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1. INTRODUÇÃO 

1.1 – Considerações Iniciais 

A história do mundo mostra que a Construção Civil, desde as civilizações mais 

antigas, desenvolve atividades que buscam melhorar as condições de vida do homem 

em sociedade, procurando atender as necessidades básicas e imediatas do ser 

humano sem a preocupação com a degradação ambiental. Face a isto, as 

consequências devido aos erros e hábitos predatórios ao meio ambiente de gerações 

passadas são hoje vivenciadas por todas as nações. 

Questões como aquecimento global, desertificação e degelo polar, excesso de 

resíduos sólidos, escassez de recursos naturais, enchentes e poluição do solo, da 

água e do ar estão sempre em pauta atualmente. Assim, é importante pensar e 

direcionar as construções civis para que se tornem sustentáveis e que sejam capazes 

de minimizar estes impactos ao meio ambiente. 

De acordo com Agopyan e John (2011), a cadeia produtiva da Construção Civil é 

responsável pela transformação do ambiente natural no ambiente construído, que 

precisa ser permanentemente atualizado e mantido. Todas as atividades humanas 

dependem de um ambiente construído, cujo tamanho é dado pela escala humana e 

pelo planeta e não pode ser miniaturizado, embora em muitos casos esteja sendo 

diminuída a quantidade de espaço disponível, especificamente para alguns extratos da 

população. O tamanho planetário do ambiente construído implica em grandes 

impactos ambientais negativos incluindo, consequentemente, no uso de uma grande 

quantidade de materiais de construção, mão de obra, água, energia e geração de 

resíduos. 

A necessidade do desenvolvimento de uma cultura pró-ambiente não poderia conflitar 

com interesses econômicos das empresas de engenharia, portanto, fez-se necessário 

o investimento em estudos e pesquisas de como minimizar os impactos negativos 
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causados por suas atividades no setor da construção. Foi em virtude da preocupação 

criada pela escassez de recursos naturais que estudos sobre Avaliação do Ciclo de 

Vida (ACV) foram gradativamente desenvolvidos. 

Nesse contexto, a Avaliação do Ciclo de Vida se destaca, atualmente, como uma 

ferramenta de excelência para análise e escolha de alternativas, sob uma perspectiva 

puramente ambiental. 

1.2 – Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo apresentar os conceitos relacionados à Sustentabilidade 

na Construção Civil, indicando o que pode ser feito para minimizar os efeitos causados 

ao meio ambiente a partir da Avaliação do Ciclo de Vida. 

1.3 – Justificativa 

Até três décadas atrás, a Sustentabilidade não era considerada como prioridade por 

nossa sociedade, pois ocorria a ideia de que a natureza se adequaria as suas 

necessidades e não se reconhecia o problema da degradação. 

Atualmente, a Construção Civil está entre as atividades humanas que mais causam 

impactos ambientais no mundo, e segundo dados da Associação Nacional de 

Arquitetura Bioecológica (ANAB) Brasil, cerca de 50% dos recursos extraídos da 

natureza são destinados a este setor. E especificamente no caso do Brasil, a 

Construção Civil consume cerca de 40% dos recursos naturais e energia produzida, 

34% da água, 55% de madeira não certificada, além de responder pela produção de 

67% dos resíduos sólidos urbanos.1 

Portanto, é natural que a Sustentabilidade assuma uma posição de cada vez mais 

importância neste cenário, já que 40% das possibilidades de reciclagem estão 

                                                
1 http://www.ambiencia.org/site/construcoes-sustentaveis/o-que-sao-construcoes-
sustentaveis/ 

http://www.ambiencia.org/site/construcoes-sustentaveis/o-que-sao-construcoes-sustentaveis/
http://www.ambiencia.org/site/construcoes-sustentaveis/o-que-sao-construcoes-sustentaveis/
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nas construções, com o reaproveitamento de materiais como alumínio, madeira e 

concreto. 

Sendo assim, o setor da Construção Civil necessita de uma ferramenta que analise as 

repercussões ambientais de um produto ou uma atividade, avaliados por meio das 

repercussões de emissões atmosféricas, consumo de recursos naturais, demandas 

energéticas e geração de resíduos sólidos e líquidos. 

1.4 – Metodologia Aplicada 

Para elaboração do assunto em questão foram consultados livros, revistas, artigos, 

monografias e sites referentes ao tema abordado, sendo realizada uma pesquisa 

bibliográfica. 

1.5 – Estruturação do Trabalho 

A presente monografia está estruturada em 5 capítulos, contando com considerações 

iniciais e finais além de 3 capítulos no corpo do trabalho. 

No primeiro capítulo é apresentado a relevância do tema em questão, o conceito de 

Sustentabilidade em seu aspecto mais amplo. Além disso, fica descrito o objetivo que 

se pretende alcançar com esse estudo e o porquê do tema escolhido. 

Sustentabilidade é o tema do segundo capítulo, no qual, após uma breve introdução, é 

apresentado seu histórico na Construção Civil e no Brasil. Neste capítulo, será 

mostrado como começou a preocupação ambiental, explicando os vários encontros 

internacionais realizados sobre o tema, também faz uma descrição sobre os conceitos 

de Sustentabilidade e a aplicabilidade destes dentro da Construção Civil. 

O próximo capítulo, terceiro, o tema abordado é a Avaliação do Ciclo de Vida. 

Explicando o que é, sua metodologia e suas aplicações, dando ênfase a Avaliação do 

Ciclo de Vida relativo à Construção Civil. 

http://www.reformafacil.com.br/construcao-sustentavel-o-que-e-como-fazer-o-que-comprar
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No quarto capítulo, são traçadas diretrizes para utilização da Avaliação do Ciclo de 

Vida na gestão ambiental da construção de edificações. 

O último capítulo, quinto, trata-se das considerações finais do que foi apresentado até 

então, sendo que a monografia conta com mais dois itens: referências bibliográficas e 

referências eletrônicas. 
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2. SUSTENTABILIDADE 

O impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente não é um fenômeno 

recente. Historicamente, tem-se observado um desencadeamento de fatos 

contribuintes e agravantes da degradação ambiental vivenciada globalmente, que vão 

desde o advento do desenvolvimento das atividades agrícolas, passando pela 

Revolução Industrial, até culminar no atual modo de vida capitalista.2 

O modelo atual de crescimento econômico vem sendo impulsionado pela aplicação 

sistemática de conhecimentos científicos tendo melhorado a qualidade de vida, mas 

este crescimento continuado de consumo de bens que cresceu seis vezes em 250 

anos, indica o prenúncio de uma crise social e ambiental. Esse modelo tem 

apresentado diversos obstáculos na relação entre o homem e o ambiente natural, em 

virtude de fatores como: o alto crescimento populacional; a desigualdade de ingressos 

onde uma grande parcela da população tem elevados índices de pobreza; a falta de 

planejamento das cidades; a frequência e intensidade crescente dos desastres 

naturais; e o consumo exacerbado da terra e a exploração não planejada das 

florestas. 

Num país como o Brasil onde a preservação da Amazônia é um aspecto central, 

questões como a Sustentabilidade parecem unicamente uma questão florestal, o que 

pouco se assimila ao nosso ambiente urbano do dia-a-dia. Ainda hoje, poucos 

cidadãos notaram que atitudes cotidianas, como consumo moderado, economia de 

energia e seleção de fornecedores de bens de consumo são importantes para a 

sustentabilidade global. (AGOPYAN e JOHN, 2011) 

Contudo, a preocupação da Humanidade com o desenvolvimento do planeta data da 

década de 60, onde se iniciaram os debates sobre a degradação do meio ambiente 

(ARANHA, 2007), com encontros históricos de caráter internacional. 

                                                
2http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2005_Enegep1005_1433.pdf 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2005_Enegep1005_1433.pdf
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2.1 – Histórico 

Um dos atos pioneiros na preocupação da conscientização da população com o meio 

ambiente foi a criação do Clube de Roma em abril de 1968. Foi uma reunião de trinta 

pessoas de dez países. Esse grupo era formado por cientistas, educadores, 

economistas, humanistas, industriais e funcionários públicos de nível nacional e 

internacional. Estes tinham por objetivo discutir e analisar os limites do crescimento 

econômico levando em conta o uso crescente dos recursos naturais. 

A Conferência de Estocolmo, realizada entre os dias 5 e 16 de junho de 1972 na 

Suécia, foi o primeiro encontro mundial em tentar organizar as relações de Homem e 

Meio Ambiente. Esta foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e 

Meio Ambiente Humano da qual participaram 113 países e mais 400 instituições 

governamentais e não governamentais e tinha por objetivo conscientizar a sociedade a 

melhorar a relação com o meio ambiente e assim atender as necessidades da 

população presente sem comprometer as gerações futuras. 

Com a Conferência de Estocolmo, o pensamento da época que o desenvolvimento 

não poderia ser sacrificado por considerações ambientais foi modificado e problemas 

como seca de rios e lagos, ilhas de calor e efeito de inversão térmica, causaram alerta 

mundial. 

A posição defendida pelos países subdesenvolvidos era de que todos tinham direito ao 

crescimento econômico, pelo fato de terem sua base econômica focada na 

industrialização, surgindo então, o “desenvolvimento a qualquer custo” defendido por 

essas nações. Na Conferência de Estocolmo, o Brasil liderou 77 países com 

acusações aos países industrializados e na defesa do crescimento com 

desenvolvimento. 

Essa conferência foi de extrema importância, pois além de ser o primeiro encontro 

internacional, com representantes de diversas nações, também conscientizou a 
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população quanto ao controle e o uso dos recursos naturais pelo homem, defendendo 

a possibilidade de articular crescimento econômico com preservação ambiental, mas 

deixava em segundo plano as questões relacionadas à equidade e à justiça social. 

Outros avanços ocorreram em 1974, quando foi realizado um simpósio de 

especialistas presidido por Barbara Ward em Cocoyoc, no México. Organizado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pela Conferência das 

Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), o Simpósio identificou 

os fatores sociais e econômicos que levam à deterioração ambiental (UNEP/UNCTAD, 

1974). 

Não existe somente um mínimo de recursos necessários para o bem-estar do 

indivíduo, mas existe também um máximo, dessa forma os países industrializados 

deveriam baixar seu consumo e sua participação desproporcional na poluição da 

biosfera. A Declaração de Cocoyoc influiu na mudança de atitude dos principais 

pensadores ambientais.  

No ano de 1987, a Comissão Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (UNCED), presidida por Gro Harlem Brundtland (Primeira Ministra da 

Noruega) e Mansour Khalid (Ministro das Relações Exteriores do Sudão), apresentou 

um documento chamado Our Common Future (em português, Nosso Futuro Comum), 

mais conhecido por Relatório Brundtland. 

Este relatório tem por base o princípio de que o ser humano devia gastar os recursos 

naturais de acordo com a sua capacidade de renovação, para evitar o seu 

esgotamento. Então, para uma utilização sustentável dos recursos, é fundamental que 

cada indivíduo seja um consumidor responsável. 

O Relatório Brundtland, apresentou um novo olhar sobre o desenvolvimento, 

definindo-o como o processo que “satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 
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necessidades”. (RELATÓRIO DE BRUNDTLAND, 1991) É a partir daí que o conceito 

de desenvolvimento sustentável passou a ficar conhecido. 

O relatório apresenta uma lista, exposta no Quadro 1, de medidas tomadas no nível do 

Estado Nacional. 

Quadro 1 – Lista de propostas pelo Relatório Brundtland a nível nacional 

Relatório Brundtland - Medidas de Ação Propostas a Nível Nacional 

- Limitar o crescimento da população; 

- Garantir a provisão de alimentos em longo prazo; 

- Preservar a biodiversidade; 

- Diminuir o consumo de energia e desenvolver tecnologias baseadas em 
energias renováveis; 

- Desenvolver a produção industrial nos países não industrializados, com 
base em tecnologias com impacto ambiental reduzido; 

- Controlar a urbanização desregrada e fazer a integração entre os pequenos 
meios urbanos e as zonas rurais; e 

- As necessidades básicas devem ser atendidas. 

Fonte: http://www.dolceta.eu3 

Com a sua publicação dissemina-se o conceito de desenvolvimento Sustentável, o 

qual vinha, desde os anos 1970, sendo refinado. 

Entre os dias 3 e 14 de junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, foi realizada a 

ECO-92. Oficialmente era referida como Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), e, popularmente, como Rio 92. 

Diferentemente da Conferência de Estocolmo, a Eco-92 teve um caráter especial em 

razão da presença maciça de inúmeros chefes de Estado, demonstrando assim a 

importância da questão ambiental no início dos anos 90. Da ECO-92 participaram 

representantes de 176 países e 1.400 Organizações Não Governamentais, totalizando 

mais de 30 mil participantes. 

                                                
3http://www.dolceta.eu/portugal/Mod5/O-Relatorio-Brundtland-1987.html 

http://www.dolceta.eu/portugal/Mod5/O-Relatorio-Brundtland-1987.html
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Nesta conferência, os países membros presentes no Rio de Janeiro comprometeram-

se a pautar suas políticas econômicas, sociais e ambientais com base no conceito do 

desenvolvimento Sustentável (ANA, 2010). 

A conferência aprovou documentos de objetivos mais abrangentes e de natureza mais 

política: a Declaração do Rio; e Agenda 21. Além de definir alguns indicadores para 

avaliação da Sustentabilidade, como a Pegada Ecológica (Ecological Footprint) e o 

Índice de Sustentabilidade Ambiental (ESI – Environmental Sustainability Index). 

A Agenda 21 foi assinada por 178 governos e representou um plano de ação global 

para o século seguinte estabelecendo uma visão de longo prazo para equilibrar as 

necessidades econômicas e sociais com os recursos naturais do planeta. Este 

documento contém tratados em diversas áreas como energia, atmosfera, água doce, 

desertos, oceano, comércio internacional, pobreza e população.  

Em 1997, foi assinado um acordo, em Kyoto, Japão, por 189 nações, que se 

comprometeram em reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa em 5,2% 

(meta obrigatória), na comparação com os níveis de 1990, tratava-se do Protocolo de 

Kyoto. No qual o principal alvo é o dióxido de carbono (CO2). Especialistas indicam 

que a emissão desenfreada desse e de outros gases esteja ligada ao aquecimento 

global, fenômeno que pode ter efeitos catastróficos para a humanidade durante as 

próximas décadas. 

O documento propõe três mecanismos para auxiliar os países a cumprirem suas 

metas ambientais. O primeiro prevê parcerias entre países na criação de projetos 

ambientalmente responsáveis. O segundo dá direito aos países desenvolvidos 

comprar "créditos" diretamente das nações que poluem pouco. Por fim, o último é o 
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Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), conhecido como o mercado de créditos 

de carbono.4 

Entre os dias 26 de agosto a 4 de setembro de 2002, a ONU promoveu em 

Johanesburgo, África do Sul, a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, 

também conhecida como Rio+10. Esse evento reuniu representantes de 189 países, 

além da participação de centenas de Organizações Não Governamentais (ONGs).  

As discussões na Rio+10 não se restringiram somente à preservação do meio 

ambiente, englobou também aspectos sociais. Um dos pontos mais importantes da 

conferência foi a busca por medidas para reduzir em 50%, o número de pessoas que 

vivem abaixo da linha de pobreza (com menos de 1 dólar por dia) até 2015.  

Foram debatidas questões sobre fornecimento de água, saneamento básico, energia, 

saúde, agricultura e biodiversidade, além de cobrar atitudes com relação aos 

compromissos firmados durante a Eco-92, principalmente colocar em prática a Agenda 

21. No entanto, os resultados da Rio+10 não foram muito significativos. 

Em dezembro de 2009, em Copenhague, Dinamarca, foi realizado um dos mais 

importantes encontros da história, a 15ª Conferência Sobre Mudanças Climáticas 

(COP 15). Durante os 12 dias de encontros, membros da Convenção-Quadro da 

Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas negociaram a 

respeito da redução das emissões de dióxido de carbono (CO2), ou seja, foram 

realizadas negociações de medidas que pudessem enfrentar o desarranjo climático. 

A principal ideia da COP 15 era a de elaborar um novo relatório, capaz de substituir o 

Protocolo de Kyoto, já que o mesmo deixaria de vigorar em 2012. A Conferência de 

Copenhague tinha como meta limitar o aumento da temperatura média do planeta em 

2 graus. No entanto, de acordo com os compromissos feitos pelos países, as 

                                                
4
http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/protocolo_kioto/index.sht 

ml 
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emissões anuais globais de gases causadores do efeito estufa vão aumentar entre 

10% e 20% acima dos níveis atuais e atingir valores entre 47,9 e 53,6 gigatoneladas 

de dióxido de carbono até 2020.5 

Em termos práticos, a Conferência de Copenhague não resolveu nada. Os países 

estavam muito receosos de assumir um compromisso sério e acabar prejudicando 

suas economias internas. 

Veiga (2006), McDonough e Braungart (2003), e Hammond (1995) apontam que o 

termo “desenvolvimento sustentável” é alvo de diversas críticas por entenderem que o 

desenvolvimento não pode ser por si sustentável, pois a palavra desenvolvimento tem 

a sua origem nas ciências econômicas, indicando um crescimento infinito num 

ecossistema finito. 

Já Sachs (2002) a concebe a partir de diversos critérios: social, cultural, ecológico, 

ambiental, territorial, econômico, e político. E aponta que os critérios que vêm 

merecendo maior atenção por parte da sociedade se referem às atividades 

direcionadas para a ecoeficiência e para a produtividade dos recursos, como 

reciclagem, aproveitamento de resíduos, conservação de energia, água, e 

manutenção de equipamentos, infraestruturas e edifícios visando à extensão de seu 

ciclo de vida. É importante notar que essas atividades estão diretamente ligadas à 

indústria da construção, formando assim os principais paradigmas da Construção 

Sustentável. 

2.2 – A Sustentabilidade Aplicada à Construção Civil 

 
O impacto negativo gerado pela Construção Civil ao meio ambiente é um dos maiores 

causados pela atividade humana ao planeta, principalmente nas fases de construção, 

operação, manutenção e demolição dos edifícios. Com um crescente interesse na 

redução de impactos ambientais e procurando definir estratégias para mitigação do 

                                                
5
http://noticias.r7.com/tecnologia-eciencia/ 
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uso dos recursos não renováveis, economia de energia e redução de resíduos da 

construção, à aderência a uma Construção Sustentável tem se tornado indispensável 

nos dias atuais. 

No caminho em busca da Sustentabilidade da Construção Civil, a mudança de 

paradigma nos países em desenvolvimento é fundamental, pois estes países 

respondem juntos por 23% do volume mundial de construções e esse número só 

tende a aumentar. (ROVERS, 2003) 

A Sustentabilidade de uma construção também está diretamente ligada à sua 

durabilidade e à sua capacidade de sobreviver adequadamente ao longo do tempo, 

referindo-se à maneira com que ela responde às condições de poluição do ar, do solo 

e da água e aos impactos no meio ambiente em geral (BLUMESCHEIN, 2004). A 

durabilidade das edificações é o principal quesito para uma edificação sustentável, e 

está diretamente ligada à qualidade do processo construtivo e dos materiais 

empregados. 

2.2.1 Construção Sustentável 

 
Quando se fala de Sustentabilidade, existe a hierarquia dos quatro R’s que compõem 

o conceito: 

a) Reduzir: diminuir ao máximo o consumo de qualquer coisa que seja.  

b) Reutilizar: utilizar novamente, mesmo que para outro fim. 

c) Reciclar: este é o R mais falado. Fazer sempre a separação de material, coletá-lo 

seletivamente para então reciclá-lo. A reciclagem envolve a transformação física, 

química ou biológica do material e o seu retorno ao ciclo de uso. 

d) Racionalizar: agir com consciência. 
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Na Construção Sustentável, não podia ser diferente. Estes quatro itens têm tudo a ver 

com a indústria da construção. 

No Brasil não é fácil fazer uma Construção Sustentável. Consumidores costumam 

duvidar da reputação e da qualidade dos produtos sustentáveis, pois misturam 

Sustentabilidade com ecologia, baixa qualidade e rusticidade, também entendem que 

todos os produtos sustentáveis são mais caros e não possuem ampla oferta de 

mercado, além de desconhecerem os critérios que os tornam verdes. 

O conceito de Construção Sustentável baseia-se no desenvolvimento de um modelo 

que permita à Construção Civil enfrentar e propor soluções aos principais problemas 

ambientais de nossa época, sem renunciar à moderna tecnologia e à criação de 

edificações que atendam as necessidades de seus usuários. 

Segundo o Instituto para o Desenvolvimento da Habitação Ecológica (IDHEA, 1999), 

Construção Sustentável é um sistema construtivo que visa garantir qualidade de vida 

às gerações atuais e futuras. Esse tipo de construção promove alterações no entorno, 

de forma a atender as necessidades da edificação e o uso do homem moderno, 

preservando o meio ambiente e os recursos naturais. Os aspectos econômicos, 

sociais e ambientais devem ser contemplados em qualquer projeto de edificação. 

A base da Sustentabilidade na Construção Civil é apoiada no Triple Bottom Line ou 

“3BL”, termo criado pelo acadêmico John Elkington, fundador de uma empresa de 

consultoria que aconselha empresas nas áreas econômica, social e ambiental. 

Com os novos conceitos ambientais introduzidos a partir da década de 60, surgiu o 

3BL, que trouxe um problema e uma constatação. Caso os empresários e governantes 

não cuidassem do aspecto ambiental, as empresas ficariam carentes de matéria-prima 

e talvez, sem consumidores, além de contribuírem para a destruição do planeta Terra. 
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Figura 1 – Triple Bottom Line 
Fonte: QUALHARINI, 20126 

Hoje, considera-se que uma construção é sustentável quando ela engloba esses três 

aspectos. No Quadro 2 está apresentado de forma resumida as ênfases do Triple 

Bottom Line. 

Quadro 2 – Principais Conceitos do Triple Bottom Line 

Economicamente Viável 

– Reduzir custos de operação; 

– Eleva o valor do ativo imobiliário e os lucros; 

– Aumenta a produtividade e a satisfação dos 
empregados; e 

– Otimiza o desempenho econômico no ciclo de vida. 

Socialmente Desejável 

– Melhora as condições do ar, térmicas e acústicas dos 
ambientes; 

– Eleva os níveis de salubridade e de conforto para os 
ocupantes; e 

– Contribui com a saúde, vitalidade e estética para a 
comunidade local. 

Ecologicamente Sustentável 

– Desenvolve e protege habitat naturais; 

– Melhora a qualidade do ar e água; 

– Reduz a produção de resíduos sólidos; 

– Preserva recursos naturais; e 

– Diminui a emissão de gases poluentes. 

Fonte: http://www.metodo.com.br7 

                                                
6https://docs.google.com/a/poli.ufrj.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cG9saS51ZnJqLmJ
yfHF1YWxoYXJpbml8Z3g6MjNmODcyMjIzMjlhNDFmNg 

https://docs.google.com/a/poli.ufrj.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cG9saS51ZnJqLmJyfHF1YWxoYXJpbml8Z3g6MjNmODcyMjIzMjlhNDFmNg
https://docs.google.com/a/poli.ufrj.br/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cG9saS51ZnJqLmJyfHF1YWxoYXJpbml8Z3g6MjNmODcyMjIzMjlhNDFmNg
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2.2.2 – Características de uma Construção Sustentável 

 
Algumas das Construções Sustentáveis são chamadas de Construções Verdes. Os 

Edifícios Verdes são projetados para funcionar como um sistema, assim como um 

carro é um sistema com partes e peças que funcionam em perfeita harmonia umas 

com as outras. Se uma parte do sistema for alterada o sistema não mais funciona 

perfeitamente. 

Um Edifício Sustentável ou Construção Verde é o resultado de uma concepção 

centrada no aumento da eficiência dos recursos naturais – água, energia e materiais – 

com medidas e procedimentos construtivos, não afetando a saúde das pessoas e o 

meio ambiente e gerando possíveis economias. 

Para iniciar uma Construção Verde é necessário pensar diferente sobre o que uma 

construção realmente é. Na maior parte das vezes, os edifícios são construídos por 

vários empreiteiros, que não se conhecem e não se comunicam, usando muitos 

produtos e materiais, desperdiçando-os.  

O conceito de Edificação Sustentável reúne uma vasta gama de práticas e técnicas 

destinadas à redução, até a eliminação dos impactos das construções sobre o 

ambiente e a saúde humana. Uma de suas grandes preocupações é o aproveitamento 

dos recursos renováveis, como por exemplo, utilização da luz solar, o uso de telhados 

verdes e grandes jardins para infiltração da água da chuva no solo. Muitas outras 

técnicas, tais como o uso de cascalho, ao invés de asfalto nas áreas de circulação e 

estacionamento ou então resíduos de concreto, para melhor reposição das águas 

subterrâneas, também são utilizadas. 

Para se idealizar um Edifício Verde, é necessário que a construção utilize fontes 

locais, pois, além de prover recursos financeiros para a localidade em que se insere, 

também fornece empregos, além de redução de gastos com transporte. 

                                                                                                                                          
7
http://www.metodo.com.br/porque-a-metodo/construcao-sustentavel.aspx 

http://www.metodo.com.br/porque-a-metodo/construcao-sustentavel.aspx
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Para se construir sustentavelmente são necessários estudos e pesquisas de novas 

tecnologias, que estão presentes em seis passos, que irão reproduzir as 

características originais do meio ambiente natural, dos quais estão definidos da 

seguinte maneira (YUDELSON, 2007). 

a) Planejamento do Espaço Sustentável 

O planejamento do Local Sustentável é a etapa mais importante da obra “amiga” do 

meio ambiente. A partir deste são decididas todas as intervenções que poderão 

integrar a obra ao meio ambiente ou resultar em danos em curto, médio e longo 

prazos. 

Durante a fase de planejamento, as condições ambientais e climáticas da região serão 

pesquisadas, para adaptar as técnicas de Construção Civil Sustentável – já 

disponíveis no Brasil e no mundo – ao local do empreendimento. Nessa fase, 

o terreno  é escolhido.  

É importante planejar onde será o local da construção, devendo mantê-lo longe de 

zonas úmidas e agrícolas, sendo necessária a existência de infraestrutura urbana para 

atender o empreendimento, estando longe de córregos que possam estar 

contaminados. 

Ao selecionar o local é necessário um estudo dos recursos naturais existentes que 

serão necessários para o desenvolvimento do empreendimento. 

Os empreendimentos devem ser posicionados e orientados considerando a sua 

localização, de maneira que atenda ao sistema de drenagem adequado, projetos de 

paisagismo, controle de luminosidade e ventilação, mantendo o conforto interno dos 

ambientes. 
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b) Conservação dos Materiais e Recursos 

A cada dia o número de casas e prédios vem crescendo, com isso o uso de materiais 

também cresce. Um ponto importante do desenvolvimento sustentável está ligado 

diretamente à Construção Civil. 

Em todas as fases de construção deve-se optar pela utilização de Materiais Verdes, 

que se tratam do reaproveitamento de materiais que de outra forma se perderiam, 

além de evitar o uso abusivo de matérias primas não renováveis na Construção Civil. 

São vários os materiais “verdes” que se pode usar na Construção Civil. Eles estão 

disponíveis para as paredes, pisos, telhados e até para o acabamento e decoração 

dos imóveis. 

A cada dia a indústria vem desenvolvendo mais esses tipos de materiais, 

principalmente porque o usuário tem procurado por ele. Os materiais que não são 

encontrados em lojas especializadas podem ser preparados no próprio local da 

construção, artesanalmente. 

Como vantagem da utilização deste tipo de material pode-se citar: benefícios 

ecológicos; redução de gastos; possibilidade de remanufatura de grande parte destes 

materiais; e redução do uso de outros, como argamassa e estruturas metálicas. Além 

dessas vantagens, os materiais verdes proporcionam também melhor isolamento 

térmico e acústico evitando outros gastos. 

Como desvantagens, pode-se falar da falta de habilidade dos trabalhadores em utilizar 

este tipo de material, pois geralmente estes possuem certa resistência devido ao 

hábito de utilizar outros materiais, o que pode resultar em blocos e tijolos mal feitos ou 

descontentamento por parte dos trabalhadores. 

A escolha dos materiais de construção afeta o impacto ambiental de uma edificação, 

assim, deve-se buscar a seleção de materiais e componentes que estejam o mais 

perto possível de seus estados naturais, ou seja, aqueles que necessitam de menor 
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número de acabamentos ou beneficiamentos. O transporte e a vida útil do produto 

influem na energia incorporada. Quanto mais locais e menos processados forem os 

materiais, menor será o transporte, a energia de fabricação e a poluição, menor será o 

impacto negativo e melhor será para o mercado de trabalho local (ROAF, 2006). Como 

regra geral para os materiais, a escolha deve recair para aqueles que tenham o 

mínimo de processamento, produtos não tóxicos e encontrados na região. Devem, 

sobretudo, ser duráveis e adequados ao uso a que se destinam. Observa-se, também, 

a contribuição do material na redução do impacto ambiental, avaliando o seu potencial 

de reutilização se a edificação for demolida, evitando, ao máximo, o uso de materiais 

artificiais. Entretanto, usados em pequenas quantidades, plásticos e metais podem 

trazer benefícios, aumentando a vida útil da edificação. 

c) Energia e Eficiência Energética 

O Brasil é um país que possui diferentes bens naturais em abundância, com a energia 

não é diferente. Neste país, onde o sol brilha o ano todo, têm-se em média, índices de 

luz natural duas vezes maiores do que em regiões de clima temperado como a Europa 

e os EUA, de onde são importadas as principais tendências arquitetônicas.  

Os principais objetivos atrelados à eficiência energética são: conservação e economia 

de energia; geração da própria energia consumida por fontes renováveis; controle de 

emissões eletromagnéticas; e controle do calor gerado no ambiente construído e no 

entorno. 

De acordo com a postura de Sustentabilidade, a busca por soluções de gestão social, 

ambiental e econômica deve condizer com a comunidade em que se insere e com o 

uso racional dos insumos. Cerne da arquitetura sustentável, a utilização consciente da 

luz remete tanto ao uso racional de energia, quanto ao conforto e a qualidade de vida.8 

                                                
8
http://www.forumdaconstrucao.com.br 



19 
 

 
 

Neste contexto, de acordo com Gerolla (2008), a luminotécnica é fator relevante ao 

prever economia de eletricidade, seja por uso consciente do menor número de pontos 

de iluminação artificial, ou mesmo pela redução da potência nos sistemas de 

condicionadores de ar. A viabilização de projetos Sustentáveis em luminotécnica pode 

reduzir os custos de operação e manutenção de edifícios em até 60%. 

Ainda, para a aplicação de tudo isso, é necessário que o projetista de iluminação 

acompanhe todo o processo desde o início. Então, a arquitetura deve ser concebida 

para aproveitar a luz natural ao máximo, levando também em consideração os seus 

malefícios como os raios infravermelhos, que geram calor dentro do ambiente. Não se 

pode esquecer, porém, que tudo depende do clima da região e da própria implantação 

do edifício. 

Projetos de fachada se apresentam cada vez mais como uma excelente solução para 

a questão energética. Assim, para aproveitamento máximo de luz natural, a fachada 

pode se apresentar de forma dinâmica, adaptando-se aos diferentes horários do dia 

(GEROLLA, 2008). 

A eficiência das fachadas está atrelada à sua capacidade de reduzir impactos 

ambientais no funcionamento do edifício como um todo e em sua própria construção. 

A função primordial de uma fachada é servir de envoltória e proteger o interior do 

edifício. Se a esta função forem adicionado conceitos de baixo impacto ambiental 

negativo, o objetivo da envoltória passa a abranger a busca pelos confortos térmicos, 

acústico, luminoso e pela eficiência energética (SAYEGH et al., 2008). 

d) Uso Racional da Água 

Os objetivos deste tópico consistem em reduzir e controlar o consumo de água 

fornecido pela concessionária ou obtido junto a fontes naturais (poços, poços 

artesianos, nascentes etc.); aproveitamento das fontes disponíveis; e aproveitamento 

das águas pluviais.  
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A água é um dos principais insumos a ser considerado no desenvolvimento 

sustentável, principalmente porque a água se encontra distribuída de forma desigual 

no mundo. 

Na indústria da Construção Civil, a água é responsável por significativa parcela do 

impacto sobre o meio ambiente. Devido a serviços mal executados, por vezes, há 

excessiva perda de água nos sistemas prediais, isso, pois os materiais utilizados 

algumas vezes são de má qualidade e os procedimentos relacionados ao uso da água 

são inadequados. Desta forma, as edificações apresentam maiores consumo e, 

consequentemente, são necessários grande número de insumos para o tratamento de 

água e de esgoto, além da degradação ambiental para a produção desses insumos. 

e) Qualidade Ambiental Interna 

A qualidade ambiental interna está diretamente ligada às técnicas construtivas 

utilizadas para adequação da construção ao clima local. 

Para que seja Sustentável a edificação deve possuir boa ventilação, fazendo com que 

o ar interno seja agradável; ter iluminação natural; e possuir sistemas para que a 

temperatura interna da casa seja agradável. 

Para que haja qualidade interna também se deve abordar o assunto de conforto termo-

acústico. Esse quesito deve proporcionar bem-estar físico e psíquico quanto à 

sonoridade. Nos projetos devem constar elementos de vedação adequados a este fim. 

f) Gestão dos Resíduos na Edificação 

Para que ocorra o gerenciamento de resíduos nas edificações devem-se criar áreas 

para sua disposição próprios moradores/usuários; reduzir a geração de resíduos; 

reduzir emissão de resíduos orgânicos para processamento pelo Poder Público ou 

concessionárias; e incentivar a reciclagem de resíduos secos ou úmidos. 
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Esses seis critérios demonstram as principais características para que um prédio seja 

considerado “verde”. Este deve ser capaz de utilizar a energia da maneira mais 

eficiente possível, e a água, da forma mais racional. Os gases poluentes precisam ser 

substituídos por outros menos poluentes ou por outras formas de energia. A atmosfera 

deve ser revitalizada com processos que lhe deem uma chance de se recuperar. E, 

por fim, os resíduos sólidos, como as embalagens, e os resíduos líquidos, como o 

esgoto, devem receber a destinação e o tratamento corretos.  

No Quadro 3, é apresentado, de forma resumida, as principais características de uma 

Construção Sustentável. 

Quadro 3 – Principais Características de uma Construção Sustentável 

Principais Características de uma Construção Sustentável 

– Ter uma gestão sustentável da implantação da obra; 

– Consumir mínima quantidade de energia e água na implantação 
da obra e ao longo de sua vida útil; 

– Usar matérias-primas ecoeficientes; 

– Gerar mínimo de resíduos e contaminação ao longo de sua vida 
útil; 

– Utilizar mínimo de terreno e integrar-se ao ambiente natural; 

– Não provocar ou reduzir impactos negativos no entorno - 
paisagem, temperaturas e concentração de calor, sensação de 
bem-estar; 

– Adaptar-se às necessidades atuais e futuras dos usuários; 

– Criar um ambiente interior saudável; e 

– Proporcionar saúde e bem-estar aos usuários. 

Fonte: http://www.agenciaecobrasil.com.br9 (adaptado pela autora) 

É possível construir com menor impacto ambiental negativo e maiores ganhos sociais 

sem aumento dos custos, é o que acredita o professor Vanderley John, da Escola 

                                                
9
http://www.agenciaecobrasil.com.br/artigos/construcao-sustentavel/ 

http://www.agenciaecobrasil.com.br/artigos/construcao-sustentavel/
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Politécnica da Universidade de São Paulo. “A Sustentabilidade possui três vetores: 

ambiental, social e econômico, os quais devem ser balanceados, e somente soluções 

viáveis economicamente, socialmente justas e de baixo impacto ambiental podem ser 

consideradas. Assim, é perfeitamente possível fazer construção sustentável sem 

aumentar o custo, reduzindo o impacto ambiental de forma significativa e melhorando 

o desempenho social”, afirma. 

Segundo ele, o mercado brasileiro dispõe de muitos produtos de menor impacto 

ambiental e tem o mesmo custo (como, por exemplo, cimentos CPIII, que contêm até 

70% de escória de alto forno) ou custam um pouco mais, como exemplo as telhas de 

fibro-cimento sem amianto. Salienta ainda que, “por outro lado, um dos itens 

importantes na agenda ambiental é a redução do desperdício de materiais. Só este 

item pode reduzir em 3% o custo de construção típico”. 

Ainda para John (2005), é possível adotar soluções tecnológicas avançadas para 

reduzir mais os impactos ambientais, e estas soluções vão aumentar o custo da 

construção. Neste caso, buscam-se benefícios econômicos durante a fase de uso que 

compensam os investimentos na construção. “O consumo de água, energia e a 

necessidade de manutenção são grandemente reduzidos. Assim, afirmar que 

construção sustentável exige edifício ‘inteligente’, com materiais caros, etc., é limitar 

as soluções”, acrescenta. 

Apesar de o custo da obra “verde” ser inicialmente maior, a diferença será 

compensada na manutenção operacional do prédio. Construir sustentavelmente fará 

com que o consumo de energia seja, em média, 30% menor; o consumo de água sofre 

redução de 30% a 50%; a redução da emissão de CO2 pode alcançar 30% e da 

geração de resíduos varia de 50% a 90%.10 

  

                                                
10

http://201.2.114.147/bds/BDS.nsf/618E16ECC9DD0C788325794C004922F9/$File/N 
T0004666E.pdf 
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3. AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA 

A indústria da Construção Civil exerce impacto significativo sobre a economia de um 

país e, portanto, pequenas mudanças nas fases do processo construtivo podem 

promover, além de mudanças importantes na eficiência ambiental e redução dos 

gastos operacionais de uma obra, maior incentivo em investimentos no setor. Nesse 

mercado de crescente competitividade e submetido a instrumentos de comando de 

controle (legislação e normas) e de melhoria contínua, a escolha de materiais de 

construção representa um importante campo da engenharia ambientalmente 

responsável. É o caso, por exemplo, de optar entre blocos cerâmicos ou de concreto 

para construção de uma parede. Ambos podem ter a mesma função, mas ao longo de 

seu ciclo de vida ter repercussões ambientais diferentes. Ou, ainda, de definir entre 

um piso cerâmico produzido pelo processo x ou y, avaliar a utilização de pisos de 

granito ou de madeira ou optar por um sistema de aquecimento de água solar ou 

elétrico. Nessas situações, parte-se do princípio de que os materiais comparados entre 

si cumpram a mesma função, para, em seguida, avaliá-los sob a ótica ambiental. O 

resultado dessa análise, associado aos resultados de avaliação econômica e em 

sintonia com as preferências dos interessados, permitirá a tomada de decisão final 

sobre o material a utilizar. (SOARES; SOUZA; PEREIRA, 2006) 

Nesse contexto, a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) se destaca, atualmente, como 

ferramenta de excelência para análise e escolha de alternativas. O seu fundamento 

consiste em avaliar os impactos ambientais de um produto ou serviço, a partir de um 

inventário de entradas (matérias-primas e fontes não renováveis) e saídas (produto, 

subprodutos, emissões de gases e resíduos) do sistema considerado. As fronteiras de 

análise devem considerar as etapas de extração de matérias-primas, transporte, 

fabricação, uso e descarte (o ciclo de vida). 

Esse procedimento permite uma avaliação científica da situação, além de facilitar a 

localização de eventuais mudanças associadas às diferentes etapas do ciclo que 
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resultem em melhorias no seu perfil ambiental. Ou seja, a ACV deve ser, antes de 

tudo, uma ferramenta que forneça informações que auxiliam a tomada de decisão, 

através de informações ambientais relacionadas ao cumprimento de uma necessidade 

por um produto, um bem ou serviço. 

Baumann e Tillman (2004) destacam que a ACV se trata de uma ferramenta de 

engenharia por abranger o estudo de sistemas técnicos e suas alterações potenciais. 

Paralelamente, ela é considerada uma ferramenta multidisciplinar por envolver 

conceitos diversos ao modelar os impactos no ambiente natural e suas relações 

humanas. 

3.1 – Histórico 

Durante a primeira crise do petróleo, entre os anos 60 e início dos anos 80, alguns 

estudos envolvendo ainda uma forma básica do que hoje se conhece por Avaliação do 

Ciclo de Vida tiveram início. Muito em virtude da preocupação criada quando se 

descobriu que tal recurso era uma fonte esgotável. Intensificou-se então a busca por 

fontes alternativas de energia e pelo aperfeiçoamento dos processos existentes de 

modo a otimizar consumos de recursos naturais esgotáveis. Porém, nesta época, 

havia ainda pouco conhecimento sobra toxicidade e potencialidade do impacto 

ambiental das substâncias emitidas nos processos, além de falta de informações 

disponíveis pelas empresas dentro do ciclo de vida avaliado. 

Em 1965, a companhia americana de bebidas, Coca-Cola Company, teria custeado 

um estudo para comparar diferentes tipos de suas embalagens, a fim de identificar o 

recipiente mais adequado do ponto de vista ambiental. Por meio da Midwest Research 

Institute (MRI), foi realizado este processo de quantificação da utilização dos recursos 



25 
 

 
 

naturais e dos índices de emissão para o meio ambiente, foi chamado de Resource 

and Environmental Profile Analysis (REPA)11 

Considerado um marco para o surgimento do conceito “Life Cycle Assessment” no ano 

de 1974, a mando da United States Environmental Protection Agency (USEPA), houve 

um aprimoramento do modelo REPA servindo de base para o estabelecimento de um 

procedimento de comparação dos impactos ambientais gerados por estes produtos. 

Na sequência, no Continente Europeu, desenvolveu-se um procedimento similar 

denominado Ecobalance. 

Posteriormente, diferentes métodos foram aplicados aos mesmos produtos, porém, os 

resultados nem sempre eram coincidentes, o que colocou em questão a confiabilidade 

desta ferramenta. As principais diferenças eram referentes às necessidades 

energéticas, emissões de uma forma geral e geração de resíduos sólidos. Esta época 

é referenciada por alguns autores como a fase de “guerra dos ACV’s”. 

Portanto, com esta necessidade de organizar uma metodologia e critérios para ACV, 

surgiram novos órgãos. Destaca-se a Society for Environmental Toxicology and 

Chemistry (SETAC) criado em 1979 nos EUA para sistematizar uma metodologia e 

critérios para a ACV. A partir de 1997, baseado principalmente em publicações da 

SETAC, International Standardization Organization (ISO) iniciou a elaboração de uma 

série de normas (ISO 14040 e suas subseções 14041, 14042 e 14043) que forneciam 

as diretrizes de como se conduzir um ACV. 

Uma parceria entre a SETAC e a United Nations Environment Programme (UNEP) foi 

firmada, no ano 2000, dando origem ao Life-Cycle Initiative, uma iniciativa que visa 

desenvolver e popularizar ferramentas práticas para avaliar o ciclo de vida de sistemas 

de produtos. 

                                                
11

 Análise do Perfil Ambiental e de Recursos, em português. 
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Hoje, no Brasil as normas referentes à Avaliação do Ciclo de Vida são: 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, que cancelam e substituem as ABNT NBR ISO 

14041:2004, ABNT NBR ISO 14042:2004 e ABNT NBR ISO 14043:2005. Esta 

segunda edição da ABNT NBR ISO 14044:2009 também cancela e substitui sua 

edição anterior, a ABNT NBR ISO 14044:2001 (ABNT NBR ISO 14040:2009 e ABNT 

NBR ISO 14044:2009). 

Nos Quadros 4a e 4b, a seguir, são enunciadas as principais ações referentes à ACV 

no Brasil até hoje. 

Quadro 4a – Histórico de ações relativas à ACV no Brasil 

Ano Ações 

2001 Edição das normas ABNT NBR ISO 14000. 

2002 Fundação da Associação Brasileira de Ciclo de Vida.  

2003  Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) 
desenvolve site de ACV. 

2004  Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade (PBAC), promovido 
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(INMETRO) destaca ACV como questão estratégica. 

2004  Projeto de Capacitação Profissional (PCI) do Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) – Treinamento do banco 
de dados EcoInvent. 

2006/11 Projeto Finep - Fundo Verde Amarelo  
É um programa de estímulo à Interação Universidade-Empresa, que 
apoia a Inovação intensificando a cooperação tecnológica entre 
universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo em geral. 
Fornece financiamentos para ciência e tecnologia, incentivando o 
empreendedorismo e o empreendimento de risco no país (FINEP, 
2012).  

2007  CILCA - Conferência Internacional Ciclo de Vida Brasil / São Paulo. 

Fonte: CAVALCANTI apud CONDEIXA, 2013 
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Quadro 4b – Histórico de ações relativas à ACV no Brasil 

Ano Ações 

2008 I Congresso Brasileiro de Gestão do Ciclo de Vida - Curitiba/PR.  

2008/10 IBICT - “Educação ambiental na educação fundamental” e uma 
infraestrutura de informação para disseminação do “Pensar o Ciclo de 
vida”.  

2009 Projeto Estratégico do Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade 
(CBAC).  

2010  TR do PBACV - Res. Conmetro 03, de maio/10.  

2010/2011  PBACV - Res. Conmetro 04, de dez/10 e 01,de jan/11.  

Fonte: CAVALCANTI apud CONDEIXA, 2013 

 
3.2 – Etapas da ACV 

A ACV consiste no balanço das entradas e saídas de um determinado sistema 

produtivo e na associação das mesmas aos efeitos ambientais potenciais e efetivos. 

Um estudo de ACV é estruturado, segundo as normas ISO, por quatro fases principais, 

apresentadas na Figura 2. 

 

Figura 2 – Fases de uma ACV. 
Fonte: ABNT, 2009. 
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1- Definições de Objetivo e Escopo 

As definições de objetivo e escopo compreendem as decisões que conduzirão o 

estudo de ACV até o seu resultado final, de modo que é de extrema importância 

estabelecê-las de maneira clara e correta. 

- Objetivo da avaliação: a definição do objetivo de uma ACV deve especificar por que e 

como o estudo está sendo realizado e quais serão as aplicações dos resultados 

obtidos (BAUMANN; TILLMAN, 2004). Deve especificar o público alvo, ou seja, para 

quem os resultados deverão ser comunicados, e se trata-se de um estudo 

comparativo. 

- Escopo da avaliação: o escopo de uma ACV precisa incluir o sistema do produto a 

ser estudado; as funções do sistema do produto; as fronteiras temporais ou espaciais 

do sistema, que especificam sobre quais etapas do ciclo de vida serão realizadas a 

análise; unidade funcional ou unidade de comparação; as hipóteses e as limitações do 

estudo; e o nível de detalhamento, dependendo do objetivo e do uso pretendido do 

estudo. 

A ACV, por ser um processo iterativo, permite ao administrador do estudo modificar os 

vários aspectos abordados no escopo, visando atender ao objetivo traçado 

originalmente. 

2- Análise de Inventário do Ciclo de Vida (ICV) 

Esta etapa compreende o planejamento, a execução da coleta de dados e cálculos 

aplicados às entradas e saídas do sistema de produto estudado. Os procedimentos de 

cálculo visam quantificar cada fluxo e referenciá-lo de acordo coma unidade funcional 

já escolhida na etapa anterior da ACV. O balanço de energia e massa é uma 

importante condição que deve ser respeitada, garantindo a integridade e controle dos 

processos. 
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Normalmente, esta é a etapa que mais demanda esforços, recursos e tempo, uma vez 

que nem todos os dados são de fácil levantamento e constitui uma ferramenta 

indispensável para a avaliação quantitativa de impactos ambientais. Abaixo, segue um 

exemplo na Figura 3. 

 

Figura 3 – Modelo de entradas e saídas de um Inventário de Ciclo de Vida.  

Fonte: CALDEIRA-PIRES, 2006. 

 

Ressalta-se a importância da consistência dos dados na fase do inventário para a 

obtenção de resultados mais precisos, que expressem a realidade de forma confiável. 

3- Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida (AICV) 

Esta fase da ACV tem como principais objetivos tornar os resultados mais relevantes, 

compreensíveis e fáceis de comunicar e melhorar a legibilidade dos resultados, 

utilizando os dados compilados no ICV. Existem diferentes formas para a análise desta 

avaliação e muitos métodos já foram criados. Para tanto, deve-se atentar à 

transparência dos pressupostos e considerar aspectos como subjetividade nas 

análises ou diferenças entre indicadores e impactos. 

Atualmente, três grandes orientações apareceram relativamente à avaliação de 

impactos. A linha europeia é a mais desenvolvida, em que existem várias proposições 

de modelos de avaliação, considerando as especificidades geográficas. A linha 
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americana é a coordenada pela Agência de Proteção Ambiental (EPA) e de seu 

método TRACI (Tool for the Reduction and Assessment of Chemical and other 

Environmental Impacts) (BARE et al., 2003), que propõe um modelo por categorias de 

impacto (midpoints). E, finalmente, a proposta japonesa se concentra sobre um 

método baseado em consequências ambientais (endpoints), chamado LIME (Life-cycle 

Impact assessment Method based on Endpoint modeling) (ITSUBO; INABA, 2003). 

Elementos obrigatórios desta fase da ACV devem conter: seleção das categorias de 

impacto, indicadores para estas categorias e modelos de caracterização; classificação 

dos resultados do ICV (correlação para com as categorias de impacto); e cálculos de 

caracterização. 

Ainda nessa fase existem três elementos opcionais que podem ajudar na objetividade 

e particularidade dos resultados, são eles: agrupamento das categorias; ponderação; e 

análise da qualidade dos dados. 

O resultado da AICV são os valores em indicadores de categoria, caracterizados 

conforme os modelos aplicados. O alcance dos resultados, incluindo o grau de 

comunicabilidade e o grau de subjetividade, dependem do uso (ou não) dos fatores 

opcionais aplicados no estudo. 

4- Interpretação do Ciclo de Vida 

Para finalizar um estudo de ACV, momento onde as constatações dos passos 2 e 3 de 

uma ACV são consideradas em conjunto, de forma que, informações do Inventário 

(ICV) e informações geradas pela Avaliação dos Impactos Ambientais (AICV) sejam 

convergidos na forma de conclusões e que provejam recomendações. É importante 

que as interpretações estejam de acordo com as definições iniciais de objetivo e 

escopo, e que expliquem as limitações do estudo, realizando uma análise crítica com 

relação à qualidade dos dados (ICV) e do método de AICV utilizado, principalmente 

com relação à subjetividade associada ao mesmo. 
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Como todas as etapas anteriormente descritas, a interpretação é um processo 

iterativo, permitindo rever e revisar as definições iniciais, assim como a qualidade e a 

natureza dos dados coletados, de forma consistente com o objetivo proposto. 

3.3 – Avaliação do Ciclo de Vida na Construção Civil 

A aplicação da Avaliação do Ciclo de Vida, frequentemente integrada aos processos 

de tomada de decisões nos setores empresarial e industrial, é reconhecidamente de 

grande valia para o setor da Construção Civil. Tal situação decorre dos expressivos 

impactos ambientais produzidos nas diversas fases do processo construtivo – desde a 

fase de extração e fabricação de matérias-primas até a renovação ou demolição da 

estrutura –, avaliados por meio das repercussões de emissões atmosféricas, consumo 

de recursos naturais, demandas energéticas e geração de resíduos sólidos e líquidos. 

Entretanto, é necessário ressaltar que o desenvolvimento de estudos de ACV em 

edificações requer algumas alterações devido, entre outros aspectos, às diferenças 

apresentadas com relação ao ciclo de vida de produtos que envolvem, normalmente, 

um curto tempo de vida útil. Obras de engenharia, ao contrário de produtos com vida 

útil de semanas ou meses, são, em geral, caracterizadas por uma vida útil que se 

estende por alguns anos, décadas ou mesmo séculos. Segundo relatório do Diretório 

Geral para Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento da Comissão Europeia (1997), a 

complexidade da análise de edificações consiste não somente na adaptação da 

análise para esse novo contexto temporal e estrutural, mas também na estruturação 

das informações coletadas em partes, de forma que possam ser utilizadas para várias 

ou somente uma única fase do ciclo de vida da edificação em questão. 

Uma edificação, no seu ciclo de vida, é constituída das fases de projeto; construção; 

uso, operação, manutenção; e demolição. Em cada uma das fases do ciclo de vida 

das edificações são desenvolvidas atividades que podem interagir com o meio 

ambiente. 
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Ortiz et al. (2009) afirmam que a ACV vem sendo utilizada na Construção Civil desde 

1990, tornando-se, desde então, um importante instrumento para a avaliação de 

edifícios, e várias ferramentas de ACV foram desenvolvidas a partir daquela época. Na 

indústria da construção existem duas principais aplicações para a ACV − uma focada 

nos materiais de construção e suas combinações, denominada Building Material and 

Component Combinations (BMCC), e outra focada em todo o processo da construção, 

por sua vez denominada Whole Process of the Construction (WPC). 

Na edificação, a ACV é um processo de quantificação de análise de uma unidade 

funcional. A aplicação da ACV para a edificação tem, portanto, como objetivos, avaliar 

aspectos culturais de consumo tanto na fase de construção quanto na fase de 

utilização; promover alternativas de melhor desempenho; e desenvolver tecnologias 

para utilização de energias renováveis, ao passo que a ACV para materiais tem sido 

aplicada para analisar, comparar e promover produtos e contribuir positivamente para 

melhorar as decisões ambientais sobre um determinado produto.  

O fundamento utilizado na escolha de um material, em um conjunto de opções que 

cumprem uma mesma função, pode ser utilizado na construção de uma edificação 

composta de vários materiais. Assim, é possível alcançar a ideia de que todas as 

fases construtivas e gerenciais de uma edificação passariam por um processo de 

ACV, de modo a que se considere a menor repercussão ambiental, associada ao seu 

ciclo de vida: projeto, construção, uso, operação, manutenção e demolição. Esse 

processo seria relatado em um inventário dos fluxos de materiais. 

Do ponto de vista prático, o inventário de diferentes fluxos elementares de materiais 

utilizados na Construção Civil deveria estar disponibilizado em um banco de dados 

contendo, por exemplo, cimento, pisos, azulejos, pintura, etc. Na sequência, na 

elaboração de um serviço, como uma parede, poder-se-ia fazer a simulação a partir de 

diferentes cenários que atendam a uma mesma função. Para uma parede pode-se 
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comparar a sua realização com blocos cerâmicos ou de concreto, com revestimentos 

de massa corrida ou cal fina, com pintura do tipo 1 ou do tipo 2, etc. 

Especificamente no setor da Construção Civil, o conceito de Avaliação do Ciclo de 

Vida tem sido aplicado - direta ou indiretamente – de diversas maneiras como mostra 

o Quadro 5, a seguir. 

Quadro 5 – Principais Aplicações da ACV na Construção Civil 

Aplicações do conceito da ACV na Construção Civil 

– Análise de materiais de construção, para fins de melhorias de processo e 
produto ou informação a projetistas (acréscimo de dados ambientais 
sistematizados nos catálogos); 

– Rotulagem ambiental de produtos, uma iniciativa incipiente, mas que tem 
recebido investimento crescente; 

– Ferramentas computacionais de suporte a definição e auxílio ao projeto, 
especializadas no uso de ACV para avaliar ou comparar o desempenho 
ambiental de materiais e componentes de construção civil, como o ECO 
QUANTUM e SimaPro (Holanda), ECO-PRO e GaBi (Alemanha), EQUER e 
TEAMTM for Buildings (França), BEES (EUA), ATHENAÔ (Canadá) e LCAid 
(Austrália); 

– Instrumentos de informação aos projetistas como The Green Building 
Digest, BREENVest e BRE Environmental Profile (UK); Environmental Choice 
(EUA); Environmental Preference Method (Holanda), Catálogo produzido pelo 
Politécnico de Milano (Itália); 

– Esquemas de avaliação/certificação ambiental de edifícios. 

Fonte: http://www.elecs2013.ufpr.br/wp-
content/uploads/anais/2009/2009_artigo_049.PDF (adaptado pela autora) 

Estudos realizados em diferentes setores da indústria da Construção Civil indicam a 

grande diversidade de modos para aplicação da Avaliação do Ciclo de Vida em 

edificações e sistemas e elementos construtivos. Entre eles, pode ser citado o estudo 

comparativo entre pisos cerâmicos, esmaltados e queimados, e ladrilhos de mármore, 

realizado por Nicoletti, Notarnicola e Tassieli (2002). De forma similar, a ACV também 

foi aplicada a outros elementos construtivos, tais como janelas, emolduradas em PVC 

http://www.elecs2013.ufpr.br/wp-content/uploads/anais/2009/2009_artigo_049.PDF
http://www.elecs2013.ufpr.br/wp-content/uploads/anais/2009/2009_artigo_049.PDF
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ou outros materiais, tais como alumínio (EUROPEAN COMMISSION, 2004), e em 

diferentes sistemas estruturais, de madeira, aço ou concreto (BUCHANAN; HONEY, 

1994 apud GLOVER, 2001), para os quais o consumo energético e de matéria-prima é 

analisado juntamente com os impactos ambientais resultantes dos processos de 

produção desses elementos, componentes ou sistemas. 

Nos Quadros 6a e 6b, são apresentados outros trabalhos publicados acerca do tema 

de ACV aplicada na Construção Civil. 

Quadro 6a – Alguns trabalhos com aplicação da ACV na Construção Civil 

Ano / Autor 
 

Título do Artigo 
Objetivo / Local da 

edificação 
 

Material 
 

Ferramentas 

2012 / 
RAJAGOPALAN, 
N., BILEC, M.M. 
e LANDIS, A. E. 

Life cycle 
assessment 
evaluation of green 
product labeling 
systems for 
residential 
construction 

Compara resultados 
de ACV com 
rotulagens "verdes" / 
USA 

Carpetes comuns, 
carpetes com 
certificação 
"verde", tinta e 
linóleo 

EcoInvent e 
BEES 

2012 / CHAU, 
C.K. et al. 
 

Assessment of CO2 
emissions reduction 
in high-rise concrete 
office buildings using 
different material use 
options 

Pegada de carbono 
em edifícios 
(arranha-céus) de 
escritórios / Hong 
Kong, China 

Concreto Monte Carlo 

2011 / BIN, G.  
 

Exploring the 
Environmental Impact 
of A Residential Life 
Cycle, Including 
Retrofits: Ecological 
Footprint Application 
to A Life Cycle 
Analysis Framework 
In Ontario 

Material, energia e 
emissões de 
carbono / Ontário, 
Canadá 

Concreto, aço, 
tijolo 

HOT2000 

2011 / BROUN, 
R.; MENZIES, 
G.F. 
 

Life cycle energy and 
environmental 
analysis of partition 
wall systems in the 
UK 

Compara energia 
operacional e 
incorporada e 
impactos ambientais 
em três sistemas de 
paredes de 
fechamento /UK 

Tijolo de barro, 
bloco de concreto 
e paredes em 
madeira tradicional 
na Inglaterra. 

EcoInvent 
2no Sima 
Pro 7 

Fonte: CONDEIXA, 2013 
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Quadro 6b – Alguns trabalhos com aplicação da ACV na Construção Civil 

Ano / Autor 
 

Título do Artigo 
Objetivo / Local da 

edificação 
 

Material 
 

Ferramentas 

2011 / 
HOSSAINI, N. 
 

Sustainable Materials 
Selection for 
Canadian 
Construction 
Industry: An Energy-
Based Life-Cycle 
Analysis (En-LCA) of 
Conventional and 
LEED Suggested 
Construction 
Materials 

Identificar materiais 
de construção 
sustentáveis, 
comparando a 
energia específica 
de principais 
materiais de 
construção do 
Canadá com 
materiais que são 
considerados 
sustentáveis pelo 
LEED / Canadá 

Concreto com 
cimento Portland, 
madeira 
compensada, 
barra de reforço, 
aço estrutural, e 
tijolo X bambu e 
linóleo 

Sima Pro 7.1 

2011 / ROSSI, B. 
et al 

Life-cycle 
assessment of 
residential buildings 
in three different 
European locations, 
basic tool 

Avaliação da energia 
incorporada, 
carbono incorporado 
e consumo de 
energia anual / 
Bruxelas (Bélgica), 
Coimbra (Portugal) e 
Lulea (Suécia). 

- Pleiades + 
Comfie 
combinado 
com Equer 

2010 / RADHI, 
H. 

On the optimal 
selection of wall 
cladding system to 
reduce direct and 
indirect CO2 
emissions 

Pegada de carbono 
em materiais de 
isolamento térmico 
de fachada / 
Emirados Árabes 

Sistemas de 
estuque, folheado 
de alvenaria, 
revestimento de 
alumínio, o 
revestimento de 
vinil e do 
isolamento pelo 
exterior e 
acabamento 
("EIFS") 

BEES e 
Design-
Builder 

Fonte: CONDEIXA, 2013 

As principais dificuldades encontradas para a aplicação da ACV são: a falta de 

profissionais adequadamente capacitados e a disponibilidade de bancos de dados 

contendo informações sobre a ACV de insumos industriais básicos, tais como energia, 

aço, cimento, combustíveis etc. O setor da Construção Civil apresenta diversas 

limitações, especialmente quando comparada à sua utilização em outros setores 

industriais. 

Inicialmente pode-se realçar a dificuldade na obtenção de informações e bases de 

dados confiáveis e completos para os materiais utilizados no setor da Construção Civil. 
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Atribui-se a esse fato de que muitas empresas fornecedoras terem receio de divulgar 

seus processos produtivos, cujos motivos estão relacionados a questões como 

concorrência, plágio no processo produtivo ou transmissão de imagem negativa 

associada à empresa. 

Scheuer et al. (2003) citam a dificuldade em se obter informações quantitativas a 

respeito de impactos ambientais gerados, por exemplo, durante as fases de 

construção e demolição. Tais barreiras existem, principalmente, devido à grande 

variedade e composição química de materiais utilizados na indústria da Construção 

Civil e na própria dinâmica de alteração e renovação, à qual estão sujeitos os espaços 

arquitetônicos e o meio ambiente urbano. 

Destaca-se também, o desafio de medir e avaliar os impactos negativos causados 

pelo transporte de produtos. Segundo estudos realizados pelo IPCC12, o setor de 

transportes é um dos grandes poluidores que ainda não implementa, de modo 

significativo, projetos para diminuição dos efeitos emitidos pela queima de 

combustíveis. No Brasil, o cenário se complica, pois esse transporte de materiais para 

a construção é feito, predominantemente, por via rodoviária e em grandes distâncias. 

De acordo com Soares et al. (2006), para a realização de uma análise entre diferentes 

edificações por meio da ACV, é necessário definir e quantificar as características de 

desempenho e promover a equivalência entre os sistemas analisados. 

Também é essencial comparar e analisar as edificações, devido às opções de 

projetos, quanto ao uso dos fatores ambientais e utilizar o modelo ACV ISO 14040 

adaptado para fundamental avaliação dos aspectos ambientais gerados, e assim, 

adotar medidas de gestão ambiental. Com a fundamentação teórica desse trabalho 

                                                
12

 Intergovernmental Panelon Climate Change, estabelecido em 1988 pela Organização 
Meteorológica Mundial (OMM) e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA), para avaliar a informação científica, técnica e socioeconômica disponível no campo 
de mudança do clima. 
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traçam-se, no próximo capítulo, diretrizes para auxiliar no processo de construções 

ambientalmente mais corretas. 
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4. DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO DA ACV NA GESTÃO AMBIENTAL EM 

EDIFICAÇÕES 

Sob o enfoque da Avaliação do Ciclo de Vida nas edificações, foram identificados 

como significativos os seguintes impactos ambientais: 

a) Impacto no meio-físico – alteração das propriedades do solo; contaminação 

química do solo e água; alteração das condições de estabilidade do solo; 

esgotamento de jazidas minerais; indução de processos erosivos; emissão de 

material particulado respirável e gases poluentes; poluição sonora e dos 

lençóis subterrâneos; aumento da quantidade de sólidos dissolvidos na água; 

alteração dos regimes de vazão; grande desperdício de energia elétrica e 

água. 

b) Impacto no meio biótico – interferência na fauna; desmatamento da flora nativa; 

alteração na dinâmica dos ecossistemas. 

c) Impacto no meio sócioeconômico – modificação da qualidade paisagística; 

alteração nas condições de saúde; maior tráfego nas vias locais; incômodo 

para a comunidade; interferência em bens edificados; aumento no volume de 

aterros sanitários; obstrução de córregos e vias pluviais; diminuição da 

capacidade de drenagem urbana. 

A partir da identificação desses impactos ambientais das atividades desenvolvidas ao 

longo do ciclo de vida das edificações, este trabalho, então, elabora diretrizes gerais a 

serem consideradas nos projetos e construção de uma edificação, para assim reduzir 

os aspectos por ela gerados nas fases de construção, uso e demolição. 

4.1 – Para os projetos 

Segundo propostas de Klein, 2002, Degani; Cardoso, 2002: 
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- Pesquisar informações referentes ao entorno e à área na qual o empreendimento 

será implantado; 

- Utilizar corretamente os condicionantes físicos, climáticos e legais; 

- Especificar materiais, de acordo com a região e com as normas técnicas, que sejam 

não agressores ao meio ambiente durante o transporte, descarga no canteiro, 

armazenagem e aplicação; 

- Utilizar mais os materiais naturais renováveis e os recicláveis, de preferência com 

selo de qualidade ambiental para, desta forma, economizar os não renováveis; 

- Adotar técnicas construtivas que gerem consumo mínimo de energia e água e pouco 

resíduo; 

- Detalhar bem os projetos para evitar desperdícios e, quando possível, cotar as áreas 

para uso de peças inteiras para evitar cortes; 

- Coordenar a integração entre os projetos arquitetônico e complementares e destes 

projetos com a obra; 

- Conservar ao máximo o perfil original do terreno; 

- Considerar o entorno, para não descaracterizá-lo; (Klein, 2002, Degani; Cardoso, 

2002) 

- Evitar rebaixar o lençol freático, não interferindo na drenagem urbana; 

- Utilizar uma taxa de ocupação máxima do terreno menor ou igual a 60%, para 

propiciar áreas permeáveis e verdes; 

- Preservar o máximo possível a vegetação nativa e, assim, o ambiente natural; 

- Promover a integração entre as áreas verdes e as áreas de lazer para os usuários; 



40 
 

 
 

- Utilizar materiais porosos para a pavimentação externa aumentando a área 

permeável do terreno; 

- Prever adaptações tecnológicas de forma a permitir fácil manutenção e aumentar a 

vida útil da edificação; 

- Permitir flexibilização dos espaços para atender às necessidades dos futuros 

usuários e aumentar a vida útil da edificação; 

- Evitar edificações muito altas e recuos muito próximos dos terrenos vizinhos para 

não originar falta de insolação e ventilação natural, tanto para a edificação quanto para 

a vizinhança; 

- Evitar edificação com mais de dois apartamentos por andar, para propiciar condições 

mais favoráveis de insolação e/ou ventilação natural para todos os apartamentos; 

- Adotar sistemas eficientes de iluminação, ventilação e condicionamento de ar 

(aquecimento e refrigeração), diminuindo o consumo desnecessário de energia e 

água, através da consideração adequada da orientação solar, ventos dominantes e 

áreas de aberturas apropriadas, tratamentos adequados nas fachadas e utilizando 

esquadrias de correr possibilitando abertura total; 

- Destinar certa área da edificação ou do terreno para separação e/ou armazenagem 

do lixo doméstico reciclável; 

- Utilizar adequadamente tecnologias de energia natural, por exemplo, aquecimento 

solar; (Klein, 2002, Degani; Cardoso, 2002) 

- Utilizar corretamente materiais, componentes e equipamentos para economizar 

energia, tais como sensores de presença para iluminação artificial, fotocélulas, 

luminárias e lâmpadas de menor consumo; 
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- Utilizar dispositivos para economizar água, tais como torneiras com controle 

automático, válvulas redutoras de pressão e caixas de descargas duplas. Recomenda-

se também utilizar tecnologias para reciclar águas servidas de pias, tanques e 

chuveiros, além das águas das chuvas, tornando-as adequadas para, por exemplo, 

lavar calçadas e regar plantas; 

- Determinar a utilização de medidor de gás e de água individuais que, além de 

provocar satisfação no usuário por não ter de pagar pelo desperdício dos outros, pode 

promover economia de gás, água e esgoto; 

- Determinar o tratamento adequado dos esgotos domésticos, considerando os 

condicionantes da região; 

- Utilizar tecnologias e materiais que permitam redução de consumos e resíduos e, 

preferencialmente de fácil manutenção e desmonte para a demolição. 

4.2 – Para a construção 

Segundo Klein, 2002, Degani; Cardoso, 2002, para que a construção de edificações 

possa ser considerada ambientalmente mais correta ou possa contribuir para o 

desenvolvimento sustentável do país, as construtoras deveriam: 

- Planejar e executar a obra de acordo com os projetos arquitetônico e 

complementares e as suas especificações; 

- Promover a integração entre os projetistas e gerenciadores da obra; 

- Utilizar mão de obra especializada; 

- Cumprir a legislação ambiental, além das normas técnicas; 

- Adotar procedimentos ambientalmente mais corretos; 

- Separar resíduos para estimular a reciclagem; (Klein, 2002, Degani; Cardoso, 2002) 
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- Comprar os materiais e equipamentos, preferencialmente, de empresas fornecedoras 

ambientalmente responsáveis e que gerem pouco ou nenhum resíduo que possa 

poluir o solo, a água ou o ar, dando preferência aos materiais recicláveis ou que 

contenham componentes recicláveis; 

- Utilizar procedimentos e mecanismos de controle na execução, controlando, 

periodicamente, seus indicadores ambientais e procurar melhorar sempre. 

Uma vez entregue a obra é fundamental que, na fase de uso, faça-se a manutenção 

preventiva e as melhorias necessárias para aumentar a vida útil da edificação. Outro 

ponto importante é a conscientização dos usuários sobre a necessidade de redução 

do consumo de energia, água e gás, além da redução e separação de resíduos 

gerados, como lixo doméstico. Deve-se retardar a demolição o máximo possível, que 

deve ser feita somente se não tiver outra opção, e para contribuir nesse processo, 

pode-se estudar a utilização do prédio, se for o caso, para outra finalidade. 

Na aplicação das diretrizes, evidentemente, devem-se analisar vantagens e 

desvantagens delas do ponto de vista ambiental e econômico, lembrando que cada 

caso tem suas peculiaridades específicas. 

Se o custo da edificação aumenta com a aplicação das diretrizes, o preço de aquisição 

do apartamento é maior, mas o custo de operação, na fase de uso, é menor. O retorno 

financeiro provavelmente será positivo, principalmente, considerando a vida longa. 

Além disso, há os benefícios intangíveis para o ambiente, de difícil quantificação, mas 

que reduz o ônus para a sociedade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 - Críticas 

Alguns projetistas, construtores e arquitetos já incorporam práticas da Sustentabilidade 

a seus empreendimentos, seja por agregar qualidade ao produto final, seja para 

conseguir crédito facilitado ou aumentar seu lucro. O importante é que essas práticas 

sejam organizadas e direcionadas a atender parâmetros ambientais desejados e 

necessários para as gerações futuras. 

Com esse enfoque, a ACV se torna uma ferramenta importante para a gestão 

ambiental da edificação e melhoria na escolha de materiais, pois ao se promover a 

melhoria dos aspectos ambientais, pode-se atingir um avanço tecnológico e/ou 

econômico na medida em que os recursos passam a ser mais bem utilizados. A ACV, 

por ser baseada em modelos quantitativos e qualitativos, se mostra uma ferramenta 

muito objetiva, que permite chegar a conclusões claras para que sejam tomadas as 

melhores decisões quanto ao desenvolvimento e reformulação de produtos. 

Entretanto, a objetividade da ACV, se por um lado é bem vista, por outro representa 

uma de suas limitações. Para ser essa ferramenta objetiva, a ACV restringe-se à 

descrição física do sistema, não considera fatores externos como a demanda do 

mercado e o contexto econômico e social. 

A aplicação da ACV para avaliação ambiental das edificações é um procedimento 

complexo e, frequentemente, longo. Complexo porque as edificações são compostas 

por inúmeros produtos, cada qual  com uma cadeia de processos própria. 

Sua implementação também possui algumas dificuldades onde se destaca a falta de 

incentivos dos governos, a falta de informações relacionadas ao banco de dados 

referentes aos aspectos e impactos ambientais e as dificuldades financeiras, pois sua 

realização costuma exigir muitos recursos e se prolongar por muito tempo. 
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5.2 - Sugestões 

São inúmeros os benefícios que o enfoque na Sustentabilidade traz ao meio ambiente, 

desde as especificações de materiais até a economia de água e energia na fase de 

uso da edificação. Não somente o projeto arquitetônico, mas também os de 

engenharia, tem importante papel na Construção Sustentável. 

Para o resultado final de o projeto ser sustentável, todos os envolvidos direta ou 

indiretamente devem estar em contato, dessa forma serão escolhidas as melhores 

soluções e opções. O projetista deve especificar materiais duráveis e de baixo impacto 

ambiental negativo; a indústria deve buscar métodos de reciclagem e usar materiais 

renováveis; o empreendedor deve prestar atenção ao impacto ambiental que irá 

causar; as autoridades devem estar sempre revendo seus códigos e normas, além de 

investirem em desenvolvimento de novas tecnologias; os empreiteiros devem instruir 

seus funcionários a racionalização de material; e por último, não menos importante, os 

usuários devem adotar nova consciência sustentável. 

É recomendada a adoção das ações sugeridas neste trabalho trazendo diversos 

benefícios para as edificações e o ambiente, sendo necessária uma maior divulgação 

dessas práticas e seus benefícios para incentivar o setor. Dentre as vantagens obtidas 

destacam-se: redução dos materiais extraídos do meio ambiente; redução do consumo 

de energia e água pelo setor da Construção Civil; redução dos materiais descartados; 

e redução das emissões de gases poluentes na atmosfera. Tais ações não podem ser 

entendidas como isoladas, mas devem fazer parte de um conjunto de iniciativas 

setoriais. 

Conclui-se que apesar das limitações, a aplicação da ACV na avaliação ambiental de 

sistemas e elementos construtivos é importante para a identificação dos impactos 

ambientais possibilitando uma análise mais detalhada e crítica da especificação de 

materiais e dos modelos construtivos. E a partir da sua interpretação, permite a 
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elaboração de estratégias para redução desses impactos e a promoção de melhorias 

ambientais e econômicas nas diversas fases do ciclo de vida do sistema considerado. 
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