softwares 3D 

associados ao BIM, assim como incentivo através de políticas públicas voltadas para 

compras sustentáveis. 

 
3. Norma específica para ACV em edificações no Brasil -  A inexistência de uma 

norma específica para a aplicação da ACV adaptada as edificações no Brasil é outro 

fator fundamental para a expansão e uso da metodologia em projetos. Embora existam 

legislações europeias que sirvam de apoio ao desenvolvimento da ACV em 

construções, há diferenças substanciais entre mercados, tendo em vista que a Europa 

é pioneira no desenvolvimento da ACV desde a década de 90. A introdução de uma 

normatização especifica nacional, associada à expansão na adesão de fornecedores 

as Declarações Ambientais de Produtos e a exigência da ACV como requisito nas 

certificações poderia estimular o interesse do mercado da Construção Civil nos 

próximos anos. 

 
4. Interoperabilidade entre softwares - A interoperabilidade entre softwares também 

surge como questão urgente no desenvolvimento de estudo em ACV. A crescente 

utilização da plataforma BIM (Building Information Modeling) no desenvolvimento e 

execução de projetos traz à luz a necessidade do desenvolvimento de plug-ins que 
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auxiliem na interoperabilidade de dados entre diferentes aplicativos e softwares, 

facilitando os processos de automação e fluxo de trabalho, evitando possíveis erros 

ou perdas de informações ao longo do processo de desenvolvimento da ACV. Embora 

existam plug-ins que visem facilitar a modelagem em 3D associada à especificação 

técnica de materiais e a análise do desempenho da edificação (Como o Tally®), seu 

uso ainda é restrito pois o banco de dados associado utilizado é o Gabi (alemão), 

assim como as análises são voltadas somente para pontuação dentro da certificação 

sustentável LEED. 

 
5. Métodos internacionais – Embora os softwares de ACV existentes no mercado 

possuam diversos métodos para cálculo e análise dos estudos, ainda não há um 

método desenvolvido e consolidado especificamente para o Brasil, o que pode na 

influenciar na análise de algumas categoriais com foco em impactos locais (Como por 

exemplo a acidificação e eutrofização, onde os danos são diretamente ligados aos 

corpos hídricos locais, alterando a qualidade do ecossistema local). Conforme já citado 

na seção 2.1.4, por ainda não possuir um método adequado à realidade brasileira, 

Piekarski et al (2012) recomenda o levantamento bibliográfico aprofundado sobre 

quais estão sendo mais utilizados nos estudos mais recentes e a adoção de múltiplos 

métodos de avaliação, buscando assim reduzir as incertezas geradas no estudo, 

dando maior confiabilidade aos resultados obtidos.  

 

 Recomendações: 

 

Após a identificação dos pontos relevantes e limitações observadas ao longo do 

desenvolvimento e prática das diretrizes da ACV, a metodologia proposta viabilizou a 

elaboração de sugestões e recomendações, criando subsídios para as tomadas de decisão 

de projeto:  

 

1. Capacitação da equipe de projeto e dos tomadores de decisão da empresa sobre a 

metodologia da ACV e suas possíveis aplicações, a fim de difundir a ferramenta e 

auxiliar a equipe sobre os sistemas e materiais que serão empregados no 

empreendimento; 

 

2. Uso de normas técnicas existentes como guia – Ex: ABNT NBR 14040 (Gestão 

ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Princípios e estrutura) e ABNT NBR 14044 

(Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Requisitos e orientações), na norma 
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internacional europeia EN 15978 (CEN, 2011) (Sustainability of Construction works – 

Assessment of Enviromental Performance of Buildings – Calculation Method);  

 

3. A experiência e conhecimento das ferramentas de apoio que serão utilizadas pela 

equipe de projeto, tais como as ferramentas de modelagem 3D (softwares e plug-ins), 

a fim de minimizar os possíveis contratempos e retrabalhos;  

 
4. Busca pela utilização de EPD® e/ou declarações ambientais de fornecedores que 

divulguem seus potenciais impactos durante a produção, incentivando a publicação de 

tais dados pelas indústrias, aumentando a competitividade no mercado; 

 
5. Uso de ferramentas para o gerenciamento das informações utilizadas ao longo do 

processo, evitando a dispersão ou perda de dados importantes durante a conversão 

entre softwares;  

 

6. Definição dos requisitos da qualidade dos dados através de análise criteriosa das 

informações e fontes que serão utilizados como base, como por exemplo as coberturas 

temporais, geográficas e tecnológicas;  

 

7. Definição clara da fronteira do sistema a ser estudado (fases da vida útil da edificação), 

unidade funcional e fluxos de referência, uma vez que podem ser redefinidos ao longo 

do desenvolvimento do estudo;  

 

8. Atenção a definição das funções e atividades existentes no sistema do produto a fim 

de que os materiais avaliados comparativamente tenham a mesma equivalência 

funcional (Função, tempo de vida útil de cada material, fluxo de referência);  

 
9. Atenção a conversão das unidades a fim de evitar erros de ordem de grandeza nos 

resultados – Ex: Emissões de substância em gramas, quilos ou toneladas de CO2;  

 
10. Avaliação de outras emissões e/ou substâncias importantes que podem impactar em 

outros sistemas do meio ambiente, tais como a acidificação, eutrofização, toxicidade e 

associação com outras diretrizes de pesquisa, como a avaliação do desempenho 

térmico na fase operacional da edificação. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A intensa expansão das cidades junto ao déficit habitacional tem sido uma realidade 

na construção civil. Setor da economia responsável pelo conjunto de atividades que mais 

consomem recursos naturais, energia e produzem resíduos sólidos e emissões na 

atmosfera, a indústria da construção civil tem como desafio a incorporação de requisitos 

sustentáveis tanto na prática projetual quanto na execução de grandes empreendimentos. 

Empreendedores, projetistas, fornecedores e mão-de-obra trabalham 

simultaneamente em prol da viabilização de diversos empreendimentos, múltiplos e 

heterogêneos. No que tange aos arquitetos e demais projetistas, a sustentabilidade 

aplicada aos projetos possui grande parcela associada aos sistemas construtivos e 

materiais especificados para execução dos mais diversos tipos de projetos. 

 Embora a Agenda 21 tenha estabelecido objetivos para o desempenho ambiental 

das edificações, mudanças nas práticas de gestão do processo de projeto e construção 

são necessárias. A implantação de uma nova cultura sustentável dentro do setor tem como 

um de seus desafios desenvolver ferramentas que permitam propor soluções que atendam 

as questões relacionadas a mitigação dos possíveis impactos causados por suas 

atividades.  

Dentre as ferramentas existentes, a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma 

metodologia voltada para gestão ambiental, que tem como objetivo contribuir para a 

identificação de oportunidades de melhoria do desempenho ambiental de produtos e 

serviços (seleção de indicadores de desempenho ambiental relevantes, além do marketing, 

implementação e elaboração de rotulagem ambiental), colaborando para o nível de 

informação dos tomadores de decisão. 

Outra questão relevante no cenário brasileiro na última década é o desenvolvimento 

e expansão do Programa Minha Casa Minha Vida, responsável pela construção de 2,6 

milhões de unidades habitacionais em 96% dos municípios brasileiros.  

Porém novos desafios permeiam o campo da Construção Civil. Entre eles a 

implementação de ferramentais digitais e interface de informações através da plataforma 

BIM, permitindo a modelagem em 3D com o armazenamento, troca e consolidações das 

mais diversas informações para construção, uso e manutenção, configurando uma base 

única de informações que pode atender todo o ciclo de vida da edificação. Tal integração 

auxilia na otimização do processo de projeto, construção e operação do empreendimento, 

permitindo a análise das diversas informações relacionadas, fator de extrema importância 

nas tomadas de decisões. 
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Considerando tais aspectos, o objetivo da pesquisa foi avaliar a aplicação prática 

da ACVCO2 como ferramenta de decisão de projeto. Através de metodologia proposta 

fundamentada em normas técnicas existentes (ABNT NBR 14040/14044 – 2009; EN 15978 

- 2011) e publicações acadêmicas, diretrizes da ACV foram aplicadas na prática em uma 

edificação unifamiliar térrea do Programa Minha Casa Minha Vida, tendo como objetivo 

quantificar as emissões de CO2/ CO2 eq. dos materiais que compõem a alvenaria estrutural 

e a influência destes resultados nas tomadas de decisão de projeto. 

A fim de que o processo fosse realizado de forma mais ágil, foi elaborada 

modelagem em 3D da edificação, utilizando como ferramenta de apoio software integrado 

a plataforma BIM, possibilitando a extração de quantitativos e simulação de possibilidades.  

O uso do software BIM demonstrou ser uma ferramenta de grande aplicabilidade num 

estudo de ACV proporcionando agilidade no cálculo e extração precisa de dados, embora 

ainda não apresente interfaces diretas com outros softwares de ACV (existência de plug-

in voltado somente para o mercado norte-americano). O uso de tags para rastreabilidade 

de informações associadas aos elementos modelados (especificações, fornecedores, etc.) 

e a possibilidade de um modelo único para simulação das duas versões de material (cálculo 

dos quantitativos através de funções inseridas para cada material utilizado) proporcionou 

rapidez na identificação de erros e até alterações de informações levantadas ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa. 

Com o propósito de responder as questões levantadas pela pesquisa, foram 

utilizados dois métodos: 1. Cálculo com uso de software ACV (bancos e métodos 

internacionais) e 2. Dados de inventários nacionais inseridos no modelo 3D. 

Posteriormente, análises de sensibilidades foram realizadas a fim de observar o 

comportamento dos materiais e seus potenciais impactos nas duas opções. 

Na primeira opção simulada, dentre os resultados obtidos pode-se constatar que 

apesar da utilização de métodos diferentes, os resultados com o uso do software de ACV 

e base de dados internacionais foram estáveis, sem grandes diferenças em valores 

numéricos (mesmo tendo origens diferentes). Os métodos europeus CML-IA Baseline, 

EDIP 2003 e IMPACT 2002+ possuem como referência o método preconizado pelo IPCC 

(o que pode justificar tal aproximação), diferentemente dos métodos norte-americanos 

BEES e TRACI que possuem referências voltadas para a construção civil (BEES) ou 

realidade dos EUA (TRACI). 

O mesmo não pode ser verificado nos inventários nacionais, que apresentaram 

diferenças expressivas em função das referências adotadas, tais como: temporalidade, 

geografia (dados locais, regionais e globais) e tecnologia de produção dos materiais. Tal 

constatação evidencia a relevância da seleção dos datasets, uma vez que a coleta e 

composição de dados pode apresentar diferenças significativas e consequentemente 
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influenciar resultados, intervindo nas possíveis tomadas de decisões de especificações 

técnicas. 

Outra observação relevante é a viabilidade de aplicação da metodologia proposta 

para avaliação e comparação de outros materiais (revestimentos em geral, tintas, etc.), 

complementando as análises de acordo com as preocupações ambientais levantadas ao 

longo do desenvolvimento do projeto. A identificação de hotspots pode auxiliar trazendo 

novas possibilidades na escolha de materiais alternativos em substituição aos que 

apresentaram maior potencial de impacto, abrindo campo para o desenvolvimento de 

pesquisas e elaboração de novos materiais para uso em campo. 

As emissões relacionadas ao transporte na fase de distribuição dos materiais da 

indústria até o canteiro de obras também mostraram-se relevantes, possibilitando um novo 

critério a ser associado a produção dos materiais na fase de especificações de materiais. 

Outra constatação levantada é o baixo potencial de impacto relacionado a produção 

de energia elétrica no Brasil, devendo ressaltar que tais valores podem aumentar em 

períodos de baixa incidência de chuvas e a necessidade de produção de energia através 

de outras fontes existentes no país, tais como termelétricas, impactando diretamente no 

consumo de um empreendimento de grande porte. 

Embora métodos diferentes para a quantificação das emissões de CO2 eq/ CO2 

tenham sido simulados (software, métodos e bases de dados internacionais x dados de 

inventários nacionais), as questões formuladas tiveram o mesmo perfil como resposta, 

exceto os blocos cerâmicos e de concreto, que apresentaram resultados diferentes, 

corroborando novamente para a importância e orientação quanto as informações 

embutidas nas base de dados e datasets que serão adotados ao longo de uma avaliação 

para tomada de decisões. 

A fim de que a avaliação da edificação possa ser realizada de forma mais ampla e 

completa, reitera-se que o método proposto pode ser aplicado em outros materiais 

utilizados na edificação, agregando ao estudo novas possibilidades que incorporem as 

fases de operação (operação, manutenção, reformas, reparos e uso de energia e água) e 

fim de vida útil da edificação (desconstrução, demolição, processamento de resíduos, 

eliminação e descarte final). A avaliação destas etapas integradas as primeiras fases 

discutidas nesta pesquisa poderão apresentar novas possiblidades e cenários a serem 

analisados e ponderados nas tomadas de decisões ao longo do desenvolvimento do 

projeto. 

O mesmo aplica-se para as categorias de impacto, onde reitera-se que as 

avaliações apresentadas nesta pesquisa são baseadas única e exclusivamente nos 

resultados identificados para Mudanças climáticas (Potencial de Aquecimento Global – 

GWP) nos métodos apresentados. Novas categorias devem ser integradas para a tomada 
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de decisão, tendo em vista as preocupações levantadas ainda na fase de objetivo e escopo 

do empreendimento a ser avaliado. 

Dentre as limitações identificadas destacam-se: a interoperabilidade entre 

softwares utilizados (aumentando a possibilidade de perda de dados ao longo do processo 

decisório), inexistência de legislação específica no Brasil para aplicação da ACV em 

edificações (adaptação de norma europeia), baixo número de EPD® emitidos para 

produtos no Brasil (ainda é baixa a adesão de fornecedores), assim como inventários de 

dados nacionais e métodos consolidados que representem as especificidades do contexto 

brasileiro. Tais limitações, associadas as complexidades inerentes a aplicação da 

metodologia, podem desestimular o interesse de profissionais do mercado na aplicação da 

ACV como ferramenta a ser implantada ainda na fase de projeto. 

Ainda que limitações tenham sido verificadas ao longo do desenvolvimento da 

pesquisa, pode-se verificar que a aplicação das diretrizes da ACV como novo critério a ser 

adotado permitiu que aspectos ambientais relevantes pudessem ser identificados e 

avaliados ainda na fase projetual. Ao proporcionar uma análise detalhada (principalmente 

na escolha dos datasets a serem utilizados) e criteriosa das atividades desenvolvidas em 

cada etapa do ciclo de vida da edificação (da extração de matéria-prima até o descarte 

final), o desenvolvimento da condução de um estudo com diretrizes da ACV demonstrou 

criar subsídios para auxiliar os profissionais da área da construção civil na análise de quais 

materiais apresentam maior potencial de impacto e possíveis alternativas a serem 

adotadas nas mais diversas tomadas de decisões existentes ao longo da implantação de 

um novo empreendimento. 

 Como recomendações a prática em novas pesquisas, sugere-se: o uso de 

ferramentas de gerenciamento para controle das informações; softwares de apoio 

associados a plataforma BIM; normas técnicas existentes; avaliação de outras emissões e 

substâncias relacionadas a outras categorias de impacto (eutrofização, acidificação, 

toxicidade humana,etc); capacitação da equipe de projeto e dos tomadores de decisões 

envolvidos no processo (tanto na metodologia da ACV quanto nas ferramentas digitais 

utilizadas ao longo do desenvolvimento do estudo); busca por materiais que apresentem 

Declarações Ambientais de Produto (DPA´s), incentivando a publicação dos fornecedores 

de seus potenciais impactos; definição criteriosa dos datasets que serão utilizados 

(atenção a temporalidade, geografia e tecnologia adotados); definição clara da fronteira do 

sistema e respectivas atividades que serão consideradas; atenção a conversão de dados 

utilizados, que podem influenciar significativamente na ordem de grandeza e escala de 

impacto, podendo induzir a tomada de decisões equivocadas; e a integração de outras 

etapas do ciclo de vida da edificação, assim como outras categorias de impacto que podem 

ser relevantes dentro do contexto em que o empreendimento será construído.  
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ANEXOS 

Tabela 59 – Levantamento das publicações de teses e dissertações sobre Habitação Social, 
Minha Casa Minha Vida e Avaliação do Ciclo de Vida dos programas de pós-graduação da FAU-

UFRJ – Período: 2012-2017 

Publicações de teses e dissertações – 2012-2017 

 Total 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

FAU-UFRJ 345 47 48 40 69 62 79 

HIS 9 2 ---- 1 2 1 3 

HIS+MCMV 4 ---- ---- 1 1 1 1 

ACV --- --- ---- ---- ----- ------ ------ 

Legenda:  HIS – Habitação de Interesse Social; ACV – Avaliação de Ciclo de Vida; MCMV - Minha Casa Minha 
Vida 

Fonte: Banco de Dissertações e Teses da CAPES  
Disponível em http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/ - Acesso em 01-10-2018 
 

Tabela 60 – Trabalhos publicados nos programas de pós-graduação da FAU-UFRJ que abordam o 
tema Habitação de Interesse Social – De 2012 a 2017 

Título Autor Publicação Área Ano 

 Mario Roberto 
Trompowsky L G 
Ribeiro 

A Fundação da Casa Popular e a 
Experiência de Guadalupe: Análise de 
Uma Ação Governamental no Campo da 
Habitação Social No Brasil 

Tese Urbanismo 2012 

Patricia Paiva Almeida 
De França 

Projeto de Habitação Social mais 
sustentável: Elementos Socioculturais e 
Psicológicos 

Mestrado Arquitetura 2012 

Janaina Matoso Santos 
Direito à moradia e localização urbana: 
reflexões sobre o Programa Minha Casa 
Minha Vida na cidade do Rio de Janeiro 

Dissertação Urbanismo 2015 

Wilder Manuel Ferrer 
Tenicela 

Projetos e Políticas: O conceito de morar 
e o Programa Minha Casa Minha Vida 

Tese Arquitetura 2014 

Melissa Martins Paro 

Reflexões sobre habitação coletiva 
moderna no Brasil através das 
experiências de Lucio Costa e Vilanova 
Artigas 

Dissertação Urbanismo 2015 

Rodrigo Codevila 
Palma 

Habitação Social e Urbanismo 
Sustentável: Oferta de Mobilidade 
Urbana e a localização do Programa 
Minha Casa Minha Vida na Cidade do Rio 
de Janeiro 

Dissertação Urbanismo 2016 

Denise de Castilho 
Provenzano 

Certificações para Construção 
Sustentáveis na Habitação de Interesse 
Social do Programa Minha Casa Minha 
Vida 

Mestrado Arquitetura 2017 

Marcela Marques Abla 

Gênero e produção de habitação social: 
uma perspectiva para o planejamento 
urbano a partir do pensamento de 
Elizabeth Denby, Carmen Portinho, 
Margarete Schütte-Lihotzky e Catherine 
Bauer. 

Doutorado Urbanismo 2017 

Marcelo Caetano 
Andreoli 

O PAPEL DO ARQUITETO URBANISTA 
NOS PROJETOS DE HABITAÇÃO 
SOCIAL Tensão entre processo de 
projeto e produto arquitetônico 

Doutorado Urbanismo 2017 

Fonte: Banco de Dissertações e Teses da CAPES  
Disponível em http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/ - Acesso em 01-10-2018 
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Tabela 61 – Dissertações e Teses publicadas em 2016 sobre Habitação de Interesse Social (HIS), Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), Avaliação do 
Ciclo de Vida (ACV), Building Modeling Model (BIM) 

Programas de 
Pós-Graduação em 
Arquitetura e 
Urbanismo 

2016 HIS 

HIS 

+ 

MCMV 

ACV 

ACV 

+ 

HIS 

ACV 

+ 

MCMV 

ACV 

+ 

BIM 

ACV + 

MCMV+ 

BIM 

Centro Universitário 
Ritter dos Reis 

12 - 1 - - - - - 

Fiam-Faam - Centro 
Universitário 

6 - - - - - - - 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de 
Campinas 

13 

- - - - - - - 

Pontifícia 
Universidade 
Católica do Rio De 
Janeiro 

8 

- - - - - - - 

Universidade de 
Brasília 

26 - - - - - - - 

Universidade de  
São Paulo (Usp) 

100 2 - - - - - - 

Universidade de  
São Paulo/São 
Carlos (Usp) 

50 
2 6 1 - - - - 

Universidade do Vale 
do Rio Dos Sinos 

9 - - - - - - - 

Universidade 
Est.Paulista Júlio de 
Mesquita Filho/Bauru 

8 
1 - - - - - - 

Universidade 
Estadual de 
Campinas 

18 
- 1 - - - - - 

Legenda: HIS – Habitação de Interesse Social; ACV – Avaliação de Ciclo de Vida; MCMV - Minha Casa Minha Vida; BIM – Building Information Modeling 
Fonte: Banco de Dissertações e Teses da CAPES - Disponível em http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/ - Acesso em 29-04-2017 
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Tabela 60 (Continuação) – Dissertações e Teses publicadas em 2016 sobre Habitação de Interesse Social (HIS), Programa Minha Casa Minha Vida 
(MCMV), Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), Building Modeling Model (BIM) 

Programas de 
Pós-Graduação em 
Arquitetura e 
Urbanismo 

2016 HIS 

HIS 

+ 

MCMV 

ACV 

ACV 

+ 

HIS 

ACV 

+ 

MCMV 

ACV 

+ 

BIM 

ACV + 

MCMV+ 

BIM 

Universidade 
Estadual de Londrina 

9 - 1 - - - - - 

Universidade 
Estadual de Maringá 

8 - - - - - - - 

Universidade Federal 
da Bahia (Ufba) 

25 - 3 - - - - - 

Universidade Federal 
da Paraíba/João 
Pessoa 

8 - - - - - - - 

Universidade Federal 
de Alagoas 

9 - - - - - - - 

Universidade Federal 
de Goiás 

6 1 - - - - - - 

Universidade Federal 
de Juiz de Fora 

9 1 1 - - - - - 

Universidade Federal 
de Minas Gerais 
(UFMG) 

30 - - - - - - - 

Universidade Federal 
de Pelotas 

16  1 - - - - - 

Universidade Federal 
de Santa Catarina 

33 2 3 - - - - - 

Universidade Federal 
de Uberlândia 

8 1 - - - - - - 

Universidade Federal 
de Viçosa 

12 - - - - - - - 

Legenda:  HIS – Habitação de Interesse Social; ACV – Avaliação de Ciclo de Vida; MCMV - Minha Casa Minha Vida; BIM – Building Information Modeling 
 

Fonte: Banco de Dissertações e Teses da CAPES - Disponível em http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/ - Acesso em 29-04-2017 
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Tabela 60 (Continuação) – Dissertações e Teses publicadas em 2016 sobre Habitação de Interesse Social (HIS), Programa Minha Casa Minha Vida 
(MCMV), Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), Building Modeling Model (BIM) 

Programas de 
Pós-Graduação em 
Arquitetura e 
Urbanismo 

2016 HIS HIS 

+ 

MCMV 

ACV ACV 

+ 

HIS 

ACV 

+ 

MCMV 

ACV  

+ 

BIM 

ACV + 

MCMV+ 

BIM 

Universidade Federal 
do Espírito Santo 

9 - 2 - - - - - 

Universidade Federal 
do Pará (UFPA) 

16 - - - - - - - 

Universidade Federal 
do Rio de Janeiro 
(UFRJ) 

48 - 1 - - - - - 

Universidade Federal 
Do Rio Grande Do 
Norte 

39 1 6 - - - - - 

Universidade Federal 
do Rio Grande Do 
Sul (UFRGS) 

22 1  - - - - - 

Universidade Federal 
Fluminense (UFF) 

22 2 1 - - - - - 

Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie 

38 - - - - - - - 

Universidade São 
Judas Tadeu 

6       - 

TOTAL= 623 14 27 1 0 0 1 - 

Legenda: HIS – Habitação de Interesse Social; ACV – Avaliação de Ciclo de Vida; MCMV - Minha Casa Minha Vida; BIM – Building Information Modeling 
 

Fonte: Banco de Dissertações e Teses da CAPES - Disponível em http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/ - Acesso em 29-04-2017 
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Tabela 62 – Indústrias de cimentos qualificados pelo Programa Setorial da Qualidade -                                        
1° Trimestre de 2018 (Fevereiro – Julho/2018) 

Material                          Indústrias  
Distância até o canteiro de 

obras (km) 

Fornecedor  

A 

CSN 
Volta Redonda/RJ 

CNPJ: 33.042.730/0017-71 
Rodovia BR 393 – Vila Santa Cecília 

 
 

                                       77 
 
 

Fornecedor  

B 

CRH (Campeão) 
Cantagalo / RJ 

CNPJ: 21.109.697/001347 
Rodovia RJ 166, km 2,5 

                                      248 

Fornecedor  

C 

LafargeHolcim 
Rio de Janeiro/RJ 

CNPJ: 60.869.336/0222-77 
Estrada Aterrado do Leme, n° 2150 – 

Santa Cruz 

                                       17 

Fornecedor  

D 

Votorantim 
Cantagalo/RJ 

CNPJ: 01.637.895/0135-44 
Estr. Votorantim - Vila Saint Clair, 

Cantagalo - RJ 

                                      275 

Fonte: Programa Setorial da Qualidade 
Disponível em: http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_simac_psqs.php 

Acesso em 21-04-2018. 

Tabela 63 – Indústrias de aço qualificados pelo Programa Setorial da Qualidade -                                        
1° Trimestre de 2018 (Fevereiro – Julho/2018) 

Material                          Indústrias  
Distância até o 

canteiro de obras 

Fornecedor  

A 

 
CSN Companhia Siderúrgica Nacional –RJ 

CNPJ: 33.042.730/0017-71 
Endereço Rod Br 393 - Lucio Meira, Km 5,001, 

S/N, Vila Santa Cecilia, Volta Redonda, RJ, CEP 
27260-390 

 

 
 

79 
 
 

Fornecedor 

B 

 
Gerdau Aços Longos S/A - Cosigua 

CNPJ: 07.358.761/0001-69 
Endereço, Av. João XXIII 6777 Santa Cruz Rio de 

Janeiro Cep: 23560900 RJ 
 

 
 
 

14 

Fornecedor  

C 

 
Votorantim Siderurgia S.A 

Barra Mansa 
CNPJ: 60.892.403/0018-62 

Av Homero Leite, 1.051. Bairro: Saudade 
Cidade: Barra Mansa, RJ CEP: 27313-190 

 

84 

Fornecedor  

D 

 
Votorantim Siderurgia S.A - Resende 

CNPJ: 
60.892.403/0015-10 

Avenida Francisco Fortes Filho, 242 
Cep:27525598 | 

Jardim Aliança - Resende - RJ 
 

 
 
 
 

121 

Fonte: Programa Setorial da Qualidade 
Disponível em: http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_simac_psqs.php 

Acesso em 21-04-2018. 
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Tabela 64 – Áreas com as maiores produções de brita – Estado do Rio de Janeiro 

Material                          Localização 
Distância até o           

canteiro de obras 

Fornecedor  

A 
Itaguaí 

                                         
                                       7 

Fornecedor 

B 
Seropédica 

                                       
                                     11 

Fornecedor 

C 
Maricá 

                                        
                                     123 

Fornecedor 

D 
Campos dos Goytacases 

                                    
                                     341 

Fornecedor 

E 
Cabo Frio 

                                       
                                     226 

Fonte: Panorama Mineral Fluminense – 2014 
Disponível em: http://www.drm.rj.gov.br/index.php/downloads/category/79-panorama-mineral-

2014?download=551%3Apanorama-mineral-2014 
Acesso em 22-04-2018 

Tabela 65 – Áreas com as maiores produções de brita – Estado do Rio de Janeiro 

Material Localização 
Distância até o 

canteiro de obras 

Fornecedor  

A 

 
Itaguaí 

 

 
7 
 

Fornecedor 

B 
Seropédica 

 
11 

Fornecedor 

C 
Nova Iguaçu 

 
46 

Fornecedor 

D 
Rio de Janeiro 

 
76 

Fornecedor 

E 
São Gonçalo 

 
92 

Fonte: Panorama Mineral Fluminense – 2014 
Disponível em: http://www.drm.rj.gov.br/index.php/downloads/category/79-panorama-mineral-

2014?download=551%3Apanorama-mineral-2014 
Acesso em 22-04-2018 

Tabela 66 – Indústrias de cal – Estado do Rio de Janeiro 

Material                          Indústrias  
Distância até o                 

canteiro de obras 

Fornecedor  

A 

Votorantim 
Distrito Industrial - Fazenda Três 
Poços, Estr. Votorantim - Nova 
Primavera, Volta Redonda - RJ 

 
 

82 
 
 

Fornecedor 

B 

                        Minascal 
Av João Xxiii S/nº, Zona Industrial, 

Sta. Cruz Rio de Janeiro, RJ, 23570-
000, 

 
 

16 

Fonte: Elaborado pela autora 



  

209 
 

Tabela 67 – Indústrias de blocos cerâmicos estruturais e de vedação que estão em conformidade 
com os requisitos especificados na ABNT NBR 15270:2017 e qualificados pelo Programa Setorial da 

Qualidade (Válidas até 31 de maio de 2018) 

Material                Indústrias Distância até o canteiro de obras 

Fornecedor  

A 

Cerâmica Colonial 
CNPJ: 29.203.700/0001-65 

Avenida Comandante Amaral Peixoto, Km 23 - 
Sossego, Itaboraí - RJ, 24800-422 

 
 

14 
 
 
 

Fornecedor 

B 

Cerâmica GGP 
CNPJ: 31.076.938/0004-61 

Rodovia BR 393, km 193, s/n - Vieira Cortez, Paraíba 
do Sul - RJ, 25850-000 

 

108 

Fornecedor  

C 

Cerâmica Porto Velho 
CNPJ: 32.287.575/0003-95 

BR 393 km 206, s/n, Andrade Pinto - Vassouras - RJ 
 

 
 

96 
 

Fornecedor  

D 

Cerâmica Santa Izabel 
CNPJ: 29.546.140/0001-41 

Av. Carlos Lacerda, 1134 - Vila Rica, Itaboraí - RJ 
 

 
 

117 

Fornecedor  

E 

Cerâmica Argibem 
CNPJ: 31.142.292/0001-20 

Rua Matheus Salzano, 16 - Bemposta, Três Rios - RJ, 
25840-000  

 
 

154 
 

Fonte: Programa Setorial da Qualidade 
Disponível em: http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_simac_psqs.php - Acesso em 21-04-2018 

 

Tabela 68 – Indústrias de blocos vazados de concreto com função estrutural e peça de concreto para 
pavimentação (Fevereiro - abril de 2018) 

Material Indústrias 
Distância até o 

canteiro de obras 

Fornecedor  

A 

MEGA CONCRETO Premoldados Ltda 
CNPJ 27.134.535/0001-01 

Estrada da Pedra, 5436 - Rio de Janeiro - RJ                          
CEP 23030-380 

 

30 

Fornecedor 

B 

MULTIBLOCO Ind. e Com. de Arts. de Concreto Ltda 
CNPJ 31.269.012/0001-40 

Rod. Presidente Dutra, Km 197 - Queimados – RJ 
CEP 26360-100 

 

45 
 

Fornecedor  

C 

PAVIBLOCO Pré-moldados em Concreto Ltda 
CNPJ 02.653.799/0001-40 

Estrada dos Palmares, 2960 - Lote 11 - Rio de Janeiro - RJ 
CEP 23575-270 

 

 
20 

Fornecedor  

D 

             CASALIT Ind. e Com. Mats. De 
Construção Ltda 

 

CNPJ 27.895.762/0001-50 
Av. Mascarenhas de Moraes, 521 Duque de Caxias - RJ 

CEP 25230-030 
 

72 

Fornecedor 

E 

PEDRINCO Pedreiras e Ind. de Concreto Ltda 
CNPJ 30.540.330/0001-30 

Rua Maria Duque Estrada Laginestra, 900 – Nova Friburgo –
CEP 28625-235 

 

 
 

191 

Fornecedor 

F 

SANT’ANA de Pirai Ind. Com. Ltda (TUBLOC) 
CNPJ 01.728.820/0001-67 

               Rua Capitão Manoel Torres, 1680 – 
Pirai – RJ - CEP 27175-000 

 
 

 
 

47 

Fonte: Programa Setorial da Qualidade 
Disponível em: http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_simac_psqs.php - Acesso em 21-04-2018. 
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