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RESUMO 

A preocupação com o futuro do planeta se faz presente no cotidiano da sociedade, uma vez 
que assuntos relacionados são frequentes em jornais atuais e fazem parte de discussões 
em meios sociais e acadêmicos, conduzindo a uma reestruturação em diversas esferas da 
sociedade. Como a destruição do meio ambiente continua sendo uma ameaça para a vida 
contemporânea, diferentes agentes como governos, consumidores, investidores e 
associações veem alertando, estimulando e pressionando o setor da construção a 
incorporar práticas sustentáveis em suas atividades. A tendência em considerar o meio 
ambiente já está presente não só pelas leis e normas a serem seguidas, mas pela escassez 
de recursos, que exige melhor controle e uso racional dos materiais. Portanto, destaca-se o 
estudo da redução dos impactos negativos da etapa de construção de empreendimentos, na 
medida em que a indústria da construção civil, além de grande consumidora de recursos 
naturais, é fonte de diversos impactos negativos causados ao meio ambiente. Neste sentido, 
esta pesquisa tem como objetivo propor e aferir o uso de indicadores de sustentabilidade 
ambiental em edifícios residenciais multipavimentos, na fase de execução de obra, visando 
orientar e mensurar a incorporação de práticas sustentáveis pelo setor da construção em 
Goiás. A pesquisa, com caráter exploratório e abordagens tanto qualitativas, quanto 
quantitativas, foi desenvolvida por meio de estudos teóricos, envolvendo revisão 
bibliográfica nacional e internacional, assim como pesquisa-ação em uma empresa 
construtora goiana que possui cinco certificações, sendo essas a NBR ISO 9001: 2008 de 
Sistema de Gestão da Qualidade, a NBR ISO 16001: 2004 de Sistema de Gestão da 
Responsabilidade Social, a NBR ISO 14001: 2004 de Sistema de Gestão Ambiental, 
OHSAS 18001: 2007 de Sistema de Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho e o 
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H. Como principais 
resultados apresentam-se a concepção, implementação e uso do sistema de indicadores de 
sustentabilidade ambiental voltados à etapa de execução de empreendimentos, por meio de 
um caderno de indicadores e exemplos de aplicação. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Canteiro de obras. Indicadores. 
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ABSTRACT 

Concern for the future of the planet is present in everyday society, since issues are common 
in current newspapers and are part of discussions on social media and academics, leading to 
a restructuring in various spheres of society. Since the destruction of the environment 
continues to be a threat to contemporary life, different actors such as governments, 
consumers, investors and associations see prompting, encouraging and pushing the 
construction sector to incorporate sustainable practices into their activities . The tendency to 
regard the environment is already present not only by laws and regulations to be followed, 
but the scarcity of resources, which requires better control and rational use of materials. 
Therefore, there is the study of the reduction of the negative impacts of the construction 
phase of projects, to the extent that the construction industry, as well as a large consumer of 
natural resources, is a source of many negative impacts to the environment. In this sense, 
this research aims to propose and assess the use of indicators of environmental 
sustainability in residential buildings in the execution phase of the work, aiming to guide and 
measure the incorporation of sustainable practices for the construction industry in Goiás. The 
research, with exploratory and approaches both qualitative and quantitative, was developed 
through theoretical studies, involving national and international literature review, as well as 
action research in a construction company that has five certifications Goiás, these being ISO 
9001 : 2008 System Quality Management, ISO 16001 : 2004 Management System Social 
Responsibility, ISO 14001 : 2004 Environmental Management System, OHSAS 18001 : 2007 
System Management of Health and Safety at Work and the Brazilian Program for Quality and 
Productivity Habitat - PBQP - H. As main results we present the design, implementation and 
use of the system of environmental sustainability indicators aimed at the application stage 
ventures through a notebook of indicators and application examples. 
 
Key-words: Sustainability. Construction site. Indicators 
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CAPÍTULO 1  

   INTRODUÇÃO 

A necessidade de se construir uma sociedade mais sustentável decorre das atividades 

humanas, de suas relações com o ambiente natural e de suas consequências, tais como o 

alto crescimento populacional; a falta de planejamento das áreas urbanas; grandes 

desigualdades sociais, com um elevado índice de pobreza; alteração dos padrões de 

consumo, utilizando grandes quantidades de recursos; a exploração não planejada das 

florestas e da terra; e constantes desastres naturais causados por mudanças climáticas e 

aquecimento global, resultando em custos humanos, ambientais e financeiros muito altos 

(LAMBERTS et al., [200-?]). 

Nos últimos anos, o assunto voltou-se ao centro de debates políticos e de estratégias de 

grandes empresas em todo o mundo, deixando de ser restrito às universidades (FOSSATI, 

2008). A palavra sustentabilidade ganhou destaque e passou a ser utilizada em 

embalagens, slogans, folhetos de lançamentos imobiliários e uma série de produtos que 

prometem contribuir para o bem-estar do planeta e para uma consciência mais leve. 

No setor da construção civil a incorporação de condutas sustentáveis trata-se de uma 

crescente tendência desse mercado, devido ao grande desafio que o desenvolvimento 

mundial enfrenta atualmente, que é o de crescer economicamente e ao mesmo tempo 

preservar o meio ambiente (TEIXEIRA, 2010). Para Lamberts et al. [200-?], a 

sustentabilidade nas edificações contribui para a redução do impacto ao meio ambiente, 

promove o bem estar social e aumenta a produtividade dos usuários. 

Como a destruição do meio ambiente continua sendo uma ameaça para a vida 

contemporânea, diferentes agentes como governos, consumidores, investidores e 

associações veem alertando, estimulando e pressionando o setor da construção a 

incorporar práticas sustentáveis em suas atividades.  

Contudo, as origens do movimento das edificações sustentáveis não advêm de um único 

evento, ela decorre de uma série de acontecimentos, eventos e publicações, que chamavam 

a atenção para a superexploração do meio ambiente pela ação antrópica e a criação de uma 

consciência ambiental, como pode ser observado por meio da linha do tempo apresentada a 

seguir (Figura 1.1). 
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Figura 1.1 – Conferências e Tratados Internacionais: linha do tempo 
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Figura 1.1 – Conferências e Tratados Internacionais: linha do tempo (cont.) 
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Essas conferências, convenções, debates, relatórios e documentos nem sempre geram os 

resultados esperados, mas princípios continuam sendo firmados nesses eventos, formando 

a base do direito internacional ambiental e da legislação ambiental em vários países, além 

de conduzirem à busca por soluções para a problemática ambiental. 

No cenário brasileiro, foi a partir da década de 70 que o governo brasileiro passou a se 

conscientizar mais dos problemas ambientais, após a participação da delegação brasileira 

na Conferência das Nações Unidas para o Ambiente Urbano de Estocolmo, em 1972 

(VILLELA, 2007). 

Com o objetivo de estruturar a política ambiental no país, foram criadas algumas legislações 

ambientais e órgãos governamentais importantes como o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA, em 1981, órgão brasileiro responsável pela deliberarão e consulta de 

toda a política nacional do meio ambiente, inclusive de aspectos voltados ao setor da 

construção civil; o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, o IBAMA, 1989; e o Ministério do Meio Ambiente, o MMA em 1992 (VILLELA, 

2007). 

Tratando-se do setor da construção, como legislações destacam-se a Resolução 307/02 do 

CONAMA (BRASIL, 2002b), que trata da gestão dos resíduos da construção civil, e a Lei 

12.305 (BRASIL, 2010), que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre 

seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão 

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis.  

No quesito energia, a Lei 10.295 (BRASIL, 2001), que dispõe sobre a política nacional de 

conservação e uso racional de energia, programas e selos instigam os fabricantes a 

desenvolverem produtos mais sustentáveis e induzem o consumidor na compra dos 

aparelhos energeticamente mais eficientes. O Programa Brasileiro de Etiquetagem do 

INMETRO fornece informações sobre o consumo de energia de equipamentos 

eletrodomésticos, como aparelhos de ar condicionado, classificando-os de acordo com o 

seu consumo em A até a letra G; e o Selo do Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica, Selo PROCEL, outorgado aos equipamentos que apresentem melhores 

índices de eficiência energética, categoria A pelo INMETRO (LAMBERTS e TRIANA, 2007). 

Visando contribuir para a evolução da qualidade no setor da construção civil, é necessário 

mencionar ainda a adoção de sistemas de gestão da qualidade, gestão ambiental e de 

responsabilidade social por parte das empresas construtoras, o sistema ISO -  International 
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Organization for Standardization. Assim como o Sistema de Avaliação da Conformidade de 

Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil, o SiAC, do Programa Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2012). 

Na busca de uma construção mais sustentável, Agopyan (2000) indica que as primeiras 

medidas consistentes no Brasil tiveram início da década de 90, com estudos sistemáticos e 

resultados mensuráveis sobre a reciclagem, redução de perdas e de energia. Entretanto, a 

recente intensificação da adoção de sistemas de avaliação e certificação ambientais de 

edifícios é outra medida consistente adotada pelo setor. 

Nos últimos anos, ações a favor de construções mais sustentáveis e metodologias de 

avaliação da sustentabilidade de edificações brasileiras vêm avançando. Em 2007 foi 

lançado publicamente o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável - CBCS, que conta 

com a participação de diversos membros representantes da academia e do setor produtivo 

da indústria da construção. O CBCS é uma associação civil sem fins lucrativos que tem por 

objetivo social contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável por meio da 

geração e disseminação de conhecimento, orientação técnica, capacitação, realização de 

eventos, articulação e formação de redes mobilizando a cadeia produtiva da construção civil, 

seus clientes e consumidores (CBCS, 2007). 

Alguns trabalhos recentes realizados no meio acadêmico tais como Silva (2003) e Fossati 

(2008) já trabalharam essa questão de fundamentação teórica quanto às metodologias de 

avaliação e certificação de sustentabilidade em edifícios como um todo, utilizando o seu 

ciclo de vida. Outros ainda abordaram a sustentabilidade em algum aspecto específico da 

construção civil, tais como Araújo (2009) nos canteiros de obras, Degani (2009) no 

gerenciamento de facilidades construídas, Teixeira (2010) no mercado imobiliário e Tavares 

(2006) na eficiência energética de edificações residenciais brasileiras. 

Podem-se destacar outras iniciativas de construções sustentáveis e metodologias de 

avaliação ambiental de edificações brasileiras como: 

♦ Tecnologias para a Construção Habitacional mais Sustentável, um 

trabalho conjunto de várias universidades (Universidade Federal de 

Santa Catarina; Escola Politécnica da Universidade de São Paulo; 

Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de Campinas; Universidade de Uberlândia e a Universidade 

Federal de Goiás); com patrocínios da FINEP - Financiadora de Estudos 

e Projeto, CNPQ - Conselho Nacional de Pesquisa Científica e 

Tecnológica, CAIXA – Caixa Econômica Federal, Sinduscon – Sindicato 
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da Indústria da Construção - de Florianópolis, Construtora Takaoka-SP e 

Cediplac; e objetivo de desenvolver soluções, adequadas à realidade 

brasileira, para tornar a construção habitacional mais sustentável 

(HABITAÇÃO MAIS SUSTENTÁVEL, 2007). 

♦ Projeto Casa Eficiente, localizado em Florianópolis-SC, resultado de uma 

parceria firmada entre a ELETROSUL/ELETROBRAS/PROCEL e o 

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações (LabEEE) da 

Universidade Federal de Santa Catarina, que incorpora estratégias de 

adequação climática, eficiência energética e uso racional da água, as 

quais foram reunidas em uma edificação residencial que funciona como 

vitrine de tecnologias e laboratório de pesquisa (CASA EFICIENTE, 

2006). 

♦ Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentáveis – 

CETHS, projeto desenvolvido pelo grupo de pesquisa em Edificações e 

Comunidades Sustentáveis do NORIE - Núcleo Orientado para a 

Inovação da Edificação, vinculado ao Curso de Pós-graduação em 

Engenharia Civil (CPGEC) e ao Departamento de Engenharia Civil da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com o objetivo foi 

construir um centro de demonstração e divulgação de tecnologias 

sustentáveis, destinado a habitações de interesse social para Porto 

Alegre (CETHS, 2001). 

♦ ASUS – Avaliação de sustentabilidade, ferramenta desenvolvida pelo 

Laboratório de Planejamento e Projetos da UFES – Universidade Federal 

do Espírito Santo (LPP-UFES), com o apoio do Governo do Estado do 

Espírito Santo por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito 

Santo (FAPES), a consiste em um instrumento de auxílio aos projetistas 

de arquitetura, paralelo a um sistema de avaliação da sustentabilidade de 

edificações comerciais e institucionais no contexto do Espírito Santo. Sua 

estrutura geral é dividida em seis temas, com subdivisões em categorias 

e subcategorias, de acordo com a complexidade da temática. A avaliação 

é realizada por meio desta plataforma online onde os critérios são 

apresentados sucintamente, com seus objetivos, recomendações e 

marcas de referência. Para cada critério, com base nas marcas de 

referências definidas, o usuário marca a opção correspondente ao nível 

de desempenho alcançado no projeto e o próprio sistema realiza os 
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cálculos e ponderações para apresentação do resultado final (LPP-UFES, 

[200-?]). 

Observa-se que na construção civil a tendência de considerar o meio ambiente já está 

presente não só pelas leis e normas a serem seguidas, mas pela escassez de recursos que 

exige melhor controle e uso racional dos materiais. Neste sentido, a construção civil pode 

exercer um importante papel na preservação do meio ambiente, visto que sua escala de 

produção utiliza uma grande quantidade de recursos naturais e seus produtos, as 

edificações, têm elevado impacto no consumo de energia e água. Desta maneira, mudanças 

no tratamento de questões ambientais representam importantes oportunidades de 

desenvolvimento para vários setores da cadeia produtiva (LAMBERTS et al., [200-?]). 

A necessidade de adaptação a essa nova realidade, que engloba escassez de recursos 

naturais, mudanças climáticas, crises sociais, movimentos de valorização das culturas 

tradicionais, valorização de ‘eco-produtos’ e necessidade de minimizar e controlar impactos 

ambientais, requer a busca por instrumentos que auxiliem na mudança de comportamento 

do setor. Encontra-se aqui a maior dificuldade, pois a indústria da construção civil possui um 

caráter conservador e inerte a mudanças devido a sua resistência à absorção de novas 

tecnologias, resistência à alteração dos seus processos e baixa retroalimentação de 

informações e conhecimentos adquiridos em obras e experiências anteriores (GEHLEN, 

2009). 

A adoção da ideia de sustentabilidade no setor resulta na incorporação de sistemas 

construtivos que promovam menor impacto no meio ambiente, adaptando-os para uso, 

produção e consumo humano, sem esgotar os recursos naturais, preservando-os para as 

gerações futuras; além da adoção de soluções que propiciem edificações econômicas e o 

bem-estar social. Para isso, esse setor precisa se engajar cada vez mais, levando as 

empresas a mudarem sua forma de produzir e gerir suas obras, introduzindo 

progressivamente a sustentabilidade e buscando, em cada obra, soluções que sejam 

economicamente relevantes e viáveis para os empreendimentos. 

As empresas construtoras podem escolher ações possíveis de aplicação, que segundo CIB 

– International Council for Research and Innovation in Building and Construction - (1999) são 

determinadas por agendas setoriais que discutem diretamente questões relacionadas ao 

ambiente construído, tais como o consumo racional de água e energia; o uso de energias 

renováveis; a seleção de materiais baseada no ciclo de vida; a racionalização do consumo 

de recursos na etapa de construção; a redução dos impactos dos canteiros de obras, entre 

outros. 
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O conceito de análise do ciclo de vida (Life Cycle Analysis - LCA), originalmente 

desenvolvido na esfera de avaliação de impactos de produtos, sustentou o desenvolvimento 

das metodologias de avaliação ambiental de edifícios que surgiram na década de 90 na 

Europa, nos EUA e no Canadá, e parte da premissa de que todos os estágios da vida de um 

produto geram impacto ambiental e devem ser analisados (SETAC, 1991). 

O ciclo de vida do edifício, em resumo, considera como etapas o planejamento, fase de 

concepção do edifício que engloba sua viabilidade física, econômica e financeira, 

elaboração de projetos e especificações e a programação do desenvolvimento das 

atividades construtivas; a implantação, estágio de construção; o uso, período em que o 

edifício é ocupado por seus usuários; a manutenção, momento em que o edifício possui 

necessidades de reposição de componentes, manutenção de equipamentos e sistemas, 

correção de falhas de execução ou patologias; e demolição, etapa de inutilização do edifício 

por meio de um processo de desmonte (DEGANI e CARDOSO, 2002). 

Estima-se que a construção e o uso dos edifícios são um dos maiores consumidores dos 

recursos naturais no ambiente, consumindo 16,6% do fornecimento mundial de água pura, 

25% de sua colheita de madeira e 40% de seus combustíveis fósseis e materiais 

manufaturados (Wines, 2000). Esta indústria responde também pelo processo de 

contaminação atmosférica, sendo responsável por uma grande parcela das emissões de 

C02, principal gás responsável pelo efeito estufa. No Brasil, a indústria cimenteira contribui 

atualmente com 6% a 8% do CO2 emitido (JOHN, 2000). 

Levando em consideração que a etapa execução de um empreendimento responde por uma 

parcela significativa dos impactos negativos causados ao meio ambiente, principalmente as 

conseqüentes perdas de materiais, a geração de resíduos e as interferências na vizinhança 

e nos meios físico, biótico e antrópico da região obra, percebe-se que o enfoque nos 

canteiros de obras é fundamental para a disseminação das práticas sustentáveis ao longo 

da cadeia da construção civil (GEHLEN, 2009). 

Pode-se observar a importância da indústria da construção e sua cadeia produtiva para o 

desenvolvimento econômico e social do país, já que esse setor é responsável por uma 

elevada geração de empregos, renda, impostos, viabilização de moradias, infra-estrutura, 

estradas e tudo que daí advém (LORDSLEEM JR et al., 2011). 

Por outro lado, esse setor também é um grande consumidor de recursos naturais e 

energéticos, além de gerador de resíduos (SILVA, 2003). É perceptível que a produção 

adotada atualmente pelas empresas construtoras não pode ser denominada sustentável, 

pois não alia progresso social e crescimento econômico com o respeito ao meio ambiente.  
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Segundo Teixeira (2010), há uma carência de referencial de sustentabilidade relacionado à 

construção de edifícios brasileiros, permitindo dessa forma que o conceito de 

sustentabilidade, nem sempre claro e completo, sendo comumente utilizado como sinônimo 

de desempenho ambiental seja utilizado como instrumento de marketing. 

Soma-se a esse fato a dificuldade de aplicação dos conceitos associados ao termo 

sustentabilidade, seja ela causada por barreiras criadas e determinadas por interesses 

econômicos da alta gerência do setor, seja pela falta de critérios práticos e funcionais que 

permitam a sua incorporação à produção de edificações de maneira mais consistente 

(DEGANI, 2009). 

1.1. JUSTIFICATIVA 

A sociedade tem realizado um grande debate sobre o conceito de desenvolvimento 

sustentável e da crescente preocupação com a construção de organizações, nações, 

edificações mais sustentáveis. Nesse contexto, é extremamente importante o 

desenvolvimento de indicadores que possam mensurar essa sustentabilidade e também 

para aprimorar os índices já conhecidos.  

Devido à importância dos indicadores para a mensuração dos padrões de sustentabilidade, 

governos, organizações internacionais, empresas privadas, órgãos certificadores, etc., 

uniram-se em busca de padrões instrumentos que possam refletir indicadores aplicáveis às 

empresas e nações de uma forma clara, concisa e que reflita o seu verdadeiro status em 

relação ao desenvolvimento sustentável.  

Um dos principais objetivos dos órgãos responsáveis pela avaliação da sustentabilidade 

mundial tem sido criar condições reais para que esses indicadores sejam adaptados a 

realidade local onde vão ser utilizados e possibilitem clareza no processo de interpretação 

destes durante a referida avaliação.  

Perante toda a discussão que a sociedade tem praticado em relação ao conceito de 

desenvolvimento sustentável e da sua crescente preocupação em identificar a 

sustentabilidade nas organizações, é relevante desenvolver instrumentos que possam 

mensurar essa sustentabilidade de forma clara e adequada para cada contexto a ser 

analisado. Gallopin (1996) salienta que existe a necessidade do estabelecimento das 

interligações entre os diversos aspectos relacionados com o conceito sustentável, 

ressaltando a importância das pesquisas empíricas e teóricas no auxílio da criação dos 

indicadores. 
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As recomendações da ISO, apesar de ainda genéricas, lançam uma luz específica quanto à 

necessidade de padronização de definições e de metodologias para coleta e agregação de 

dados, e para a interpretação de indicadores. 

O Brasil já conta com alguns esforços para estabelecer indicadores de sustentabilidade, 

que, no entanto, variam largamente e para que o país possa avançar nesse quesito, é 

preciso: definir uma metodologia consensual para estruturar indicadores; coletar dados; 

definir indicadores nacionais, alinhados às tendências internacionais, assim como um bloco 

dos indicadores locais relevantes em cada caso; medir ou atribuir valores; e interpretar e, 

eventualmente, agregar indicadores. 

Neste sentido, esta pesquisa pretende ampliar o escopo de trabalho de aspectos de 

sustentabilidade presentes na etapa de execução de um empreendimento, com a finalidade 

de orientar o setor da construção para a importância de inserção de objetivos de 

sustentabilidade na sua produção, aliando a atual expansão do mercado de 

empreendimentos com necessidades sustentáveis, com a expansão de trabalhos 

acadêmicos existentes relacionados, garantindo a continuidade e o aperfeiçoamento do 

desempenho sustentável, levando em consideração o contexto específico que se destina. 

Baseado no cenário descrito, a presente pesquisa tem como investigação central a adoção 

de indicadores de sustentabilidade como uma alternativa para sensibilizar o setor da 

construção a incorporar tais condutas e para conscientizá-lo da necessidade de se medir, 

monitorar e gerenciar os impactos gerados pela sua produção.  

Desta maneira, questionam-se quais seriam esses indicadores, quais os elementos 

principais a serem considerados na sua elaboração e quais os novos aspectos de gestão 

capazes de trabalhar itens de sustentabilidade relevantes nas ações de produção de 

edifícios. 

Questiona-se ainda se é possível propor melhorias no que está sendo realizado pelas 

empresas no que se refere à sustentabilidade, permeando o princípio ambiental. E se a 

utilização de indicadores de sustentabilidade auxilia as empresas no monitoramento do seu 

desempenho ao longo do tempo, facilita a prática de “benchmarking” interno e externo, com 

outras companhias, e ajuda as empresas na melhoria de sua imagem junto às partes 

interessadas no seu negócio. 

As questões levantadas justificam-se no sentido de apresentar de forma concreta ao setor 

da construção a importância de inserir objetivos de sustentabilidade na sua produção, 
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identificando parâmetros essenciais a serem controlados, levando ao aperfeiçoamento do 

desempenho de construção de edifícios. 

1.2. OBJETIVOS 

A presente pesquisa tem como objetivo geral propor e aferir o uso de indicadores de 

sustentabilidade ambiental em edifícios residenciais multipavimentos, na fase de execução 

de obra, visando orientar e mensurar a incorporação de práticas sustentáveis pelo setor da 

construção em Goiás.  

1.2.1. Objetivos específicos 

A partir desse estudo, pretendem-se também outros objetivos específicos nesse trabalho: 

♦ Identificar os indicadores e variáveis relevantes para sustentabilidade 

ambiental do empreendimento visando à mensuração e análise na etapa 

de execução de obras em edifícios residenciais multipavimentos; 

♦ Estabelecer parâmetros e regras para levantamento dos dados, 

mensuração, sistematização e análise dos dados na proposição de 

indicadores ambientais mais relevantes ao cenário goiano; 

♦ Propor uma estrutura de indicadores de sustentabilidade ambiental 

voltados à etapa de execução de edifícios residenciais, na qual os 

agentes do setor da construção possam utilizar como um roteiro para 

verificar o desempenho ambiental de suas obras. 

1.3. METODOLOGIA 

Para a realização desta pesquisa, que visa contribuir para o desenvolvimento de indicadores 

de sustentabilidade ambiental voltados à etapa de execução de edifícios, adotou-se a 

pesquisa-ação, com levantamento de dados qualitativos e quantitativos. 

As etapas para o desenvolvimento da pesquisa podem ser organizados em cinco etapas 

estruturadas, sequenciadas, resumidas e ilustradas por meio da Figura 1.2. 
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Figura 1.2 – Esquema com etapas de desenvolvimento da pesquisa 

 

 

A pesquisa apoia-se em estudos teóricos a cerca de metodologias de avaliação ambiental 

nacionais e internacionais, que abordem quesitos relacionados a canteiros de obras; 

impactos ambientais consequentes das atividades de produção das empresas construtoras 

de edifícios; e indicadores de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade para o 

setor da construção. Ambos necessários ao entendimento das atividades das empresas do 

ramo da construção civil que interferem no meio ambiente e do cenário atual goiano de 

produções ambientalmente sustentáveis. 

1.4. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Dentro da grande área de estudo “sustentabilidade”, a delimitação da pesquisa encontra-se 

na interseção do ambiente específico canteiro de obras com o tema indicadores de 

sustentabilidade, permeando o quesito ambiental, relativos à gestão da água, energia, 

resíduos, origem dos materiais e sistemas construtivos, além do ordenamento do ambiente 

interno, conforme demonstrado pela Figura 1.3. 
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Figura 1.3 – Recorte da pesquisa 

 

A partir da etapa elencada, foram escolhidos dois empreendimentos em fases distintas de 

execução, em que um encontrava-se (no período de realização do estudo) na etapa inicial 

(estrutura) e o outro na final (acabamento), por compreender que com isto se perceberá 

diferentes aspectos inerentes aos impactos iniciais e finais da obra. 

Os dois edifícios estão localizados no município de Goiânia e pertencem ao portfólio de uma 

empresa construtora goiana que possui cinco certificações, sendo essas a NBR ISO 9001: 

2008 de Sistema de Gestão da Qualidade, a NBR ISO 16001: 2004 de Sistema de Gestão 

da Responsabilidade Social, a NBR ISO 14001: 2004 de Sistema de Gestão Ambiental, 

OHSAS 18001: 2007 de Sistema de Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho e o 

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H, todas concedidas 

pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil – ICQ Brasil. 

1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos, cujo conteúdo descreve-se: 

O Capítulo 1 apresenta uma breve contextualização a cerca do tema, com a exposição de 

acontecimentos, publicações e eventos ocorridos que contribuíram para o avanço do 
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assunto no setor da construção civil, além dos objetivos, métodos, delimitações e estrutura 

do trabalho. 

No Capítulo 2 é exposto um panorama nacional, internacional, setorial e acadêmico a 

respeito de indicadores de desenvolvimento sustentável e de indicadores de 

sustentabilidade para o setor da construção, com conceitos e requisitos propostos por 

normas, instituições e autores para a elaboração e uso desses indicadores. Apresenta ainda 

aspectos importantes para uma gestão mais sustentável em canteiros de obras, apoiados 

em metodologias de avaliação ambiental de edifícios, e os principais impactos ambientais 

provenientes das atividades de produção localizadas em canteiro de obras. 

O Capítulo 3 propõe uma metodologia para a elaboração e uso de indicadores de 

sustentabilidade ambiental voltados à etapa de execução de obras, com o objetivo de 

ilustrar sua aplicabilidade. 

São exibidos no Capítulo 4 os resultados, obtidos a partir da aplicação da metodologia, com 

uma listagem de indicadores de sustentabilidade ambiental dirigidos às atividades de 

empresas construtoras nos canteiros de obras, e exemplos de mensuração, sistematização 

e análise dos dados na proposição desses indicadores. 

Por último, o Capítulo 5 apresenta considerações finais da pesquisa realizada, abordando as 

influências e dificuldades decorrentes da implementação da metodologia, e sugestão para 

trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo apresenta o levantamento bibliográfico realizado para subsidiar a pesquisa, 

contendo conceitos de indicadores; panorama dos principais trabalhos realizados a sobre 

indicadores de desenvolvimento sustentável e indicadores de sustentabilidade para o setor 

da construção; metodologias de avaliação ambiental nacionais e internacionais, que 

abordem quesitos relacionados a canteiros de obras; e impactos ambientais consequentes 

das atividades de produção das empresas construtoras de edifícios. São apresentadas 

informações obtidas em artigos, livros, teses, revistas e sites da internet sobre construção 

sustentável, edificações sustentáveis e avaliação ambiental da sustentabilidade de edifícios, 

tanto em nível nacional como internacional. 

2.1. INDICADORES 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2004), indicadores são 

ferramentas constituídas por uma ou mais variáveis que, em associação, podem revelar 

significados mais amplos sobre os fenômenos a que se referem, sintetizando um conjunto 

de informações em um “número”. 

Essa definição também é usada pela Organization for Economic Cooperation and 

Development – OECD (1993), para a qual indicador é um parâmetro que fornece 

informações sobre determinado fenômeno, possui significado sintético, é desenvolvido para 

um determinado fim e o seu uso possui como objetivos:  

♦ Reduzir o número de medidas e parâmetros necessários para descrever 

uma determinada situação;  

♦ Simplificar o processo de informação, através do qual os resultados 

dessas medidas chegam ao usuário final. 

Para Costa (2003), indicadores são instrumentos que sintetizam uma grande quantidade de 

informação em um número apropriado com parâmetros para análise e tomada de decisão. 

São utilizados também para revelar condições e tendências que apontem aspectos 

deficientes ou com necessidade de intervenção, traduzindo conceitos abstratos e difíceis de 

serem mensurados em operações mensuráveis. 
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Com origem no latim, indicare, indicadores já são utilizados há algum tempo, por 

economistas para mostrar tendências desse setor, como o PIB por exemplo, e por órgãos 

governamentais, que utilizam indicadores orientando as ações públicas. Desse modo, 

indicadores também expressam o alcance de determinada meta, de forma simples e objetiva 

(RABELO, 2007). 

No setor da construção civil, indicadores de desempenho, que permitem, por meio de 

medições quantitativas, avaliar processos, serviços, produtos e a organização como um todo 

são utilizados há um tempo e têm como função (MACHADO, 2010): 

♦ Dar suporte à análise crítica dos resultados do negócio;  

♦ Dar suporte à tomada de decisão e ao planejamento; 

♦ Contribuir para a melhoria dos processos, produtos e serviços. 

Tratando-se de desenvolvimento sustentável, a criação ou a adaptação de ferramentas 

capazes de avaliar seus elementos constituintes são necessárias para se alcançá-lo, uma 

vez que Sachs (1997), em seu trabalho, já alertava a respeito da necessidade de se 

mensurar a sustentabilidade. 

A criação de instrumentos de mensuração capazes de dispor informações que auxiliem a 

avaliação do grau de sustentabilidade das sociedades, o monitoramento de tendências de 

seu desenvolvimento e a definição de metas de melhoria, é um desafio da construção do 

desenvolvimento sustentável. Todavia, indicadores de sustentabilidade têm sido utilizados 

como forma de melhorar a base de informações sobre o meio ambiente, auxiliar na 

elaboração de políticas públicas, simplificar estudos e relatórios e assegurar a 

comparabilidade entre diferentes regiões (OECD, 2006). 

De fato, a construção de um referencial de desenvolvimento sustentável e a identificação de 

ferramentas que permitam o seu acompanhamento constitui processos paralelos e 

complementares, que possibilita, dentre outros, visualizar de forma mais clara as interações 

existentes dentre os diferentes níveis e dimensões fundamentais para o desenvolvimento 

sustentável (COSTA, 2003). 

Os indicadores de sustentabilidade surgiram primeiro no nível das nações, em resposta à 

Agenda 21, já que o seu capítulo 40 intitulado “Informação para a Tomada de Decisões”, 

aborda a necessidade da construção de indicadores que contemplem a realidade de cada 

país para as tomadas de decisões. Por isso, o incentivo à formulação de indicadores de 

sustentabilidade ganhou notoriedade, e respaldo internacional a partir da Rio-92, que diz: 
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Os indicadores comumente utilizados, como o produto nacional bruto (PNB) e as 

medições dos fluxos individuais de poluição ou de recursos, não dão indicações 

adequadas de sustentabilidade. Os métodos de avaliação das interações entre 

diferentes parâmetros setoriais ambientais, demográficos, sociais e de 

desenvolvimento não estão suficientemente desenvolvidos ou aplicados. É preciso 

desenvolver indicadores do desenvolvimento sustentável que sirvam de base sólida 

para a tomada de decisões em todos os níveis e que contribuam para uma 

sustentabilidade auto-regulada dos sistemas integrados de meio ambiente e 

desenvolvimento (CNUMAD, 1996). 

Com a necessidade de se apontar o caminho e mostrar de que maneira ocorre o movimento 

da sociedade, do setor de construção, de uma organização e da produção de edifícios em 

direção às metas de desenvolvimento sustentável, a definição de indicadores se firmou em 

todos os níveis, no âmbito nacional e mundial, conforme Figura 2.1. 

Figura 2.1 – Escala de ação das principais iniciativas de organizações de indicadores ambientais, de 

desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade (Adaptado de SILVA, 2007) 

 

Para Vieira, Lima e Barros (2008), um indicador de sustentabilidade pode ser entendido 

como uma ferramenta quantitativa ou qualitativa, que mede e comunica o avanço em 

direção ao uso e gerenciamento sustentável dos recursos econômicos, sociais e ambientais, 

e ao mesmo tempo permite análise de mudanças, como, por exemplo, alerta para os níveis 

de escassez de recursos naturais ou bem-estar de uma determinada região ou nação. 

Desta forma, a criação de indicadores de sustentabilidade pode auxiliar em ações de 

tomada de decisões e de avaliação de resultados práticos para a sustentabilidade. Porém, 
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segundo Dahl (1997), a maior dificuldade de um indicador é retratar a sustentabilidade de 

uma maneira simples, apesar de sua complexidade. 

A simplicidade, juntamente com a abrangência, a sensibilidade a mudanças, a capacidade 

de quantificação, a fácil compreensão, a confiabilidade e a relevância dentro do contexto 

aplicado são características fundamentais dos indicadores de sustentabilidade apontadas 

por Bell e Morse (1999). Beaver e Bellof (2000) também mencionam o que os indicadores de 

sustentabilidade devem ser ou ter: 

♦ Simples de usar e fáceis de serem entendidos; 

♦ Complementares a programas de acompanhamento legais existentes; 

♦ Facilidade de coleta e custo viável; 

♦ Útil como ferramenta de gestão. 

Cole (2002), acrescenta que os indicadores devem ainda ser comparáveis e rastreáveis; 

usar definições comuns de componentes-chave e normalização para permitir comparações; 

e, para sua utilidade, deve permitir uma explicação das mudanças em seu valor ao longo do 

tempo. 

Outras características especiais são listadas por Maclaren (1996): 

♦ Integração: permitem visualizar as conexões existentes entre as 

dimensões econômica, social e ambiental da sustentabilidade; 

♦ Visão a longo prazo: os indicadores permitem acompanhar o progresso 

em direção à sustentabilidade, ao revelar tendências e ao fornecer 

informações indiretas sobre o futuro da comunidade; 

♦ Preocupação com as futuras gerações: devem medir a equidade entre as 

gerações, podendo focalizar ainda em diferentes populações ou regiões 

geográficas; 

♦ Contribuição de múltiplos participantes em seu desenvolvimento: as 

experiências têm mostrado que os indicadores de maior influência e 

confiabilidade têm sido aqueles desenvolvidos a partir da contribuição de 

diferentes grupos. 

Para a indústria da construção, indicadores de sustentabilidade descrevem os impactos 

ambientais, econômicos e sociais de edifícios gerados ao longo do seu ciclo de vida, para as 

partes interessadas, como construtores e usuários. E suas métricas são necessárias para 

simplificar e comunicar informações complexas, que podem ser utilizadas para (ISO, 2008): 
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♦ Avaliação contra valores de referência ou metas;  

♦ Diagnóstico para apontar fatores que afetam a sustentabilidade; 

♦ Comparação entre alternativas e edifícios; 

♦ Monitoramento de mudanças ao longo do tempo. 

Silva (2003) levanta que os indicadores de sustentabilidade capturam tendências, informam 

agentes de decisão, orientam o desenvolvimento e o monitoramento de políticas e 

estratégias, e facilita o relato das medidas adotadas para a implementação do 

desenvolvimento sustentável no setor. A medida que fornecem informações e 

retroalimentação necessárias para a tomada de decisões, permitem: 

♦ Facilitar o estabelecimento de metas e o desenvolvimento de padrões de 

referência para avaliação e monitoramento de desempenho 

(benchmarking);  

♦ Medir ou descrever o desempenho de programas, ações, edifícios e 

projetos, de diferentes agentes do processo de construção ou de 

diferentes regiões ou países;  

♦ Monitorar periodicamente o progresso em direção à sustentabilidade;  

♦ Propiciar comunicação com clientes e demais partes interessadas; 

♦ Derivar benefícios diretos de relato de sustentabilidade e de 

benchmarking do desempenho. 

Além disso, Silva (2007) retrata que um indicador pode descrever diretamente um impacto e 

tomar a forma de categorias de impacto tradicionais, expressando quantidade de cargas ou 

de impactos; ou ser um indicador de consequência, expondo aspectos que influenciam a 

magnitude de cargas ou impactos. 

Esclarece ainda que um indicador não é um número, e sim uma variável, o qual pode ser 

medido ou atribuído um valor quantitativo ou qualitativo, possuindo os indicadores uma 

natureza mais genérica, enquanto os valores a eles atribuídos específicos para cada caso. 

Já as recomendações práticas ou diretrizes para a seleção de materiais, produtos e 

sistemas, não são considerados indicadores, mas podem ser validadas com a ajuda de 

indicadores (SILVA, 2007). 

Silva (2007) informa que metas de desempenho e desempenhos de referência 

(benchmarks) para cada indicador são igualmente necessários, com o objetivo de calibrar a 

análise, definindo a escala de desempenho e permitindo a avaliação do progresso, assim 
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como a explicação quanto ao modo e à fonte de informação utilizada para atribuir valor ao 

indicador, já que indicadores não são capazes de promover melhoria de desempenho por si 

só, embora sejam fundamentais para tomada de decisão tanto econômica, quanto social, 

ambiental e institucional. 

Para a construção de indicadores, a definição das variáveis, o levantamento e o acúmulo de 

dados são etapas fundamentais. Entretanto, informações brutas, sem nenhum tratamento, 

não são consideradas indicadores, pois indicadores apresentam certo grau de 

sistematização, em que os mais desejados são aqueles que resumem ou simplificam as 

informações relevantes, fazendo com que certos fenômenos que ocorrem se tornem mais 

aparentes (VAN BELLEN, 2008). 

Alguns requisitos devem ser observados durante o processo de construção e seleção dos 

indicadores, como a mensuração e qualificação dos valores dos indicadores; a 

disponibilidade dos dados; o método para a coleta e o processamento dos dados, que deve 

ser transparente e padronizada e os meios para construir e monitorar os indicadores, que 

devem estar disponíveis, incluindo capacidade financeira, humana e técnica. Deve existir 

ainda aceitação dos indicadores no nível adequado, já que indicadores não-legitimados 

pelos tomadores de decisão são incapazes de influenciar as decisões (VAN BELLEN, 2008). 

Portanto, o uso de indicadores prevê três etapas principais: 

♦ Escolha dos indicadores relevantes, que devem refletir as necessidades 

e preocupações das partes interessadas e a representação adequada do 

objeto avaliado, levando em consideração os limites de decisão, do 

objeto, contexto de construção, e da disponibilidade prática de 

informação; 

♦ Pesquisa dos métodos e informações adequados para avaliar os valores 

dos indicadores; 

♦ Coleta de informações e uso de métodos relevantes para atribuir valores 

aos indicadores selecionados. 

Silva (2007) recomenda ainda que é necessário um controle preciso sobre o que o indicador 

efetivamente descreve e sobre as circunstâncias em que valores foram obtidos ou a ele 

atribuídos, pois assim se confere rastreabilidade e replicabilidade, e que permite o ajuste ou 

refinamento nos valores segundo as alterações de cenário e dos dados disponíveis ao longo 

do tempo. 
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Outro ponto levantado pela autora é o ponto de partida para o desenvolvimento de 

indicadores, sendo esse a identificação dos usuários principais e suas expectativas e 

necessidades de informação, já que indicadores são necessários para a tomada de decisão 

de diversos agentes. Ajustes à finalidade proposta também são necessários, pois os 

indicadores utilizados para caracterizar o desempenho do edifício em cada situação de 

aplicação podem variar conforme a etapa do ciclo de vida em que se pretende aplicá-lo 

(SILVA, 2007). 

Considerando que a retro-alimentação é um instrumento poderoso para a validação de 

indicadores, a seleção dos indicadores mais relevantes entre as listas de referência citadas 

deve ser feita, considerando o atendimento de requisitos essenciais que validam um bom 

indicador, como relevância, objetividade, acessibilidade, compreensibilidade, 

mensurabilidade, sensibilidade e rastreabilidade, e procurando respostas para perguntas 

como as seguintes (SILVA, 2007): 

♦ Quem são os usuários finais? 

♦ Para que o indicador será utilizado? 

♦ Como utilizar o indicador? 

♦ É possível medir? Se não, como atribuir valor ao indicador? 

Para o estabelecimento de sistema de indicadores de sustentabilidade em ambientes 

construídos, a norma ISO 21929-1 apresenta quatro requisitos principais (ISO, 2011):  

♦ A sustentabilidade deverá ser descrita com base em um conjunto 

abrangente de indicadores, expressando os aspectos ambientais, 

econômicos e sociais, assim como seus inter-relacionamentos; 

♦ Os indicadores selecionados devem descrever os impactos (ambientais, 

econômicos e sociais) essenciais do edifício; 

♦ A relevância dos indicadores selecionados deve ser justificada e, quando 

necessário, validada; 

♦ O processo de desenvolvimento e aplicação de indicadores deve ser 

relatado de maneira transparente. 

Van Bellen (2008) cita que quando se discutem a sustentabilidade e seus indicadores, deve-

se ter em vista que julgamentos de valor estão sempre presentes nos sistemas de 

avaliação, nos diferentes níveis e dimensões existentes, de forma que o contexto em que se 
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encontram as organizações ou nações que estão sendo avaliadas também contribuem para 

a formação dos indicadores.  

Ao comentar sobre esse tema, Gallopin (1996) assinala a necessidade de identificar as 

interligações entre os diversos aspectos relacionados ao conceito do desenvolvimento 

sustentável para que se possam buscar soluções integradas para os problemas inter-

relacionados. O autor ressalta ainda que para se mensurar de forma precisa determinado 

aspecto é preciso estabelecer as relações que existem entre as variáveis que definem os 

indicadores do campo que se quer mensurar, e isso só é possível com mais pesquisas, 

empíricas e teorias que sejam capazes de auxiliar na compreensão do funcionamento dos 

complexos sistemas sócio-ecológicos e que também sejam capazes identificar seus 

mecanismos, atributos e medidas. 

Dentro desses princípios Gallopin (1996) enumera sugestões para os sistemas de 

indicadores de desenvolvimento sustentável e afirma que eles devem seguir alguns 

requisitos universais dentre os quais destaca: 

♦ Os valores dos indicadores devem ser mensuráveis ou observáveis;  

♦ Deve existir disponibilidade de dados;  

♦ A metodologia para coleta e processamento dos dados, bem como para a 

construção dos indicadores, deve ser limpa, transparente e padronizada; 

♦ Os meios para construir e monitorar os indicadores devem estar 

disponíveis, incluindo a capacidade financeira, humana e técnica;  

♦ Os indicadores ou grupo de indicadores devem ser financeiramente 

viáveis;  

♦ Deve existir aceitação política dos indicadores no nível adequado, 

indicadores não-legitimados pelos tomadores de decisão são incapazes 

de influenciar as decisões.  

Apenas os indicadores não são suficientes para informar sobre a sustentabilidade de um 

sistema. Segundo Meadows (1998), nesse campo as informações precisam estar bem 

estruturadas e alimentadas em sistemas de informações coerentes e adequados, para que 

possam obter indicadores eficientes.  

Assim, para se construir um sistema de indicadores adequado, Meadows (1998) recomenda 

observar os seguintes parâmetros para a sua construção: 
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♦ Devem apresentar clareza de valores, não sendo desejáveis incertezas 

nas direções que são consideradas corretas e incorretas;  

♦ Clareza em seu conteúdo, entendíveis com as unidades e que façam 

sentido;  

♦ Devem ser suficientemente elaborados para impulsionar a ação política;  

♦ Devem ser relevantes politicamente para todos os atores sociais, mesmo 

para aqueles menos poderosos;  

♦ Precisam ser factíveis, isto é, mensuráveis dentro de um custo razoável;  

♦ Devem ser suficientes, isto é, deve-se achar um meio termo entre o 

excesso de informações e as informações insuficientes, para que se 

forneça um quadro adequado da situação;  

♦ Deve ser possível a sua compilação sem necessidade excessiva de 

tempo;  

♦ Devem estar situados dentro de uma escala apropriada, nem super nem 

subagregados;  

♦ Devem ser democráticos, ou seja, as pessoas devem ter acesso à 

seleção e às informações resultantes da aplicação da ferramenta;  

♦ Devem ser suplementares, incluir elementos que as pessoas não possam 

medir por si;  

♦ Devem ser participativos, no sentido de utilizar elementos que as 

pessoas possam mensurar, além da compilação e divulgação dos 

resultados;  

♦ Devem ser hierárquicos, para que os usuários possam descer na 

pirâmide de informações se desejarem, mas, ao mesmo tempo, transmitir 

a mensagem principal rapidamente;  

♦ Devem ser físicos, uma vez que a sustentabilidade está ligada, em 

grande parte, a problemas físicos, como água, poluentes, florestas, 

alimentos. É desejável, na medida do possível, que se meça a 

sustentabilidade por unidades físicas (toneladas de petróleo e, não, seu 

preço, expectativa de vida e, não, gastos com saúde);  

♦ Devem ser condutores, ou seja, devem fornecer informações que 

conduzam à ação;  

♦ Devem ser provocativos, levando à discussão, ao aprendizado e à 

mudança.  
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Nota-se que a preocupação no desenvolvimento de metodologias para os indicadores 

centram-se na clareza e regionalização. Isso ocorre para que sejam amplamente utilizados e 

aceitos pelas organizações que irão utilizá-los. Gallopin (1996) ainda salienta que existe a 

necessidade do estabelecimento das interligações entre os diversos aspectos relacionados 

com o conceito sustentável, ressaltando a importância das pesquisas empíricas e teóricas 

no auxílio da criação dos indicadores. 

Por fim, apesar de existirem sugestões de indicadores que contemplem as dimensões de 

sustentabilidade não se pode adotá-las sem que os indicadores sejam contextualizados na 

análise a ser realizada. Portanto, não existem indicadores de sustentabilidade definitivos, o 

que justifica os diversos sistemas de indicadores existentes, os quais serão apresentados 

nas sessões a seguir, já que esses mesmos são dinâmicos e variam de acordo com a 

natureza do objeto de estudo.  

2.1.1. Indicadores de desenvolvimento sustentável 

Com a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo 

em 1972, questões ambientais foram levantadas como objeto de políticas socioeconômicas, 

em nível nacional ou internacional. Vinte anos depois, na UNCED no Rio de Janeiro, foi 

consenso que as estratégias de desenvolvimento sustentável deveriam integrar aspectos 

ambientais em políticas de desenvolvimento. Durante o evento acordos foram assinados, 

como a Agenda 21, a Carta da Terra, Convênios sobre Mudanças Climáticas e Diversidade 

Biológica (EDWARDS, 2004). 

A Agenda 21, plano de ação global que estabelece a longo prazo o equilíbrio entre as 

necessidades econômicas e sociais com os recursos naturais do planeta, define critérios de 

sustentabilidade, filosofia, estratégia e programas operativos a se desenvolverem em uma 

localidade, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida da população e conseguir um 

desenvolvimento sustentável local (UNITED NATIONS, 1992b). Possui ainda 

recomendações específicas quanto ao desenvolvimento e à implementação de contabilidade 

ambiental e econômica, e de indicadores de desenvolvimento sustentável (UNSTAT, 

2002b). 

A busca por indicadores de desenvolvimento sustentável, demandados pela Agenda 21, 

levou as organizações internacionais a produzirem diversos tipos de indicadores de 

desenvolvimento sustentável, algumas iniciativas estão reunidas no Quadro 2.1. Esses 

estudos tem em comum o resumo de estatísticas ambientais e socioeconômicas por meio 

de índices que possam ser imediatamente aplicados em planejamento, avaliação e 



D0082C13: Indicadores de sustentabilidade ambiental na etapa de execução de empreendimentos...               43 

C. P. C. SILVA                                                                                                                                             Capítulo 2 

formulação de políticas, focando assuntos específicos, como saúde, ambiente ou 

assentamentos humanos (DPCSD, 2002; UNSTAT, 2002b).  

Quadro 2.1 – Principais iniciativas internacionais de desenvolvimento de indicadores ambientais e de 

desenvolvimento sustentável na esfera das nações (Adaptado de SILVA, 2007)  

 

Organização/ 
iniciativa

Publicação/data Foco/objetivo

Human 
Development 

Report

United Nations 
Development 
Programme  – 
UNDP - 1990

Índice de Desenvolvimento Humano combina 
indicadores de longevidade, educação e padrão de 
vida (índice social)

OECD Core set 
of environmental 

indicators
OECD (1993)

50 indicadores ambientais para medir progresso 
ambiental

World Resources 
Institute  (WRI)

HAMMOND et al. 
(1994) Vinograd 

(1995)

Indicadores ambientais (biodiversidade, indicadores 
georreferenciados e fluxos de materiais)

Ecological 
Footprint

Wackernagel; 
REES (1995)

Indicador de sustentabilidade Relacionar área 
produtiva e água necessárias para manter padrões 
de consumo urbano

Environment 
Statistics Section 

of the United 
Nations Statistics 

Division

UNSD/IWGAES18 
(1995)

Indicadores de desenvolvimento sustentável

CSD Working 
List of Indicators 
of Sustainable 
Development

United Nations 
Department of 
Economic and 
Social Affairs  – 
UNDSD/DESA 

(1996)

134 indicadores de desenvolvimento sustentável + 
fichas metodológicas, para tornar indicadores de 
desenvolvimento sustentável acessíveis aos 
agentes de decisão em âmbito nacional

CSD Theme 
Indicator 

Framework

United Nations 
Department of 
Economic and 
Social Affairs  – 
UNDSD/DESA 

(1999)

57 indicadores de desenvolvimento sustentável, 
arranjados em 15 temas e 38 subtemas

World Bank 
Environmental 
Performance 

indicators

SEGNESTAM 
(1999)

Monitorar e avaliar os efeitos ambientais 
(desempenho) de atividades apoiadas pelo World 
Bank

Key ‘headline’ 
indicators of 
sustainable 

development

UNITED 
KINGDOM (1999)

Indicadores de desenvolvimento sustentável para o 
Reino Unido 15 indicadores-chave de 
desenvolvimento sustentável + 147 indicadores 
nacionais (core set) + 29 indicadores locais

Energy and 
environment 

indicators

EUROSTAT 
(2002)

Mais de 80 indicadores ambientais (relacionados a 
energia) respondem à demanda do Conselho de 
Energia da União Européia feita em 1999 Dados 
agregados, calculados para os 15 países da União 
Européia, com séries de dados até 2000
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Para a organização de indicadores das nações, principalmente de indicadores ambientais, 

foram desenvolvidas diversas estruturas analíticas, as quais são indicadas no Quadro 2.2 e 

embasadas em quatro abordagens básicas, aplicadas separadamente ou combinadas 

(UNSTAT, 2002b): 

♦ A abordagem por meios (media approach): organiza os temas ambientais 

a partir da perspectiva dos componentes ambientais principais (ar, solo, 

água, etc.); 

♦ O modelo pressão-resposta (stress-response): concentra-se nos 

impactos de atividades humanas sobre o ambiente (pressões) e sua 

transformação subseqüente (respostas); 

♦ A contabilidade de recursos (resource accounting): procura traçar o fluxo 

de recursos naturais desde sua extração, através de etapas sucessivas 

de processamento e uso final, até o seu retorno para o ambiente, na 

forma de emissões e resíduos, ou para a economia, através da 

reciclagem; 

♦ Abordagens ecológicas (estatística ecológica) constituem um campo 

amplo que inclui diversos modelos, técnicas de monitoramento e índices 

ecológicos. 

Inicialmente, o desenvolvimento de indicadores ambientais convergiu-se no “estado” do 

ambiente, por meio do monitoramento de alterações físicas no ambiente natural. 

Percebendo que essa abordagem não evidenciava as causas do problema ou o que era 

possível fazer a respeito, apenas informava aos agentes de decisão que havia algo errado, 

foram desenvolvidas abordagens pressão-resposta, como o modelo pressurestate- response 

(PSR), adotado pela OECD, e suas variações: driving force-state-response (DSR), adotado 

pela Comissão das Nações Unidas para Desenvolvimento Sustentável (UN CSD), e driving 

force-pressure-state-impact-response (DPSIR), adotado pela EIA e pelo EUROSTAT, 

podendo ser observadas por meio do Quadro 2.2 (DESA, 2001). 

Outras abordagens, provenientes de combinações entre elas, também foram utilizadas na 

organização dos indicadores ambientais, como a estrutura FDES, adotada pela Environment 

Statistics Section da UNSTAT (UNSTAT, 1984) e a estrutura temática utilizada pela UN 

CSD, ambas resultantes da combinação das abordagens por meios e pressão-resposta 

(DESA, 2001). 

 

 



D0082C13: Indicadores de sustentabilidade ambiental na etapa de execução de empreendimentos...               45 

C. P. C. SILVA                                                                                                                                             Capítulo 2 

Quadro  2.2 – Estruturas desenvolvidas para organizar indicadores ambientais ou de desenvolvimento 

sustentável das nações (SILVA, 2007) 

 

 

Estrutura Publicação Características principais

Framework for the 
Development of 

Environment 
Statistics  (FDES)

United Nations 
Statistical Division 
(UNSTAT, 1984)

Relaciona componentes ambientais (flora, fauna, 
atmosfera, água, solo e assentamentos humanos) a 
categorias de informação (ação, impacto e reação), 
numa combinação das abordagens por meios e 
pressão-resposta. Adotado pela UNSTAT nos 
trabalhos em estatística ambiental.

Framework for 
Indicators of 
Sustainable 
Development 

(FISD)

UNSTAT Towards 
a Framework for 

Indicators of 
Sustainable 

Development 
(BARTELMUS, 

1994)

Combinava a FDES com a estrutura da Agenda 21 
(e não por meios).
Adotado pela UNSTAT nos trabalhos em estatística 
ambiental.

Modelo pressão-
estado-resposta 

(PSR)
OECD (1991)

Adaptação feita no âmbito da OECD (1991, 1993) do 
modelo pressão-resposta para analisar as 
interações entre pressões ambientais, o estado do 
ambiente e respostas ambientais.
Adotado nos trabalhos de indicadores ambientais da 
OECD, entre outros.

Modelo força motriz-
estadoresposta 

(DSR)
OECD (1996)

O conceito de pressões (que pressupõe impactos 
sempre negativos) foi substituído pelo de driving 
force , que pode descrever tanto impactos positivos 
como negativos, como é normalmente o caso dos 
indicadores sociais, econômicos e institucionais.
Matriz que incorpora horizontalmente os três tipos 
de indicadores (driving force, state, response ) e, 
verticalmente, as diferentes dimensões do 
desenvolvimento sustentável (aspectos 
econômicos, sociais, institucionais e ambientais).
Adotado no trabalho inicial sobre indicadores da UN 
CSD.

Modelo força motriz-
pressãoestado-

resposta (DPSIR)

EEA (1999) 
EUROSTAT 
(1999, 2001, 

2002)

O componente pressões foi reinserido no modelo e 
um novo grupo (impactos) é utilizado para detalhar 
melhor os efeitos sobre o ambiente e facilitar a 
organização das respostas da sociedade.
Utilizado nos trabalhos sobre indicadores ambientais 
da European Environmental Agency (EIA) e 
Statistical Office of the European Communities 
(Eurostat)
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2.1.2. Indicadores de sustentabilidade para o setor da construção 

As principais iniciativas de desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade, 

direcionadas ao setor da construção, podem ser relacionadas conforme a Quadro 2.3. 

Dentre as quais o Projeto CRISP, Construction Related Sustainability Indicators, a estrutura 

da CIRIA, Construction Industry Research and Information Association, e os indicadores de 

sustentabilidade de edifícios merecem destaque. 

Quadro 2.3 – Iniciativas para o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade relacionados ao setor da 

construção (Adaptado de SILVA, 2007) 

 

2.1.2.1. CRISP - Construction Related Sustainability Indicators  

Em 1995, foi criado pela CIB Working Commission W82 o projeto Sustainable Development 

and the Future of Construction, que tinha por objetivo definir construção sustentável, as 

consequências futuras do desenvolvimento sustentável sobre a indústria da construção, 

recomendações estratégicas e exemplos de melhores práticas de construção, envolvendo 

11 países europeus, os Estados Unidos, Japão e Malásia (BOURDEAU et al., 1998). Esse 

estudo concluiu que o passo seguinte seria alcançar maior visão consensual, por meio de 

um modelo global comum, e estabelecer indicadores e políticas para traduzir essa visão em 

realidade, resultando na preparação da Agenda 21 em Construção Sustentável publicada 

pelo CIB em 1999 (CIB, 1999). 

Organização/iniciativa Publicação Foco/objetivo

CIB W82 Construction 
Related Sustainability 

Indicators – CRISP (junho 
2000 a agosto 2003)

CIB W82 (1999); CRISP 
NETWORK (2001); 

Häkkinen et al. (2002)

Indicadores de sustentabilidade 
relacionados ao setor de construção 
(rede européia)

Construction Industry 
Research and Information 

Association (CIRIA)
CIRIA (2001)

Indicadores de  sustentabilidade para a 
indústria da construção do Reino Unido

University of Michigan REPPE (1999a)
Indicadores de sustentabilidade de 
edifícios

Green Building Challenge 
(GBC)

COLE; LARSSON (2000) 
TODD; JOHN (2001)

Indicadores de sustentabilidade 
ambiental são utilizados para 
comparar edifícios em diferentes 
países

ISO 21929-1                          
ISO 21929-2

ISO 21929-1 (ISO, 2011)  
ISO 21929-2 (ISO, 2011)

Estrutura de desenvolvimento de  
indicadores de sustentabilidade de 
edifícios – Normalização

No nível setorial

No nível de edifícios
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Para o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade para o setor de construção, a 

CIB W82 criou o projeto Construction Related Sustainability Indicators – CRISP numa 

cooperação entre Japão, Malásia, Canadá, Estados Unidos e a EC CRISP Network, que 

congrega 24 membros em 16 países europeus, e com o objetivo inicial de desenvolver uma 

estrutura de indicadores organizados com base no modelo DSR e em categorias/etapas 

processuais em cinco níveis de abrangência crescente: edifício, urbano, regional, nacional e 

global. Os outros objetivos do projeto CRISP eram (CRISP, 2001): 

♦ Definir e validar indicadores (quantitativos e qualitativos) de 

sustentabilidade relacionados ao setor de construção, incluindo aspectos 

ambientais, econômicos, sociais, culturais e institucionais; 

♦ Implementar os indicadores para mensurar a sustentabilidade de 

edifícios, do ambiente construído, e dos diferentes atores envolvidos em 

sua criação e manutenção em nível nacional, e comparar a 

sustentabilidade de edifícios, regiões e nações. 

A estrutura de indicadores adotada pela rede CRISP organizou os indicadores de 

sustentabilidade em tipo, escala do impacto, aspecto de desenvolvimento sustentável e 

categoria de construção. Na classificação Tipo foram previstos seis tipos de indicadores 

(CRISP, 2001): 

♦ Pressão: descrevem a liberação de emissões e o uso de recursos e solo; 

♦ Desempenho: descrevem o comportamento do produto em seu uso 

pretendido; 

♦ Estado: descrevem quantitativa e qualitativamente fenômenos físicos, por 

exemplo, temperatura ou nível de ruído; biológicos, como recursos de 

fauna selvagem; químicos, com a concentração de substâncias danosas; 

e sociais, econômicos e culturais, como a área média de construção por 

habitante; 

♦ Impacto: descrevem impactos causados por alterações no estado dos 

ambientes natural e construído, como por exemplo, impactos em 

biodiversidade, disponibilidade de recursos e provisão de condições 

adequadas de saúde e segurança; 

♦ Resposta: descrevem respostas de grupos sociais, empreendimentos e 

iniciativas governamentais para evitar e compensar mudanças ou 

adaptar-se a elas; 
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♦ Eficiência: relacionando pressões sobre as atividades humanas, 

respostas ou desempenho de produtos. Estes indicadores informam 

quanto à eficiência de produtos e processos em termos de recursos 

utilizados, emissões liberadas e resíduos gerados por unidade do 

produto. 

Já na classificação Escala do Impacto, 4 indicadores: 

♦ Global: internacional e mundial; 

♦ Nacional: país; 

♦ Regional: parte definida de um país;  

♦ Local: cidade ou vizinhança. 

Na classificação Aspecto de Desenvolvimento Sustentável apenas 3: 

♦ Ambiental; 

♦ Econômico; 

♦ Social. 

E por fim, na Categoria de Construção, 5 indicadores: 

♦ Urbana; 

♦ Infra-estrutura; 

♦ Edifícios; 

♦ Produtos de construção; 

♦ Processos. 

O projeto possuía a função de desenvolver uma estrutura comum em âmbito internacional, 

mas atribuir pesos diferentes aos indicadores de cada país, devendo ainda ser compatível 

com um cenário futuro projetado, para permitir a evolução de indicadores e de seu conteúdo 

ao longo do tempo. 

Na vigência do projeto CRISP, entre os anos de 2000 a 2003, 24 organizações de 14 países 

coletaram e validaram 510 indicadores, agrupados em 40 sistemas de indicadores 

relevantes. E um protótipo da base de dados que classifica sistemas e indicadores em um 

formulário padrão foi disponibilizado para demonstrar aos usuários finais seu conteúdo e 

estrutura, porém essa não se encontra mais em funcionamento. 
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2.1.2.2. CIRIA - Construction Industry Research and Information Association 

A Construction Industry Research and Information Association – CIRIA realizou uma ampla 

consulta ao setor de construção no Reino Unido, resultando numa outra iniciativa de 

desenvolvimento e estruturação de indicadores de sustentabilidade para o setor de 

construção, que a partir da discussão de quatro elementos do desenvolvimento sustentável 

emergiram dez temas-chave para a construção sustentável (CIRIA, 2001), como pode ser 

observado no Quadro 2.4. 

Quadro 2.4 – Temas-chave para a construção sustentável no Reino Unido (CIRIA, 2001) 

 

Temas Ambientais Subtemas

Evitar poluição
Mitigação e gestão de poluição nos canteiros
Planejamento de transporte

Proteção e melhoria da 
biodiversidade

Criação de habitat e melhoria ambiental
Otimização de sítios contaminados (brownfields)
Projeto e construção ambientalmente responsáveis

Melhoria de eficiência 
energética

Projeto para custos ao longo do ciclo de vida
Uso de materiais locais com baixa energia incorporada

Uso eficiente de recursos

Minimização e gestão de resíduos
Reúso de estruturas existentes
Projeto e construção seca
Conservação de água
Uso de produtos reciclados ou de fontes sustentáveis

Temas Sociais Subtemas

Respeito à equipe de 
funcionários

Provisão de treinamento efetivo e avaliações de funcionários
Igualdade de termos e condições
Provisão de oportunidades iguais a todos
Saúde, segurança e provisão de ambiente de trabalho adequado
Manutenção da moral e da satisfação dos funcionários
Participação na tomada de decisões

Relacionamento com 
comunidades locais

Minimização de perturbação local
Construção de canais efetivos de comunicação
Contribuição para a economia local
Entrega de edifícios e estruturas que melhorem o ambiente local

Estabelecimento de 
parcerias

Construção de relacionamento de longo prazo com clientes
Construção de relacionamento de longo prazo com 
fornecedores
Cidadania corporativa
Entrega de edifícios e estruturas que aumentem a satisfação, o 
bem-estar e o valor para clientes e usuários
Contribuição para o desenvolvimento sustentável globalmente

Temas Econômicos Subtemas
Aumento de produtividade e 

lucro
Melhoria de produtividade
Padrão de crescimento consistente

Melhoria no projeto (produto 
oferecido)

Satisfação do cliente
Minimização de defeitos
Tempo para conclusão mais curto e previsível
Projetos de menor custo, com maior previsibilidade de custos

Monitoramento e relato de 
desempenho x metas

Relato da empresa
Benchmarking de desempenho
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Dentro dos temas e subtemas, há indicadores estratégicos e indicadores operacionais. Os 

indicadores estratégicos medem os sistemas e processos internos da empresa, para 

melhorar seu desempenho, sendo, por natureza, genéricos e relevantes para a maior parte 

das empresas de construção. A informação necessária está normalmente disponível em 

âmbito corporativo e requer menor esforço de compilação (CIRIA, 2001). 

Já os indicadores operacionais medem o desempenho da empresa na produção e entrega 

de construções mais sustentáveis. E o desempenho da empresa em projetos individuais 

pode ser agregado para indicar o desempenho global da empresa quanto a um item 

específico (CIRIA, 2001). 

2.1.2.3. Indicadores de sustentabilidade de edifícios 

No fim da década de 90, o debate sobre indicadores de sustentabilidade de edifícios foi 

intensificado, com a realização de um workshop, pela Universidade de Michigan em 1999, 

para discussão de indicadores de sustentabilidade de edifícios, obstáculos para a sua 

implementação e estratégias (REPPE, 1999a, 1999b, 1999c).  

Com o objetivo de desenvolver uma lista preliminar de indicadores de sustentabilidade, 

entendidos como medidas absolutas destinadas a embasar a comparação internacional de 

edifícios, um Grupo de Trabalho no Green Building Challenge – GBC foi constituído em 

2001. Na ocasião, o GT concluiu que não possuía conhecimento suficiente sobre níveis de 

metas que o permitisse trabalhar com indicadores de sustentabilidade, preferindo adotar a 

terminologia indicadores de desempenho ambiental (TODD; JOHN, 2001).  

Silva (2007) aponta que a necessidade de se avaliar o desempenho ambiental de edifícios 

veio exatamente da constatação de que os países não possuíam meios para verificar quão 

"verdes" eram de fato os seus edifícios. E que o segundo grande impulso no crescimento de 

avaliações ambientais de edifícios veio com o consenso, entre pesquisadores e agências 

governamentais, quanto à classificação de desempenho atrelada aos sistemas de 

certificação ser um dos métodos mais eficientes para elevar o nível de desempenho 

ambiental tanto do estoque construído quanto de novas edificações. Assim, atualmente os 

países da Europa, juntamente com os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e Hong 

Kong possuem um sistema de avaliação e classificação de desempenho ambiental de 

edifícios, conforme Quadro 2.5. 

As metodologias para avaliação ambiental de edifícios surgiram primeiro na Europa, nos 

EUA e no Canadá, na década de 90, como parte das estratégias para o cumprimento de 

metas ambientais locais estabelecidas a partir da United Nations Conference on 
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Environment and Development – UNCED, no Rio de Janeiro. Todos estes métodos 

partilhavam o objetivo de encorajar a demanda do mercado por níveis superiores de 

desempenho ambiental, provendo avaliações para o diagnóstico de eventuais necessidades 

de intervenção no estoque construído e para orientar projetistas ou sustentar a atribuição de 

selos ambientais para edifícios (SILVA, 2000). 

Os diversos meios de avaliação ambiental propõem às construções meios de diminuir a 

utilização dos recursos naturais e tendem a focar no edifício em termos de seu padrão de 

desempenho e características físicas. As avaliações de sustentabilidade aparecem como 

parceiras nesse processo, com a visão de não só diminuir essas necessidades, como 

também de reaproveitar e gerir esses recursos envolvidos, dando ênfase ao processo e 

transformações que ocorrem nos limites do sistema edificado. A união desses dois métodos 

visa transformar assim, a própria edificação num sistema mais próximo do conceito de 

autossuficiência. 

Esses métodos, de adoção voluntária, possuem uma estrutura em forma de lista de 

verificação, sendo possível a vinculação com algum tipo de certificação de desempenho. 

Baseiam-se em indicadores de desempenho, atribuindo assim uma pontuação técnica em 

função do grau de atendimento a requisitos relativos aos aspectos construtivos e de conforto 

ambiental, enfocando o interior da edificação, o seu entorno próximo, sua relação com a 

cidade e o meio ambiente global.  

Porém tais metodologias devem levar em conta algumas variáveis como os níveis de 

pressão sobre os recursos naturais de um país para o outro; as diferentes práticas 

construtivas e de projeto utilizadas; as condições climáticas; os aspectos sociais e 

econômicos; e a receptividade dos mercados a introdução de métodos construtivos 

diferentes (SILVA et. al., 2003). 

Os métodos de avaliação ambiental de edifícios disponíveis tipicamente não abordam os 

aspectos sociais e econômicos da sustentabilidade e são dirigidos a edifícios individuais. Já 

os indicadores de sustentabilidade, relacionam-se a medidas mais gerais da sociedade, 

como redução de pobreza, analfabetismo, PIB, etc., que não são facilmente relacionadas à 

escala organizacional ou de um edifício (COLE, 2002; TODD; JOHN, 2001). 
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Quadro 2.5 – Principais sistemas existentes para avaliação ambiental de edifícios (SILVA, 2007). 

 

 

 

País Sistema Comentários

BREEAM
(BRE 

Environmental
Assessment 

Method )

Sistema com base em critérios e benchmarks , para várias 
tipologias de edifícios. Um terço dos itens avaliados são parte 
de um bloco opcional de avaliação de gestão e operação para 
edifícios em uso. Os créditos são ponderados para gerar um 
índice de desempenho ambiental do edifício. O sistema é 
atualizado regularmente (a cada 3-5 anos) (BALDWIN et al., 
1998).

BRE EcoHomes

Sistema com base em critérios e benchmarks, seguindo a 
estrutura de categorias do BREEAM for Offices  e o conceito 
de avaliação de edifício-base, projeto e aquisição, gestão & 
operação. Os créditos são ponderados para gerar um índice 
global de desempenho ambiental. (BRE, 2003).

PROBE (Post-
occupancy 
Review of 
Building 

Engineering )

Projeto de pesquisa para melhorar a retro-alimentação sobre 
desempenho de edifícios, através de avaliações pós-
ocupação (com base em entrevistas técnicas e com os 
usuários) e de método publicado de avaliação e relato de 
energia (COHEN et al., 2001).

Internacion
al iiSBE

GBC (Green 
Building 

Challenge ) 
GBTool

Sistema com base em critérios e benchmarks hierárquicos. 
Ponderação ajustável ao contexto de avaliação (COLE; 
LARSSON, 2000).

Hong Kong

HK-BEAM (Hong 
Kong Building 
Environmental 
Assessment 

Method )

Adaptação do BREEAM 93 para Hong Kong, em versões para 
edifícios de escritórios novos (CET, 1999a) ou em uso (CET, 
1999b) e residenciais (CET, 1999c). Não pondera.

LEED 
(Leadership in 

Energy and 
Environmental 

Design )

Inspirado no BREEAM. Sistema com base em critérios e 
benchmarks . O sistema é atualizado regularmente (a cada 3-
5 anos) e versões para outras tipologias estão em estágio 
piloto. Na versão para edifícios existentes, a linguagem ou as 
normas de referência foram modificados para refletir a etapa 
de operação do edifício (USGBC, 2001).

LEED for Homes

Variação atualmente em desenvolvimento do LEED 
especificamente para a avaliação de unidades residenciais. 
Objetiva reconhecer e premiar as residências que incorporem 
práticas de excelência ambiental. Mantém os níveis de 
desempenho do LEED e praticamente as mesmas categorias 
de avaliação, exceto “localização e conexões” e 
“conscientização do usuários”, que foram adicionadas 
(USGBC, 2005)

MSDG 
(Minnesota 
Sustainable 

Design Guide )

Sistema com base em critérios (emprego de estratégias de 
projeto ambientalmente responsável). Ferramenta de auxílio 
ao projeto (CARMODY et al. 2000).

Reino 
Unido

Estados 
Unidos
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Quadro 2.5 – Principais sistemas existentes para avaliação ambiental de edifícios (SILVA, 2007) (cont.). 

 

 

 

 

 

 

EcoEffect

Método de LCA para calcular e avaliar cargas ambientais 
causadas por um edifício ao longo de uma vida útil assumida. 
Avalia uso de energia, uso de materiais, ambiente interno, 
ambiente externo e custos ao longo do ciclo de vida (LCC ). A 
avaliação de uso de energia e de uso de materiais é feita com 
base em LCA; enquanto a avaliação de ambiente interno e de 
ambiente externo é feita com base em critérios. Um software 
de apoio, no momento com base de dados limitada, foi 
desenvolvido para cálculo dos impactos ambientais e para 
apresentação dos resultados (GLAUMANN, 1999)

Environmental 
Status of 
Buildings

Sistema com base em critérios e benchmarks , modificado 
segundo as necessidades dos membros. Sem LCA ou 
ponderação (GLAUMANN; VON PLATEN, 2002)

Dinamarca

BEAT 2002 
(Building 

Environmental 
Assessment 

Tool )

Método de LCA, desenvolvido pelo SBI , que trata os efeitos 
ambientais da perspectiva do uso de energia e materiais 
(GLAUMANN; VON PLATEN, 2002)

Noruega EcoProfile

Sistema com base em critérios e benchmarks  hierárquicos, 
influenciado pelo BREEAM. Possui duas versões: edifícios 
comerciais e residenciais (PETTERSEN, 2002; GLAUMANN; 
VON PLATEN, 2002)

Finlândia

Promise 
Environmental 
Classification 
System for 
Buildings

Sistema com base em critérios e benchmarks , com 
ponderação fixa para quatro categorias: saúde humana (25%), 
recursos naturais (15%), conseqüências ecológicas (40%) e 
gestão de risco (20%) (AHO, 2002; HUOVILA et al., 2002).

BEPAC (Building 
Environmental 
Performance 
Assessment 

Criteria )

Inspirado no BREEAM e dedicado a edifícios comerciais 
novos ou existentes. O sistema é orientado a incentivos, e 
distingue critérios de projeto e de gestão separados para o 
edifício-base e para as formas de ocupação que ele abriga 
(COLE; ROUSSEAU; THEAKER, 1993)

BREEAM 
Canada

Adaptação do BREEAM (SKOPEK, 2002)

Áustria
Comprehensive 

Renovation

Sistema com base em critérios e benchmarks , para 
residências para estimular renovações abrangentes em vez 
de parciais (GEISSLER, 2002)

Alemanha EPIQR
Avaliação de edifícios existentes para fins de melhoria ou 
reparo (LÜTZKENDORF, 2002)

Suécia

Canadá
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Quadro 2.5 – Principais sistemas existentes para avaliação ambiental de edifícios (SILVA, 2007) (cont.). 

 

2.1.2.4. Normalização 

Um avanço paralelo nessa mesma direção é o trabalho da ISO 21929, um conjunto de 

normas que descreve, dá orientações para o desenvolvimento de indicadores relacionados à 

construção de edifícios e define alguns indicadores básicos. Preparada pelo Comitê Técnico 

ISO / TC 59 - edifícios e obras de engenharia civil, Subcomitê SC 17 - Sustentabilidade em 

edifícios e obras de engenharia civil, é constituída pelas seguintes partes, sob o título geral 

de Sustentabilidade na construção civil - Indicadores de Sustentabilidade: 

♦ Parte 1: Estrutura para o desenvolvimento de indicadores e um conjunto 

básico de indicadores para os edifícios (ISO, 2011). 

NF Bâtiments 
Tertiaires 

Démarche HQE

Sistema com base em critérios e benchmarks . Sua 
ponderação é baseada no perfil de desempenho específico 
definido para cada projeto. Inclui avaliação da gestão do 
desenvolvimento do empreendimento. O resultado é um perfil 
de desempenho global, detalhado pelas 14 preocupações 
ambientais definidas pela Associação HQE (CSTB, 2005)

Certification 
Habitat & 

Environnement

Sistema desenvolvido especificamente para a certificação de 
edifícios habitacionais novos, coletivos e multifamiliares. O 
resultado apresenta-se sob a forma de um perfil de 
desempenho mínimo considerando 7 temas (QUALITEL, 
2005)

CASBEE 
(Comprehensive 

Assessment 
System for 

Building 
Environmental 

Efficiency )

Sistema com base em critérios e benchmarks . Composto por 
várias ferramentas para diferentes estágios do ciclo de vida. 
Inspirada na GBTool, a ferramenta de projeto trabalha com um 
índice de eficiência ambiental do edifício (BEE), e aplica 
ponderação fixa e em todos os níveis (JSBC, 2002).

BEAT (Building 
Environmental 
assessment 

Tool )

Ferramenta LCA publicada pelo BRI (Building Research 
Institute ), em 1991.

Austrália

NABERS 
(National 
Australian 
Building 

Environment 
Rating Scheme )

Sistema com base em critérios e benchmarks . Para edifícios 
novos e existentes. Atribui uma classificação única, a partir de 
critérios diferentes para proprietários e usuários. Em estágio-
piloto. Os níveis de classificação são revisados anualmente 
(VALE et al , 2001)

Green Star
Sistema com base em critérios e benchmarks , que pretende 
abranger várias tipologias de edifícios. No momento, apenas a 
versão para escritórios está implementada. (GBCA, 2005)

Japão

França
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♦ Parte 2: Estrutura para o desenvolvimento de indicadores para obras de 

engenharia civil (ISO, 2013). 

Com o uso dessa norma, pretende-se que as avaliações de sustentabilidade de edifícios 

sejam feitas segundo uma estrutura comum e uma coleção principal de indicadores, 

conforme Quadro 2.6, definidos na ISO AWI 21932 (2002c) e na ISO TS 21929 (ISO, 

2005b). 

Quadro 2.6 – Lista mínima de indicadores de sustentabilidade de edifícios sugerida na ISO 21932 (ISO TC59/ 

SC3, 2002c). 

 

Os indicadores ambientais referenciam-se basicamente às categorias de impactos listadas 

na ISO 14.042 (ISO, 2000) e foram, por sua vez, relacionados na versão de 2003 da ISO CD 

21931 (ISO, 2003b), que aponta uma lista mínima de itens a serem contemplados no 

desenvolvimento de métodos de avaliação ambiental de edifícios, como é ilustrado pelo 

Quadro 2.7. 

Quadro 2.7 – Estruturas de itens a avaliar proposta pela ISO CD 21931, versão 2003 (ISO, 2003b). 

 

Indicadores ambientais
Uso de matérias-primas naturais
Consumo de energia
Liberação de emissões danosas ao ambiente

Indicadores sociais

Acessibilidade (transporte público, ciclistas, pedestres)
Vida útil
Ambiente interno
Uso sem barreiras (barrier-free )

Indicadores econômicos Custos ao longo do ciclo de vida

Indicadores de sustentabilidade

Categorias obrigatórias Subcategorias
Conforto térmico
Conforto acústico
Iluminação
Qualidade do ar
Energia para operação
Operação eficiente
Carga térmica
Uso de energia natural
Eficiência dos sistemas prediais
Consumo de água
Produtividade no uso de recursos
Evitar uso de poluentes
Poluição
Carga na infra-estrutura local

Ambiente interno

Energia

Recursos e materiais

Impactos no entorno
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A ISO 21929-1:2011 (ISO, 2011) estabelece um conjunto básico de indicadores para avaliar 

o desempenho de sustentabilidade dos edifícios novos ou já existentes, relacionados com a 

sua concepção, construção, operação, manutenção, renovação e no final do vida. Juntos, o 

conjunto básico de indicadores fornece medidas para expressar a contribuição de um 

edifício para a sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. 

Esta parte da ISO 21929 segue os princípios estabelecidos na norma ISO 15392, ISO 

26000, ISO 14040 e da família de normas internacionais que inclui ISO 14020, ISO 14021, 

ISO 14024 e ISO 14025. E ainda: 

♦ Adapta-se a princípios gerais de sustentabilidade para edifícios; 

♦ Inclui um quadro para o desenvolvimento de indicadores de 

sustentabilidade para uso na avaliação dos impactos econômicos, 

ambientais e sociais de edifícios; 

♦ Determina os aspectos a considerar na definição de um conjunto de 

indicadores de sustentabilidade para edifícios; 

♦ Estabelece um conjunto básico de indicadores; 

♦ Descreve como utilizar indicadores de sustentabilidade; 

♦ Dá as regras para o estabelecimento de um sistema de indicadores. 

O objetivo da norma é definir os processos a serem seguidos, ao abordar a sustentabilidade 

de um edifício, a fim de apoiar a avaliação da sustentabilidade de edifícios utilizando um 

quadro comum e um conjunto de indicadores. O quadro inclui uma lista de indicadores 

principais, que considera o meio ambiente, impacto social e econômico para três níveis, 

conforme Tabela 2.1 (ISO, 2011). 

Já a ISO 21929-2:2013 (ISO, 2013) fornece estrutura e diretrizes para a seleção e 

desenvolvimento de indicadores para obras civis, incluindo um conjunto de indicadores 

principais, conforme Quadro 2.8, que proporciona medidas para expressar como um obra 

civil contribui para a sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, comuns a qualquer 

tipologia de obra. 
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Tabela 2.1 – Lista de indicadores ISO 21929-1 (ISO, 2011) 

 

ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS

OUTROS 
IMPACTOS 

AMBIENTAIS

VALOR 
ECONÔMICO

PRODUTIVIDADE SAÚDE SATISFAÇÃO PATRIMÔNIO
VALOR 

CULTURAL

Acesso a transporte público
Acesso por meio de pedestres e as 
bicicletas
O acesso a espaços verdes e abertos
O acesso aos serviços básicos
Manter a qualidade arquitetônica e do 
patrimônio cultural do ambiente 
construído

A impermeabilização do solo
Reuso da terra 
Acessibilidade do canteiro de obras e 
construção 
Valor de construção de lote em função 
de proteção da natureza 
Aparecimento de espécies raras e 
características naturais individuais 
valiosas no local

Uso de recursos e liberação de 
emissões nocivas* 
condições do espaço  interno
Qualidade do ar interno
Segurança 
Facilidade de manutenção 
Adaptabilidade 
LCC 
Manutenabilidade

IMPACTOS POTENCIAIS

 INDICADORES ESPECÍFICOS QUANTO À LOCALIZAÇÃO

*Incluindo o esgotamento dos recursos energéticos não renováveis   e o uso de energia primária renovável;

 INDICADORES ESPECÍFICOS QUANTO AO SÍTIO

 INDICADORES ESPECÍFICOS QUANTO AO EDIFÍCIO

AMBIENTAL ECONÔMICO SOCIAL
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Quadro 2.8 – Lista de indicadores ISO 21929-2 (ISO, 2013)

CONSUMO DE RECURSOS ENERGÉTICOS EMISSÕES NA ÁGUA REPERCUSSÃO ECONÔMICA

Consumo de energía Qualidade da água Custo do Ciclo de Vida 

CONSUMO DE MATERIAIS
Mudanças no regime hidrológico (águas 
superficiais e águas subterrâneas)

Os custos externos 

Materiais usados   por peso ou volume EMISSÕES NO SOLO
A alteração do valor econômico das áreas afetadas 
pela infraestrutura

Materiais reutilizados ou reciclados Alterações na qualidade do solo POPULAÇÃO

Material de escavação reutilizados Proporção de solo contaminado Criação de Emprego 

CONSUMO DE ÁGUA PRODUÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS Efeitos do património cultural

Consumo de agua resíduos gerados INCLUSÃO SOCIAL

USO DO SOLO Método de eliminação A aceitação social 

Ocupação do terreno Minimização de resíduos Nível de participação no processo 

Proporção de uso de terras anteriormente 
subdesenvolvido (em relação à ocupação total da 
terra) 

BIODIVERSIDADE E ECOSSISTEMA Feedback negativo

Proporção de terras protegidas utilizadas (em 
relação à ocupação total da terra)

Área de habitat criado / destruído RISCOS EXTERNOS

EMISSÕES NA ATMOSFERA Espécies de animais e vegetais afetados Segurança durante o trabalho de construção 

As emissões de gases de efeito estufa 
Implementação e acompanhamento de medidas 
de conservação de espécies

Índice de Segurança 

Reduzir as emissões de gases de efeito estufa PAISAGEM SAÚDE E BEM ESTAR

As emissões de poeiras Impacto visual Inconveniência de obras civis para vizinhos

Outras emissões significativas restauração de áreas afetadas O acesso a insumos básicos

RUÍDO E VIBRAÇÕES

Níveis de ruído
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A norma aponta aspectos ambientais a ser considerados no desenvolvimento de um sistema 

de indicadores e são eles: 

♦ Uso de recursos energéticos; 

♦ Uso de recursos materiais; 

♦ O consumo de água; 

♦ O uso da terra; 

♦ Emissões para a atmosfera; 

♦ Ruído e vibração; 

♦ Emissões para a água; 

♦ Emissões para o solo; 

♦ Produção e gestão de resíduos; 

♦ Biodiversidade e ecossistemas; 

♦ Paisagem. 

Essa parte da norma aponta os principais temas de interesse relacionados com obras de 

construção civil, podendo ser classificados quanto às dimensões do desenvolvimento 

sustentável, como segue: 

♦ Ambiental: mudanças climáticas, consumo de recursos naturais, poluição 

ambiental, perda de funções dos ecossistemas e da biodiversidade; 

♦ Econômica: valor econômico e produtividade; 

♦ Social: saúde e segurança, a satisfação, o patrimônio cultural, o impacto 

sobre a população e a comunidade. 

Estabelece ainda os passos a serem seguidos no desenvolvimento de um sistema de 

indicadores: 1) eleger indicadores relevantes; 2) desenvolver e/ ou encontrar métodos e 

informações adequadas para medir ou avaliar os valores indicadores individualmente. E que 

os indicadores devem ser descritos quanto ao nome, definição, unidade de medida, fontes 

de informação sugerida e questões relacionadas.  

2.2. ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL 

A redução do consumo energético e da extração de recursos minerais, a conservação das 

áreas naturais e da biodiversidade, a manutenção da qualidade do ambiente construído e 
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gestão da salubridade do ar interior são elementos fundamentais apontados pela Agenda 21 

do CIB para a construção sustentável (CIB, 1999). 

O conceito de construção sustentável deve variar conforme as propriedades de cada 

país e relaciona-se com seu clima, cultura, tradições construtivas, estágio de 

desenvolvimento industrial, natureza das edificações existentes e características dos 

diversos agentes envolvidos no processo construtivo de cada país (DEGANI, 2003). 

Segundo o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (2011), há alguns princípios 

básicos para uma construção sustentável e eles podem ser destacados como: 

♦ Aproveitamento de condições naturais locais; 

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

♦ Implantação e análise do entorno; 

♦ Não provocar ou reduzir impactos no entorno (paisagem, temperaturas e 

concentração de calor); 

♦ Qualidade ambiental interna e externa; 

♦ Gestão sustentável da implantação da obra; 

♦ Adaptar-se as necessidades atuais e futuras dos usuários; 

♦ Uso de matérias-primas que contribuam com a eco-eficiência do 

processo; 

♦ Redução do consumo energético; 

♦ Redução do consumo de água; 

♦ Reduzir, reutilizar, reciclar e dispor corretamente os resíduos sólidos; 

♦ Introduzir inovações tecnológicas sempre que possível e viável; 

♦ Educação ambiental e conscientização dos envolvidos no processo; 

Já em relação aos aspectos ambientais, o setor da construção conta com alguns sistemas 

de avaliação e certificação ambientais de empreendimentos que abordam itens básicos para 

a verificação da sustentabilidade ambiental. E esses se dividem em critérios mais amplos 

como (ARAÚJO, 2009):  

♦ Qualidade da implantação; 

♦ Gestão do uso da água; 

♦ Gestão do uso de energia; 

♦ Gestão de materiais e (redução de) resíduos; 
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♦ Prevenção de poluição; 

♦ Gestão ambiental (do processo); 

♦ Gestão da qualidade do ambiente interno; 

♦ Qualidade dos serviços; 

♦ Desempenho econômico; 

A indústria da construção civil causa diversos impactos sobre o meio ambiente. Em relação 

ao consumo de recursos e geração de resíduos, todas s etapas de um empreendimento 

(construção, uso, manutenção e demolição) são relevantes no que diz respeito. Por outro 

lado, outros aspectos são característicos apenas em algumas etapas, como por exemplo, as 

emissões de materiais particulados, ruídos e vibrações, típicas durante a fase de execução 

(ARAÚJO, 2009). 

Um processo de transformação sustentável deve-se atentar tanto as suas entradas quanto 

as suas saídas, por meio de ações no seu processo interno. Em relação às entradas, deve-

se atentar para a origem dos seus recursos de modo a garantir a sua qualidade, 

procedência ambiental e legal. Em relação às saídas deve-se atentar para a qualidade final 

do produto, a redução de seus impactos, o aprimoramento da renda dos trabalhadores, a 

garantia de boas relações com a comunidade vizinha da obra, a diminuição de acidentes de 

trabalho, o desenvolvimento técnico, a produção de conhecimento que retroalimente o 

processo de melhoria contínua, entre outros (GEHLEN, 2009). 

Assim, há a necessidade de se conhecer a intensidade e a frequência dos impactos, bem 

como suas consequências para os meios físico, biótico e antrópico do local onde a obra está 

inserida, além de saber em que medida todos aqueles que sofrem impactos, considerando 

como prejudicados as pessoas que trabalham na obra, os fornecedores, o empreendedor, 

os projetistas, a vizinhança, e até mesmo a sociedade como um todo, para então priorizá-

los, levando em consideração o contexto específico do canteiro de obras. 

2.2.1. Aspectos e impactos ambientais em canteiro de obras 

As interferências causadas pelos canteiros de obras causam impactos significativos como 

incômodos à vizinhança (sonoros, visuais, etc.) e poluição (ao solo, à água e ao ar), 

impactos ao local da obra (aos ecossistemas, erosões, assoreamentos, trânsito, etc.) e 

consumo de recursos (principalmente água e energia).  Assim, embora os impactos sejam 

os problemas, devem-se conhecer suas causas e em quais atividades estes ocorrem e com 
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que intensidade, para neles atuar, minimizando suas consequências (CARDOSO e 

ARAÚJO, 2007). 

O conhecimento a cerca dos impactos ambientais é importante para escolher onde e para o 

quê dar prioridade. Priorizados os impactos que precisam ser reduzidos ou eliminados, 

pode-se definir as tecnologias e as ações de natureza gerencial necessárias, estabelecendo 

os recursos que precisam ser implementados, os prazos e custo envolvidos (CARDOSO e 

ARAÚJO, 2007). 

Os aspectos e impactos ambientais decorrentes das atividades sob responsabilidade das 

empresas construtoras de edifícios são apresentados nos Quadros 2.9 e 2.10, 

respectivamente, conforme Degani (2003): 

Quadro 2.9 – Aspectos ambientais decorrentes das atividades sob responsabilidade das empresas construtoras 

de edifícios (DEGANI, 2003). 

 

Aspectos ambientais decorrentes das atividades sob 
responsabilidade das empresas construtoras de edifícios

Geração de resíduos tóxicos
Geração de resíduos sólidos

Desperdício de materiais
Lançamento não monitorado

Descarte de recurso renovável
Emissão de vibração

Emissão de ruído dos equipamentos diversos
Impermeabilização do solo
Lançamento de fragmentos

Emissão de material particulado
Consumo e desperdício de água

Consumo e desperdício de energia
Consumo recursos naturais e manufaturados

Queima de combustíveis não renováveis
Uso da via pública

Supressão da vegetação
Rebaixamento do lençol freático

Remoção de edificações
Emprego de mão-de-obra

Risco de geração de faíscas - dispersão gás
Mudança de uso do imóvel

Risco de vazamento de CFC
Desprendimento de gases, fibras, e outros

Troca de gases insuficiente
Consumo e desperdício de gás
Perduração de redes públicas

Risco de desmoronamento
Vazamento de produtos químicos

Estímulo ao comércio local
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Quadro 2.10 – Impactos ambientais consequentes das atividades das empresas construtoras de edifícios 

(DEGANI, 2003). 

 

Conhecendo os aspectos ambientais e seus conseqüentes impactos ambientais negativos, 

deve-se definir as práticas, tecnologias ou ações de natureza gerencial recomendadas para 

mitigá-los ou ao menos reduzi-los, entendendo o que está implicado em cada aspecto, quais 

os desafios associados e as razões do seu destaque. A identificação dessas questões 

permite entender os impactos, vislumbrar as soluções para intervir nas atividades 

relacionadas e eliminar ou diminuir as consequências dos impactos (CARDOSO e ARAÚJO, 

2007). 

Esta pesquisa não tem como objetivo resgatar detalhadamente cada aspecto ou impacto, 

nem estabelecer preocupações referentes. A proposição é conhecer os impactos ambientais 

negativos mais relevantes relacionados à etapa de execução, para posteriormente 

Alteração das propriedades físicas
Contaminação química
Indução de processos erosivos
Esgotamento de reservas minerais
Deterioração da qualidade do ar
Poluição sonora
Alteração da qualidade águas superficiais
Aumento da quantidade de sólidos
Poluição de águas subterrâneas
Alteração dos regimes de escoamento
Escassez de água
Interferências na fauna local
Interferências na flora local
Alteração da dinâmica dos ecossistemas
Alteração da qualidade paisagística
Escassez de energia elétrica
Alteração nas condições de saúde
Incômodo para a comunidade
Alteração no tráfego de vias locais
Pressão sobre serviços urbanos (exceto drenagem)
Alteração nas condições de segurança
Danos a bens edificados
Aumento do volume de aterros de resíduos
Geração de emprego e renda
Aumento de despesas do município/empresa
Interferência na drenagem urbana
Perda de solos férteis
Dinamização econômica

Meio antrópico

Impactos ambientais consequentes das atividades das empresas 
construtoras de edifícios

Solo

Ar

Água

Meio biótico

Meio físico
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identificar, no cenário goiano, as iniciativas ambientalmente sustentáveis adotadas pela 

empresa em estudo. 

2.2.2. Metodologias Internacionais de Avaliação Ambiental e Canteiro de 

Obras 

Uma das maneiras de incentivar a busca pela sustentabilidade na indústria da construção 

civil é a adoção de sistemas de avaliação e classificação do desempenho ambiental e da 

sustentabilidade de edifícios. As metodologias também funcionam como orientação ao 

mercado quanto ao desempenho esperado para os edifícios. 

Cardoso e Araújo (2007) apresentam um levantamento do estado da arte, baseado em 

referenciais normativos estrangeiros já existentes, a cerca das atividades desenvolvidas nos 

canteiros de obras, os impactos ambientais delas decorrentes e como são considerados nas 

diferentes metodologias de avaliação da sustentabilidade de edifícios, como pode ser visto 

por meio da Tabela 2.2. 

É perceptível a diversidade no tratamento dado aos impactos causados pelo canteiro de 

obras pelas diferentes metodologias, conforme Tabela 2.2. As metodologias de avaliação 

francesas HQE e H&E demonstram maior preocupação com o tema; BREEAM, GBTool e 

LEED for Homes lhes conferem uma importância intermediária; CASBEE, Eco-Homes e 

LEED-NC apresentam uma abordagem insignificante. 
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Tabela 2.2 – Síntese das medidas a serem implementadas para mitigar os impactos ambientais causados por 

atividades desenvolvidas nos canteiros de obras, segundo as diferentes metodologias de avaliação da 

sustentabilidade de edifícios. (CARDOSO e ARAÚJO, 2007). 

 

Não é o objetivo deste item, nem da pesquisa, apresentar as metodologias detalhadamente. 

A proposta é abordar as exigências das metodologias internacionais em relação aos 

canteiros de obras. Para isso, foram considerados três métodos internacionais, Haute 

Qualité Environnementale - HQE e Habitat et Environnement - H&E, por possuir aspectos 

relevantes ao assunto em questão, conforme Cardoso e Araújo (2007); e Leadership in 

B
R

E
E

A
M

C
A

S
B

E
E

H
Q

E
®

H
&

E

E
co

-H
o

m
es

G
B

T
o

ll

L
E

E
D

-N
C

L
E

E
D

®
 f

o
r 

H
o

m
es

R
ef

er
ên

ci
as

Reduzir a produção de resíduos 2
Quantificar os resíduos por classes 4

Avaliar o custo das destinações finais dos resíduos por classe 1
Organizar triagem e coleta (“plano de gerenciamento”) 5
Assegurar a qualidade da triagem 1
Assegurar a rastreabilidade dos resíduos transportados 1
Limitar a deposição em aterros, privilegiando a reciclagem 4
Limitar os incômodos sonoros 2
Limitar os incômodos visuais 1
Limitar os incômodos de veículos 2
Limitar os incômodos diversos 2
Limitar a poluição do solo 3
Limitar a poluição da água 3
Limitar a poluição do ar 4
Assegurar a proteção do ecossistema local 3
Limitar as erosões 3
Limitar o consumo de água 1
Limitar o consumo de energia 1
Usar recursos locais 1
Usar madeira de plantação manejada, de reúso ou reciclada 3
Implementar um Sistema de Gestão do Empreendimento 1
Criar mecanismo de comunicação com vizinhança e 
tratamento queixas 1
Contratação levando em conta aspectos ambientais 2
Preparação do canteiro, levando em conta aspectos 
ambientais 1
Realizar o balanço ambiental do canteiro ao final da obra 1
Implementação de medidas para o controle da qualidade da 
construção 3
Minimizar acidentes de trabalho que causem ferimentos ou 
mortes 1
Age de modo proativo ? Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim --
Prevê a certificação do edifício Sim Não Sim Sim Sim NãoSim SimSim --
TOTAL DE REFERÊNCIAS 8 2 15 14 1 7 4 6 57

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL

Ações a serem implementadas
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Energy & Environmental Design - LEED, por ser um método em potencial de crescimento e 

adoção no país. 

2.2.2.1. Haute Qualité Environnementale - HQE 

A Associação HQE surgiu do programa “Écologie et Habitat”, em 1996, e reúne diversos 

agentes do setor, tais como instituições públicas e privadas, associações, empreendedores, 

industriais e organizações profissionais em prol do meio ambiente Porém, o projeto de 

certificação surgiu apenas em 2005, com a publicação oficial, a partir da necessidade de 

garantir-se a qualidade dos inúmeros empreendimentos que começaram a surgir na França 

e ditos HQE (SILVA, 2007). 

Haute Qualité Environnementale é uma base de avaliação francesa, apoiada em exigências 

normativas e legais de cada localidade, que consiste em 14 categorias de preocupações 

ambientais, agrupadas em quatro famílias: 

♦ Eco-construção: relação do edifício com seu entorno; escolha integrada 

de produtos, sistemas e processos construtivos; e canteiro de obras com 

baixo impacto ambiental; 

♦ Eco-gestão: gestão da água; da energia; dos resíduos; e limpeza e 

manutenção; 

♦ Conforto: conforto higrotérmico; acústico; visual; e olfativo; 

♦ Saúde: qualidade sanitária dos ambientes; do ar; e da água. 

Essa metodologia envolve a implementação de um sistema de gestão da operação e 

estabelece, no mínimo, três ocasiões distintas para a realização de avaliações de 

desempenho ambiental, as quais são realizadas pelo próprio empreendedor. Verifica o 

atendimento dos índices de desempenho relativos às características do produto final, e 

ainda as disposições e escolhas realizadas ao longo das fases de planejamento, concepção 

e realização (CARDOSO e DEGANI, 2004). 

Apresenta uma categoria denominada “Canteiro de obras com baixo impacto ambiental”, 

com duas exigências relacionadas: otimização da gestão dos resíduos do canteiro e 

redução dos incômodos, poluições e consumos gerados pelo canteiro (CSTB, 2005). 

Com relação à otimização da gestão dos resíduos do canteiro, exige-se a minimização da 

geração de resíduos, a correta quantificação, organização, triagem e acondicionamento dos 

resíduos no canteiro, assim como a garantia da rastreabilidade dos resíduos (CSTB, 2005). 
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Já em relação as exigências do item “Redução dos incômodos, poluições e consumos 

gerados pelo canteiro”, envolvem a implantação de estratégias e planos para limitar os 

incômodos sonoros, visuais, os incômodos devidos à circulação de veículos e à poeira, ao 

barro e às sobras de concreto; as poluições do solo e do subsolo, da água e do ar, o 

consumo de água e energia (CSTB, 2005). 

2.2.2.2. Habitat et Environnement - H&E 

Desenvolvida pela Qualitel – Qualité Logement - com a finalidade de solucionar a 

problemática do desenvolvimento sustentável no setor da habitação, sua iniciativa foi 

conduzida em articulação com a Associação HQE e validada a partir de 2003 (SILVA, 2007). 

Essa metodologia é voltada a edifícios habitacionais, tendo como uma das categorias de 

preocupação o “Canteiro de obras limpo”. Traz cinco exigências: “mecanismos para a 

correta contratação das empresas que atuam no canteiro; destinação final dos resíduos; 

preparação do canteiro; controle dos impactos ambientais do canteiro; e balanço ambiental 

do canteiro” (QUALITEL, 2013). 

Quanto aos “Mecanismos para a correta contratação das empresas que atuam no canteiro”, 

exige-se que o empreendedor inclua a questão ambiental no processo de contratação das 

empresas, determine que cada empresa defina um responsável ambiental para o canteiro e 

disponibilize para as empresas contratadas os elementos que permitam com que estas 

atendam aos objetivos ambientais fixados (QUALITEL, 2013). 

Com relação à “Destinação final dos resíduos”, exige-se que a construtora faça uma lista 

dos resíduos gerados, separando por classes e incluindo as quantidades, de acordo com as 

etapas da obra, complementando com informações relativas às destinações finais, com uma 

estimativa dos custos correspondentes. Determina-se a redução da deposição em aterros, 

privilegiando as cadeias disponíveis de reciclagem. A empresa construtora deve fornecer ao 

empreendedor os registros relativos à destinação final dos resíduos (QUALITEL, 2013). 

O item “Preparação do canteiro” exige que o empreendedor estude, antes do início da obra, 

a elaboração do canteiro, de modo a atender aos objetivos relacionados à redução dos 

impactos ambientais (QUALITEL, 2013). 

Quanto ao “Controle dos impactos ambientais do canteiro”, é exigido que o empreendedor 

defina as disposições adequadas a serem implantadas para gerenciar os impactos 

ambientais do canteiro (QUALITEL, 2013). 
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Por fim, em relação ao “Balanço ambiental do canteiro” é necessário realizar, ao fim da obra, 

um balanço ambiental do canteiro, com o objetivo de mensurar os esforços conduzidos, e as 

disposições ambientais implantadas, além da sua efetividade (QUALITEL, 2013). 

2.2.2.3. Leadership in Energy & Environmental Design - LEED 

Visando acelerar o desenvolvimento e a implementação de práticas de projeto e construção 

ambientalmente responsáveis, o Green Building Council (USGBC), em 1994, iniciou um 

programa para desenvolver um sistema de classificação de desempenho consensual e 

orientado para o mercado nos Estados Unidos (SILVA, 2007). 

 Foi desenvolvido então o Leadership in Energy & Environmental Design - LEED, um 

sistema de classificação e certificação ambiental projetado para facilitar a transferência de 

conceitos de construção ambientalmente responsável para os profissionais e para a 

indústria de construção americana (SILVA, 2007). 

A certificação é válida por um período de cinco anos, e o sistema é constituído por um 

checklist que atribui créditos para o atendimento de critérios pré-estabelecidos, divididos em 

6 categorias, basicamente ações de projeto, construção ou gerenciamento, que contribuam 

para reduzir os impactos ambientais de edifícios: 

♦ Sítios sustentáveis; 

♦ Uso eficiente de água; 

♦ Energia e atmosfera; 

♦ Materiais e recursos; 

♦ Qualidade do ambiente interno; 

♦ Inovação e processo de projeto; 

Essa metodologia apresenta duas exigências referentes ao canteiro de obras: controle de 

erosão e de assoreamento e gestão dos resíduos do canteiro. A primeira é obrigatória e não 

acrescenta pontos, enquanto a segunda pode render até dois pontos, ou seja, 3% do total 

possível (USGBC, 2009). 

A exigência “Controle de erosão e assoreamento” tem por objetivo o monitoramento da 

erosão, visando à redução dos possíveis impactos negativos na qualidade da água e do ar. 

É necessária a elaboração de um “plano do controle de assoreamento e de erosão” 

específico para cada obra, de modo a prevenir a perda do solo durante a construção por 
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águas de chuvas ou erosões, assim como evitar a poluição do ar pela poeira ou material 

particulado (USGBC, 2009). 

Com relação à gestão dos resíduos do canteiro, o objetivo é direcionar os resíduos de 

construção e demolição e a terra escavada para outros destinos que não a disposição em 

aterros; os recursos recuperados recicláveis de volta para os responsáveis pela sua 

produção industrial (logística reversa); os materiais reutilizáveis para as destinações 

apropriadas; e exige-se o desenvolvimento e a implantação de um plano de gestão dos 

resíduos do canteiro (USGBC, 2009). 

2.2.3. O cenário brasileiro 

A crescente necessidade por edifícios mais eficientes, do ponto de vista ambiental, é 

constatada pela heterogeneidade no foco das empresas construtoras, em que algumas se 

limitam à incorporação de conceitos por meio de soluções de projeto que possuam grande 

visibilidade, porém sem representar grandes melhorias ambientais, outras buscam 

certificações de acordo com critérios de países do exterior, nem sempre adequadas às 

condições nacionais. 

No contexto brasileiro, ainda há uma grande carência em normas e legislações sobre o 

assunto. O país está no início pela busca por um melhor desempenho ambiental de 

edificações, embora existam várias iniciativas, tais como o Selo Casa Azul, o Selo Procel, 

entre outros. 

Não é objetivo deste trabalho elencar todas as iniciativas, e sim apresentar as mais 

relevantes em relação à movimentação do setor da construção civil no sentido. 

2.2.3.1. Alta Qualidade Ambiental AQUA 

O Referencial Técnico de Certificação – Edifícios habitacionais – Processo AQUA - Alta 

Qualidade Ambiental - é o primeiro certificado brasileiro para construções sustentáveis, 

publicado em 2010, foi implantado a partir de um convênio de cooperação entre a Fundação 

Carlos Alberto Vanzolini (FCAV) e a Certification Qualité Logement (CERQUAL), organismo 

francês certificador da qualidade da habitação da associação QUALITEL (FCAV, 2013). 

Este referencial técnico partiu da adequação da certificação francesa HQE à realidade 

brasileira. Ele permite avaliar um dado empreendimento composto por um ou mais edifícios 

habitacionais, novos ou envolvendo uma reabilitação, possibilitando responder às exigências 
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do referencial. As fases cobertas por esta certificação são o programa, a concepção e a 

realização (FCAV, 2013). 

Assim como a certificação HQE, a certificação AQUA estrutura-se em 14 categorias, 

resumidas em quatro famílias: sítio e construção; gestão; conforto; e saúde. A avaliação é 

feita por níveis, sendo as escalas: nível Base (B) - critérios baseados em indicadores 

normalizados ou regulamentares ou correspondentes às práticas usuais; nível Intermediário 

(I) - critérios superiores aos das práticas usuais; nível Superior (S) - critérios definidos a 

partir das melhores práticas constatadas em empreendimentos similares já realizados no 

Brasil (ARAÚJO, 2009). 

A metodologia apresenta entre suas categorias de preocupações ambientais do edifício o 

item “Canteiro de obras com baixo impacto ambiental”. Este é dividido em duas 

subcategorias: otimização da gestão dos resíduos do canteiro de obras e redução dos 

incômodos, poluição e consumo de recursos causados pelo canteiro de obras. 

Quanto à “Otimização da gestão dos resíduos do canteiro de obras” as preocupações 

envolvidas são: a minimização da produção de resíduos do canteiro de obras; o 

beneficiamento do máximo possível dos resíduos e de forma coerente com as cadeias locais 

existentes; e asseguramento da correta destinação dos resíduos. 

Em relação ao item “Redução dos incômodos, poluição e consumo de recursos”, as 

exigências concernem à limitação de incômodos, de poluição e de consumo de recursos 

(água e energia). Os incômodos considerados são os sonoros, visuais, os devidos à 

circulação de veículos, ao material particulado, à lama e aos derramamentos de concreto. A 

poluição envolve os efeitos ao solo, subsolo, água e ar. O consumo de recursos, por sua 

vez, trata de água e energia. 

2.2.3.2. CBCS - Conselho Brasileiro de Construção Sustentável 

Em 2011, foi publicado pelo Conselho Brasileiro de Construção Sustentável – CBCS um 

texto preliminar referente às atividades desenvolvidas pelo Comitê de Avaliação de 

Sustentabilidade que visam à proposição de um conjunto de indicadores de sustentabilidade 

socioambiental mensuráveis para os empreendimentos do setor da construção civil. 

A criação desse conjunto de indicadores objetiva criar uma base de dados pública na qual 

os agentes do setor da construção possam informar o desempenho de seus 

empreendimentos em relação a cada indicador (CBCS, 2011).  
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A base de dados permitirá situar o desempenho socioambiental de cada empreendimento 

em relação aos níveis médio e de excelência praticados pelo mercado, servindo como 

instrumento de apoio à tomada de decisão; fornecer um diagnóstico da sustentabilidade da 

cadeia produtiva como um todo; e indicar a evolução das práticas do mercado ao longo do 

tempo, estimulando ações de melhorias no desempenho dos empreendimentos brasileiros e 

alimentando atividades de pesquisa e inovação (CBCS, 2011). 

O Comitê Temático pressupõe a elaboração de um método objetivo e disseminado de 

medição de cada indicador, para que possa ser reprodutível e comparável. Os indicadores 

foram definidos coletivamente e são organizados em nove grandes temas: 

♦ Qualidade do ambiente externo e infraestruturas; 

♦ Seleção e consumo de materiais, componentes e sistemas; 

♦ Gestão do canteiro de obras; 

♦ Gestão da água; 

♦ Eficiência energética; 

♦ Qualidade do ambiente interno e saúde dos usuários; 

♦ Operação e manutenção; 

♦ Social; 

♦ Poluição por emissões. 

Percebeu-se, durante a sua elaboração, que os diferentes indicadores poderiam ser 

endereçados a partes interessadas distintas. Assim, o trabalho levou a proposição dos 

indicadores, estruturados conforme seus respectivos temas, para as escalas do usuário, do 

bairro, da sociedade, e do empreendedor (CBCS, 2011). 

O CBSC (2011) esclarece que este trabalho encontra-se em estado de evolução, sendo os 

indicadores formulados uma prévia sobre o assunto, sem a intenção de esgotá-lo, e sim de 

consolidar uma leitura inicial de um modo de avaliação e acompanhamento da qualidade 

socioambiental dos empreendimentos disponíveis no mercado, com uma vasta possibilidade 

de criação de outros indicadores. O trabalho do Comitê foi o de definir os mais significativos, 

e os de possibilidade de cálculo e medição. 
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2.2.3.3. Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e 

Obras da Construção Civil - SIAC 

O SiAC - Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da 

Construção Civil do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H, 

tem como objetivo avaliar a conformidade do sistema de gestão da qualidade das empresas 

de serviços e obras, considerando as características específicas da atuação dessas 

empresas no setor da construção civil, e baseando-se na série de normas ISO 9000, 

visando a contribuir para a evolução da qualidade, produtividade e sustentabilidade no setor 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2012). 

O Sistema busca contribuir para a evolução dos patamares de qualidade do setor, 

envolvendo especialidades técnicas de execução de obras, serviços especializados de 

execução de obras, gerenciamento de obras e de empreendimentos e elaboração de 

projetos (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2012). 

A participação das empresas construtoras se dá por meio de uma adesão voluntária ao 

Programa, por meio da participação no Sistema de Avaliação da Conformidade de 

Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil - SiAC, verificando os prazos e metas 

para a qualificação constantes do acordo setorial que se encontra vigente na unidade 

federativa (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2012). 

Em dezembro de 2012, foi aprovado o novo Regimento do SiAC -, com mudanças que 

incluem a integração do SiAC com os outros sistemas do PBQP-H, e a incorporação de 

indicadores da qualidade voltados à sustentabilidade no canteiro de obras, obrigatórios 

apenas para as empresas construtoras que atuam no subsetor obras de edificações. E são 

eles: 

♦ Indicador de geração de resíduos ao longo da obra: volume total de 

resíduos descartados (excluído solo) por trabalhador por mês – medido 

mensalmente e de modo acumulado ao longo da obra em m3 de resíduos 

descartados / trabalhador. 

♦ Indicador de geração de resíduos ao final da obra: volume total de 

resíduos descartados (excluído solo) por m2 de área construída – medido 

de modo acumulado ao final da obra em m3 de resíduos descartados / m2 

de área construída. 

♦ Indicador de consumo de água ao longo da obra: consumo de água 

potável no canteiro de obras por trabalhador por mês – medido 
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mensalmente e de modo acumulado ao longo da obra em m3 de água / 

trabalhador; 

♦ Indicador de consumo de água ao final da obra: consumo de água 

potável no canteiro de obras por m2 de área construída – medido de 

modo acumulado ao final da obra em m3 de água / m2 de área construída; 

♦ Indicador de consumo de energia ao longo da obra: consumo de energia 

elétrica no canteiro de obras por trabalhador por mês – medido 

mensalmente e de modo acumulado ao longo da obra em kWh de 

energia elétrica / trabalhador; 

♦ Indicador de consumo de energia ao final da obra: consumo de energia 

no canteiro de obras por m2 de área construída – medido de modo 

acumulado ao final da obra em kWh de energia elétrica/ m2 de área 

construída. 

2.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 

O levantamento teórico feito por meio da revisão bibliográfica acerca de indicadores de 

desenvolvimento sustentável e de indicadores de sustentabilidade para o setor da 

construção proporcionou a coleta de informações relativas à movimentação do setor neste 

sentido. Além disso, permitiu uma análise dos métodos existentes para avaliação ambiental 

de edifícios e dos impactos ligados aos canteiros de obras para se chegar a questões 

importantes para o desenvolvimento da pesquisa. 
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CAPÍTULO 3  

METODOLOGIA 

Este capítulo se destina a apresentar os procedimentos metodológicos necessários para a 

realização deste trabalho e é estruturado em duas partes: a primeira classifica e caracteriza 

a pesquisa; a segunda descreve a metodologia utilizada, as etapas da pesquisa, a escolha 

da empresa e a instrumentação necessária para coleta de dados a serem obtidos. 

3.1. CLASSIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A metodologia adotada para a produção deste trabalho denomina-se pesquisa-ação, com 

caráter exploratório e abordagens tanto qualitativas, quanto quantitativas.  

A pesquisa-ação procura unir a pesquisa à ação ou prática, caracterizando-se pelo 

envolvimento cooperativo ou participativo dos pesquisadores e participantes representativos 

da situação ou do problema, desenvolvendo o conhecimento e a compreensão da teoria 

como parte da prática para todos. 

A intervenção do pesquisador ao longo do processo de pesquisa, levando ao aprendizado 

na ação, e não apenas uma recomendação na etapa final do projeto, é peculiar nessa 

metodologia. Assim como a atuação do pesquisador na implementação de uma prática, bem 

como na realização de mudanças necessárias, a fim de promover o aprimoramento da ação. 

Para a realização desta pesquisa, foi realizado um estudo em dois empreendimentos, em 

fases distintas de execução, de uma empresa construtora goiana com perfil sustentável na 

gestão de suas obras, com o intuito de analisar o cenário atual de produções 

ambientalmente sustentáveis e, desta forma, confrontar novas informações com aquelas 

obtidas na primeira etapa desta pesquisa.  

Buscou-se também implementar a medição de alguns dos indicadores sugeridos, bem como 

refinar a proposição desses indicadores, para posteriormente validá-los, transformando 

esses dados a serem obtidos em números sugestivos à implantação de práticas 

sustentáveis pelo setor da construção civil, promovendo assim o desenvolvimento 

sustentável no setor. 
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3.2. DESCRIÇÃO DO MÉTODO E ETAPAS DA PESQUISA 

A elaboração da proposta do uso de indicadores de sustentabilidade ambiental voltados à 

etapa de execução de obras apoiou-se: 

♦ Na revisão bibliográfica; 

♦ No estudo exploratório, realizado em dois empreendimentos residenciais, 

em etapas distintas da fase de construção, de uma empresa construtora 

certificada (NBR ISO 9001: 2008 de Sistema de Gestão da Qualidade, a 

NBR ISO 16001: 2004 de Sistema de Gestão da Responsabilidade 

Social, a NBR ISO 14001: 2004 de Sistema de Gestão Ambiental, 

OHSAS 18001: 2007 de Sistema de Gestão da Saúde e Segurança do 

Trabalho e o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do 

Habitat – PBQP-H) da região metropolitana de Goiânia; 

♦ Na investigação da atual situação do setor quanto ao uso de indicadores 

de sustentabilidade. 

O levantamento teórico feito por meio da revisão bibliográfica permitiu uma análise dos 

métodos existentes para avaliação ambiental de edifícios e dos impactos ligados aos 

canteiros de obras para se chegar a duas questões básicas: 

♦ O que os métodos avaliam em relação às atividades realizadas em 

canteiros? 

♦ Quais os impactos ambientais negativos existentes nessas atividades? 

Conhecidas as respostas das indagações anteriores, selecionou-se, dentro do cenário 

goiano, uma empresa construtora com perfil sustentável na sua gestão de obras, certificada 

pelos Sistemas de Gestão da Qualidade e Ambiental, com abertura para a realização da 

pesquisa, para a promoção de um estudo exploratório na intenção de identificar: 

♦ As iniciativas ambientalmente sustentáveis da empresa; 

♦ As práticas, tecnologias ou ações mitigadoras aos impactos negativos do 

canteiro; 

♦ O que é monitorado pela construtora. 

Paralelamente, um panorama dos principais trabalhos realizados a cerca de indicadores de 

desenvolvimento sustentável e de indicadores de sustentabilidade para o setor da 

construção proporcionou a coleta de informações relativas à movimentação do setor neste 
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sentido. Num confronto das informações obtidas nessa etapa com as do estudo exploratório, 

chegou-se ao ponto principal da pesquisa, com base nas indagações: 

♦ O que medir? 

♦ O que já é feito? 

♦ Como medir? 

Após a definição do que é possível de se medir e como medir, resultando numa listagem de 

indicadores de sustentabilidade ambiental voltados à etapa de execução de 

empreendimentos, foi proposta a implantação da sistemática pretendida, verificando de 

forma qualitativa e quantitativa os resultados dessas práticas ambientais sustentáveis 

realizadas pela empresa. Essa etapa também se destinou ao amadurecimento e à melhoria 

dos indicadores propostos, com a realização de modificações e ajustes necessários em sua 

estrutura e na sua forma de coleta de dados, a fim de refiná-los para a sistematização dos 

resultados. 

Diante do exposto, o processo de pesquisa foi consolidado a partir da atuação da 

pesquisadora, em conjunto com os agentes envolvidos, na implementação de alguns dos 

indicadores sugeridos nos empreendimentos da empresa construtora em estudo, com a sua 

intervenção na realização de mudanças e refinamentos, levando ao conhecimento e 

compreensão da teoria na ação ou prática, e à interação entre a autora e os participantes 

representativos no processo de gestão da empresa. 

Com o objetivo de propor indicadores de sustentabilidade ambiental voltados à etapa de 

execução de empreendimentos multipavimentos, os procedimentos metodológicos utilizados 

para a realização dessa pesquisa foram organizados em cinco etapas, as quais podem ser 

estruturadas, sequenciadas e ilustradas por meio da Figura 3.1. 

Em seguida, essas etapas foram detalhadas, descrevendo o que compete a cada uma 

delas, com o intuito de situar o leitor a cerca do desenvolvimento da pesquisa e o que ela 

abrange. 
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 Figura 3.1 – Esquema com etapas de desenvolvimento da pesquisa 
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3.2.1. Primeira Etapa – Referencial teórico  

Inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica, desenvolvida ao longo de toda a pesquisa, a 

qual forneceu suporte para a expansão do restante do trabalho, e apoia-se em estudos 

teóricos a cerca de metodologias de avaliação ambiental nacionais e internacionais, que 

abordem quesitos relacionados a canteiros de obras; impactos ambientais consequentes 

das atividades de produção das empresas construtoras de edifícios; e indicadores de 

desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade para o setor da construção. Ambos 

necessários ao entendimento das atividades das empresas do ramo da construção civil que 

interferem no meio ambiente e à formulação da pesquisa-ação propostas à empresa em 

estudo. 

3.2.2. Segunda Etapa – Contexto Goiânia 

Com o objetivo de contribuir no desenvolvimento dos indicadores de sustentabilidade 

propostos nesse trabalho, selecionou-se, dentro do cenário goiano, uma empresa 

construtora com perfil sustentável na sua gestão de obras, certificada pelos Sistemas de 

Gestão da Qualidade (NBR ISO 9001: 2008 ou PBQP-H) e Ambiental (NBR ISO 14001: 

2004), com abertura para a realização da pesquisa, para a promoção de um estudo 

exploratório na intenção de identificar as iniciativas ambientalmente sustentáveis da 

empresa; e as práticas, tecnologias ou ações mitigadoras aos impactos negativos do 

canteiro.  

O estudo na empresa escolhida foi efetuado em dois empreendimentos residenciais em 

fases diferentes de execução, em que um estava na fase de acabamento e o outro na de 

estrutura, com o intuito de abranger as várias etapas da execução e investigar as práticas 

ambientalmente sustentáveis adotadas pela empresa, juntamente com sua formalidade e 

estrutura organizacional. 

O levantamento dos dados foi feito a partir da análise das metodologias de avaliação 

ambiental de edifícios e dos impactos negativos ligados às atividades dos canteiros de 

obras, com a identificação dos requisitos e critérios relacionados à sustentabilidade 

ambiental da etapa de execução de empreendimentos. 

A investigação na empresa se deu por meio da aplicação de quatro questionários, todos 

voltados a temáticas ambientais em canteiro de obras, como consumo de recursos, cargas 

ambientais e qualidade do ambiente interno, e ilustrados pelas Tabelas 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. A 

primeira temática trabalha aspectos voltados ao consumo de recursos de água, energia e 
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materiais. A segunda engloba gestão de resíduos sólidos, abordando aspectos de triagem, 

armazenamento e reuso desses resíduos; a terceira a gestão da poluição tanto sonora e 

visual, quanto do ar, solo e água; e a quarta a limpeza, o conforto térmico, lumínico, acústico 

e a circulação no canteiro de obras, caracterizando assim a qualidade de seu ambiente 

interno.  

Tais questionários identificam a presença ou ausência de uma iniciativa ambientalmente 

sustentável, com informações e dados coletados pela autora, obtidos a partir de visitas, 

entrevistas e análise do local. 

Tabela 3.1 – Questionário Consumo de Recursos 

 

OBSERVAÇÕES
1 Existe reutilização das águas cinzas no canteiro? (    ) Sim (    ) Não 
2 São utilizados componentes economizadores de água? (    ) Sim (    ) Não 
3 Existe utilização das águas pluviais? (    ) Sim (    ) Não 
4 Existe medição e controle do uso de água? (    ) Sim (    ) Não 

OBSERVAÇÕES

1
São utilizadas energias renováveis no canteiro? (Ex.: aquecimento 
solar)

(    ) Sim (    ) Não 

2 É realizado um controle ou racionalização de energia? (    ) Sim (    ) Não 

3
São feitas revisões periódicas nos equipamentos para garantir seu 
melhor desempenho energético?

(    ) Sim (    ) Não 

4
São utilizadas alternativas de redução de energia no canteiro? 
Quais? (Ex.: lâmpadas eficientes, sensores de presença, luz natural, 
etc.)

(    ) Sim (    ) Não 

5
Existe especificação para instalação de um sistema de redução da 
demanda energética no horário de pico no processo produtivo?

(    ) Sim (    ) Não 

OBSERVAÇÕES

1
Foram especificados materiais com conteúdo reciclado ou 
rapidamente renováveis?

(    ) Sim (    ) Não 

2
Foram especificados materiais (com qualidade e durabilidade) que 
visam melhorar o desempenho do empreendimento?

(    ) Sim (    ) Não 

3
Foram elaborados projetos de execução para minimizar erros de 
execução e desperdício de material?

(    ) Sim (    ) Não 

4
Exite um controle de qualidade no recebimento de materiais (para 
evitar desperdícios)?

(    ) Sim (    ) Não 

5
Foram especificados materiais com menor impacto ambiental em 
relação a produtos poluentes.

(    ) Sim (    ) Não 

6
Foi especificada madeira constante na lista de espécies ameaçadas 
pelo IBAMA?

(    ) Sim (    ) Não 

7
As madeiras utilizadas dentro do canteiro são certificadas ou de 
reflorestamento?

(    ) Sim (    ) Não 

8
Existe a utilização de materiais de outros canteiros que foram 
reutilizados para a produção deste canteiro? (    ) Sim (    ) Não 

9
Existem procedimentos para o transporte e manuseio de produtos? 
E para os produtos perigosos? Quais? (    ) Sim (    ) Não 

10 Como é feito o armazenamento dos materiais perigosos?

11
Foi dada preferência a materiais, produtos e componentes extraídos, 
fabricados e/ou manufaturados regionalmente? (    ) Sim (    ) Não 

RECURSOS
Informações e dados coletados pela autora obtidos a partir visitas, entrevistas e análise do local

ÁGUA

ENERGIA

MATERIAIS
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Tabela 3.2 – Cargas Ambientais – Gestão de Resíduos 

 

 

 

OBSERVAÇÕES
1 Existe um plano para redução da geração de resíduos na obra? (    ) Sim (    ) Não 

2
Há um gestor responsável pelo Programa de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil na empresa?

(    ) Sim (    ) Não 

3
Existe um cronograma de gestão de resíduos para todas as etapas da 
obra?

(    ) Sim (    ) Não 

4 Os resíduos estão sendo quantificados? (    ) Sim (    ) Não 

5
Existem metas para redução da geração de entulho (redução do número 
de caçambas)?

(    ) Sim (    ) Não 

OBSERVAÇÕES
1 É realizada triagem dos resíduos no canteiro de obras? (    ) Sim (    ) Não 

2
É feita a separação dos resíduos por classes, segundo resolução 307 do 
CONAMA ?

(    ) Sim (    ) Não 

3 Os sacos de cimento são segregados? (    ) Sim (    ) Não 

4
A empresa realiza algum tipo de treinamento/informativo para que essa 
atividade seja realizada de forma correta ?

(    ) Sim (    ) Não 

OBSERVAÇÕES
Existem Baias/container para armazenamento de: 
Resíduos classe B - PAPEL (    ) Sim (    ) Não 
Resíduos classe B - VIDRO (    ) Sim (    ) Não 
Resíduos classe B - PLÁSTICO (    ) Sim (    ) Não 
Resíduos classe B - MADEIRA (    ) Sim (    ) Não 
Resíduos classe A (    ) Sim (    ) Não 
Resíduos classe C (    ) Sim (    ) Não 
Resíduos classe D (    ) Sim (    ) Não 

2 As Baias/container de resíduos classe C e D estão juntos? (    ) Sim (    ) Não 

3 Os espaços das baias de armazenamento do RS estão localizados fora 
do canteiro?

(    ) Sim (    ) Não 

4
Os espaços/baias de armazenamento dos RS estão adequadamente 
instalados, de maneira a evitar o acúmulo de água? (    ) Sim (    ) Não 

5
Os espaços/baias de armazenamento dos RS estão dispotos de modo 
a facilitar a retirada pelos catadores? (    ) Sim (    ) Não 

6

Casos esses espaços estejam localizados fora do canteiro, o acesso 
dos pedestres aos RS está fácil? Está sujeito à algum risco de 
contaminação? 

(    ) Sim (    ) Não 

OBSERVAÇÕES

1
O desperdício gerado dentro do canteiro é reutilizado no processo 
construtivo?

(    ) Sim (    ) Não 

2 Se sim, de que forma está sendo reutilizado? (    ) Sim (    ) Não 

3
Está sendo quantificada a redução dos custos, devido a reutilização dos 
resíduos? (    ) Sim (    ) Não 

OBSERVAÇÕES
1 Há algum tipo de resíduo reciclável que está sendo vendido? (    ) Sim (    ) Não 
2 Se sim, a verba arrecadada é revertida aos trabalhadores? (    ) Sim (    ) Não 
3 Existe a preocupação de uma correta destinação destes resíduos? (    ) Sim (    ) Não 
4 Para o transporte, as caçambas são cobertas com lona? (    ) Sim (    ) Não 

5
 Existe um planejamento para controle do tráfego de transporte de 
entulhos da obra?

(    ) Sim (    ) Não 

6
Existe um controle de rastreabilidade dos resíduos transportados até sua 
destinação final?

(    ) Sim (    ) Não 

7
A empresa avalia o custo das destinações finais dos resíduos? Isto é 
feito por classe? Existe algum retorno (lucro) desta destinação? (    ) Sim (    ) Não 

8 Local final da destinação. Especificar local e distância (Km) (    ) Sim (    ) Não 
9 Existe uma limitação para a deposição em aterros? (    ) Sim (    ) Não 

DESTINAÇÂO

REUSO/RECICLAGEM

PLANO DE GESTÃO

TRIAGEM

GESTÃO DE RESÍDUOS
Informações e dados coletados pela autora obtidos a partir visitas, entrevistas e análise do local

ARMAZENAMENTO

1
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Tabela 3.3 – Cargas Ambientais – Poluição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES
1 Há alguma ação para limitar a poluição da água? (    ) Sim (    ) Não 

2
Como é feita a destinação final de águas "contaminadas", é tratada ou é 
jogada diretamente na rede de esgoto? (    ) Sim (    ) Não 

3 Qual o tratamento para as águas residuais? (    ) Sim (    ) Não 
4 Existe um filtro para a água de lavagem da betoneira? (    ) Sim (    ) Não 

OBSERVAÇÕES
1 Há alguma ação para limitar o lançamento de fragmentos no ar? (    ) Sim (    ) Não 
2 Os geradores de poluição do ar estão identificados? (    ) Sim (    ) Não 

3
São realizadas limpeza e manutenção dos maquinários? Qual a 
frequência? 

(    ) Sim (    ) Não 

4
A empresa possui lava rodas para os automóveis de abastecimento da 
obra? (    ) Sim (    ) Não 

5
Foi previsto um plano de ação para a prevenção do uso de materiais 
tóxicos que emitem compostos orgânicos voláteis e fibras? (    ) Sim (    ) Não 

6
Em relação à emissão de CO², é feita alguma manutenção nos 

caminhões? A construtora possui essa preocupação?
(    ) Sim (    ) Não 

OBSERVAÇÕES

1
A empresa controla a limitação dos incômodos sonoros? Se sim, em 
quais etapas? (    ) Sim (    ) Não 

2 Os geradores de ruído estão indentificados? É realizada alguma medição? (    ) Sim (    ) Não 
3 A empresa possui algum programa de controle de ruídos? (    ) Sim (    ) Não 
4 Existe manutenção dos maquinários e equipamentos para esse fim? (    ) Sim (    ) Não 

OBSERVAÇÕES
1 Há alguma ação para limitar a poluição do solo? (    ) Sim (    ) Não 
2 Há alguma ação para limitar as emissões de vibrações? (    ) Sim (    ) Não 
3 O Projeto foi construído em uma área já edificada anteriormente? (    ) Sim (    ) Não 

4
Se sim, a área utilizada para a edificação foi sobre a projeção da antiga 
construção? Ou foram utilizadas áreas que antes eram permeáveis? Se 
sim, qual a metragem?

(    ) Sim (    ) Não 

5
Caso ocorra algum acidente de vazamento, existe algum plano para  
minimizar o impacto? (    ) Sim (    ) Não 

6
O projeto prevê a manutenção da vegetação existente nas áreas 
permeáveis do terreno como forma de proteção do solo contra a erosão?

(    ) Sim (    ) Não 

7 Como a empresa trata a impermeabilização do terreno natural? (    ) Sim (    ) Não 
OBSERVAÇÕES

1 Existe alguma preocupação com os incômodos visuais? (    ) Sim (    ) Não 
2 Se sim, quais as medidas adotadas para limitá-los? (    ) Sim (    ) Não 

3
Existem alguma medida para redução da poluição visual gerada por 
veículos?

(    ) Sim (    ) Não 

VISUAL

POLUIÇÃO
Informações e dados coletados pela autora obtidos a partir visitas, entrevistas e análise do local

ÁGUA

AR

SONORO

SOLO
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Tabela 3.4 – Qualidade Interna do Ambiente 

 

A obtenção dessas informações se deu por meio de entrevista com o coordenador de obras 

da empresa, registros gráficos, com o auxílio dos questionários, e registros fotográficos. E 

essa investigação inicial resultou num diagnóstico da empresa, identificando as ações 

ambientalmente sustentáveis que ela pratica e, consequentemente, o que é possível de se 

medir. 

3.2.3. Terceira etapa – Proposição de indicadores 

Nessa etapa, foi realizado um confronto, conforme Figura 3.2, entre dos itens levantados na 

fundamentação teórica, levando em consideração as iniciativas para o desenvolvimento de 

indicadores de sustentabilidade, a estrutura dos métodos de avaliação de edifícios 

existentes e a recomendação da norma específica, conjuntamente com as informações 

obtidas no diagnóstico realizado na empresa, tais como as ações ambientalmente 

sustentáveis praticadas por ela, assim como os dados já monitorados, para se definir: 

♦ O que é possível de se medir? 

♦ O que já é feito pela empresa? 

♦ O que já é feito no setor? 

♦ O que a norma referencia? 

 

OBSERVAÇÕES

1
Como a empresa avalia a limpeza do canteiro, em sua parte 
externa? Excelente/boa/ruim

2
Como a empresa avalia a limpeza do canteiro, em sua parte 
interna? Excelente/boa/ruim

4 Existe conscientização dos colaboradores referente a este tema? (    ) Sim (    ) Não 
OBSERVAÇÕES

1 Quais materiais foram utilizados nas construções provisórias?
2 Foram materiais novos? Reciclados? (    ) Sim (    ) Não 
3 Houve um estudo sobre conforto ambiental do usuário? (    ) Sim (    ) Não 
4 Caso seja Contêiner possui conforto para o usuário? (    ) Sim (    ) Não 
5 Os equipamentos foram escolhidos de acordo com sua efiência? (    ) Sim (    ) Não 
6 Foram feito estudos para aproveitamento dos recursos naturais? (    ) Sim (    ) Não 
7 Existe conscientização dos colaboradores referente a este tema? (    ) Sim (    ) Não 

OBSERVAÇÕES
1 Foi realizado um projeto do canteiro antes de sua execução? (    ) Sim (    ) Não 
2 Existe um planejamento do fluxo de materiais dentro do canteiro? (    ) Sim (    ) Não 
3 A circulação do canteiro está de acordo com a NBR9050? (    ) Sim (    ) Não 

4
Existe um planejamento do fluxo externo de veículos? Carga e 
descarga?

(    ) Sim (    ) Não 

QUALIDADE INTERNA
Informações e dados coletados pela autora obtidos a partir visitas, entrevistas e análise do local

LIMPEZA

ILUMINAÇÃO/TÉRMICO/ACÚSTICO

CIRCULAÇÃO
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 Figura 3.2 – Esquema da terceira etapa – proposição de indicadores 

 

Em resposta aos questionamentos do que é possível de se medir e como medir, foi 

realizada uma comparação entre as metodologias de avaliação ambiental que possuam 

recomendações relevantes às atividades do canteiro de obras, as práticas ambientalmente 

sustentáveis adotadas na empresa em estudo, as sugestões de indicadores propostos em 

documentos técnicos brasileiros e os critérios estabelecidos pela norma específica, com 

pontos-chaves comuns já destinados à etapa de execução de obras ou adaptados ao 

ambiente do canteiro, conforme Tabela 3.5. 

Como resultado, inicia-se a listagem de indicadores de sustentabilidade ambiental voltados 

à etapa de execução de empreendimentos, respeitando a estruturação em um processo 

hierárquico, com a definição de categorias e subcategorias desses indicadores. 

As categorias se dividem em Consumo de Recursos, tendo como subcategorias Água, 

Energia, e Materiais; Cargas Ambientais, com as subcategorias Resíduos Sólidos, Efluentes 

Líquidos, RCD perigosos e Emissão de Gases; e Qualidade do Ambiente Interno, com, 

Conforto Lumínico, Térmico, Acústico e Conforto e Qualidade do Ar. 
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Tabela 3.5 – Proposição de indicadores 

 

Outro passo adotado nessa etapa foi o acréscimo de informações que caracterizem cada 

indicador, como o objetivo, a meta, a ação adotada para se atingir a meta estabelecida, os 

benefícios socioambientais da ação estabelecida, a medida utilizada, as fontes de 

informações de referência e o tipo de coleta de dados, que podem ser observadas no 

exemplo do Quadro 3.1 e na descrição a seguir. 

♦ Objetivo: Determinação do que deverá ser avaliado, direcionando a mudança 

desejada, consequentemente, direcionando a ação a ser adotada para o 

cumprimento de uma meta. Ex.: Redução do consumo de água. 

♦ Meta: Definição da condição última desejada, geralmente proposta em uma 

afirmação genérica. Ex.: Reduzir em 5% anual o consumo de água. 

♦ Ação: Estratégia adotada para realização da mudança desejada. Ex.: Substituir 

válvulas de descarga existentes (9 litros) por válvulas de descarga 

economizadoras de água (3 e 6 litros). 

♦ Benefícios socioambientais: Consequências positivas que a ação pode 

promover. Ex.: Redução do volume de esgoto a ser coletado e tratado; e redução 

de insumos utilizados na captação, tratamento e adução decorrentes do uso 

racional de água, tais como energia, cal, cloro, flúor, entre outros. 

GOIÂNIA

HQE H&E LEED AQUA EMPRESA CBCS SiAC

ÁGUA X X X X X X X X

ENERGIA X X X X X X X

MATERIAIS X X X X X X

RESÍDUOS 
SÓLIDOS

X X X X X X X X

EFLUENTES 
LÍQUIDOS

X X X X X

RDC 
PERIGOSOS

X X X

EMISSÃO DE 
GASES

X X X X X

CONFORTO 
LUMÍNICO

X X X X

CONFORTO 
TÉRMICO

X X X X X

CONFORTO 
ACÚSTICO

X X X X X

QUALIDADE 
DO AR

X X X X X XA
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♦ Medida: Unidade que mede a combinação dos componentes. Ex.: m³/ano. 

♦ Fonte de informações de referência: Referências nacionais ou internacionais 

balizadoras de critérios e informações necessárias a cada ação. Ex.: Agência 

Nacional de Águas – ANA. 

♦ Coleta de dados: Determinação de como serão coletados os dados necessários 

para a métrica do indicador. Ex.: Levantamento em campo. 

 

Quadro 3.1 – Exemplo de caracterização de um indicador 

 

A caracterização de cada indicador sugerido e apresentado na listagem de indicadores de 

sustentabilidade ambiental voltados à etapa de execução de empreendimentos será 

apresentada ao final do trabalho, na parte pós-textual, em Apêndice A – Caderno de 

Indicadores. 

3.2.4. Quarta etapa – Aplicação 

Após a caracterização dos indicadores, propõe-se a implantação da sistemática sugerida, 

verificando de forma qualitativa e quantitativa os resultados dessas práticas ambientais 

sustentáveis realizadas na empresa. 

Primeiramente, foi realizada a identificação do que pode ser medido na empresa, apontando 

pontos positivos e falhas do conjunto de indicadores. Para tanto, foram realizadas análises 

Objetivo Redução do consumo de água.

Meta Reduzir em 5% anual o consumo de água.

Ação
Substituição de  válvulas de descarga existentes (9 litros) por 
válvulas de descarga economizadoras de água (3 e 6 litros).

Benefícios sócio 
ambientais

Redução do volume de esgoto a ser coletado e tratado; e 
redução de insumos utilizados na captação, tratamento e adução 
decorrentes do uso racional de água, tais como energia, cal, 
cloro, flúor, entre outros.

Medida m³/ano.

Fonte de referência Agência Nacional de Águas – ANA.

Coleta de dados Levantamento em campo

CARACTERIZAÇÃO DO INDICADOR
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de documentos que apresentavam dados históricos e atuais levantados pela empresa, para 

posteriormente ser implantado, pela autora, procedimentos de processamento de dados, e 

planilhas de coleta dos indicadores. 

Após essa análise, o sistema de indicadores foi discutido com a diretoria da empresa, 

objetivando a identificação de indicadores que poderiam ser selecionados para suprir as 

lacunas quanto ao controle de estratégias sustentáveis propostas pela empresa e à 

inadequação de medidas já utilizadas, por meio de: 

♦ Melhoria na implementação do indicador, ou seja, a empresa possuía um 

indicador relevante ao seu sistema, mas não havia coleta e controle 

sistemáticos. Neste caso, era necessário melhorar a implementação do 

indicador através de sua sistematização; 

♦ Inserção do indicador no processo, ou seja, a pesquisadora sugeriu um 

novo indicador e a implementação dependia da sua inserção em um 

processo que já fazia parte da rotina da empresa; 

A mensuração foi realizada somente em uma categoria, a de Consumo de Recursos, 

representativa quanto aos impactos gerados no canteiro, com um exemplo de indicador para 

cada sub-categoria, Água, Energia e Materiais, apresentados no capítulo de resultados. 

Para a obtenção desses dados, foi realizado um acompanhamento dos serviços executados 

nas duas obras, durante um período de cinco meses, com quatro horas diárias em cinco 

dias na semana por meio de coleta de múltiplas evidências: 

♦ Visitas regulares; 

♦ Entrevistas com os agentes participantes, para o entendimento do 

processo realizado pela empresa; 

♦ Registros gráficos, com o auxílio de instrumentos de coleta de dados e 

seus padrões, requisitos e especificações, de acordo com a necessidade 

de cada indicador; 

♦ Registros fotográficos e visuais; 

♦ Observações participantes, para ajustes dos indicadores e dos 

instrumentos de coleta de dados à realidade da obra; 

♦ Análise documental, de forma a subsidiar dados previamente fornecidos 

pela empresa e não coletados pela pesquisadora. 
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Essa etapa se destinou ao amadurecimento e à melhoria dos indicadores propostos, com a 

realização de modificações e ajustes necessários em sua estrutura e na sua forma de coleta 

de dados, a fim de refiná-los para a sistematização dos resultados. 

3.2.5. Quinta etapa – Resultados 

A partir dos resultados de cada uma das etapas da pesquisa foram obtidas contribuições 

para a formulação das diretrizes para concepção, implementação e uso do sistema de 

indicadores de sustentabilidade ambiental voltados à etapa de execução de 

empreendimentos. 

A análise dos dados foi realizada isoladamente para cada um dos itens levantados na 

fundamentação teórica e no estudo exploratório, destacando as semelhanças e diferenças 

que possam facilitar a compreensão e obtenção de conclusões do trabalho. 

E por fim, com a obtenção dos dados coletados, pretende-se transformá-los em números 

sugestivos à implantação de práticas sustentáveis pelo setor da construção civil, por meio 

de um caderno de indicadores, apresentado ao final do trabalho, em apêndices. 
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CAPÍTULO 4  

ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com a proposição e implementação 

do uso de indicadores de sustentabilidade ambiental em edifícios residenciais 

multipavimentos, na fase de execução de obra. Adiante, são expostos alguns indicadores 

propostos, baseado na comparação entre as metodologias de avaliação ambiental 

analisadas, iniciativas brasileiras, a normalização referente e a empresa estudada.  

4.1. PROPOSIÇÃO DE INDICADORES 

A listagem inicial de indicadores foi proposta a partir da análise e identificação de requisitos 

observados na revisão bibliográfica, no estudo exploratório realizado na empresa e na 

investigação do movimento do setor da construção quanto ao uso de indicadores de 

sustentabilidade. 

Tal análise teve como objetivo identificar atributos que estimulem um melhor desempenho 

ambiental ou sustentável, e que possam ser mensurados, sendo levados em consideração 

quanto à proposição de indicadores. Possibilitou ainda a elaboração de tabelas 

comparativas entre esses itens (Tabela 4.1, 4.2 e 4.3) e o discorrer de alguns comentários 

sobre a mesma. 

4.1.1. Metodologias de avaliação ambiental 

Analisando as metodologias apresentadas, sob a ótica de recomendações ambientais 

direcionadas à canteiro de obras ou que possam ser adaptadas a esse ambiente, foi 

possível constatar a recorrência de itens comuns de categorias e requisitos avaliados, cuja 

maior variação é no nível de cobertura e abrangência dispensado a cada um, em função de 

características e prioridades de cada país ou região.  
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Tabela 4.1 – Tabela comparativa - Proposição de indicadores – Consumo de recursos 

 

 

 

MET. NACIONAL CONTEXTO GOIANO NORMA

HQE H&E LEED AQUA EMPRESA CBCS SiAC ISO 21929-2

ÁGUA

Redução no consumo de 
água: limitar o consumo 
de água potável - gestão 
de águas pluviais.

Controle dos recursos: 
monitoramento do 
consumo de água 
(medição mensal). 
Redução no consumo de 
água: limitar o consumo 
de água potável 
(adaptação ao canteiro) - 
incluir dispositivos 
economizadores de água 
e reaproveitamento de 
águas pluviais e águas-
cinza.

Redução no consumo de 
água: estratégias que 
resultem na redução do 
consumo de água 
(adaptação ao canteiro) - 
incluir dispositivos 
economizadores de água 
e reaproveitamento de 
águas pluviais e águas-
cinza.

Controle dos recursos: 
monitoramento do 
consumo de água nos 
processos produtivos por 
equipamento ou serviço 
do canteiro de obras. 
Reuso/ 
Reaproveitamento: 
captação, 
armazenamento e 
aproveitamento de águas 
pluviais no canteiro de 
obras; reuso de águas-
cinza (lavagem de 
betoneiras).

Práticas adotadas: 
utilização de dispositivos 
economizadores em 
bacias sanitárias, com 
sistema de descarga 
com duplo acionamento 
(3 e 6 litros) nos 
banheiros, masculino e 
feminino, dos 
colaboradores.

Indicador proposto: 
Consumo de água 
potável no canteiro de 
obras/ trabalhador.mês 
(m³ de água/ trabalhador)

Indicadores propostos: 
Consumo de água ao 
longo da obra - consumo 
de água potável no 
canteiro de obras por 
trabalhador por mês – 
medido mensalmente e 
de modo acumulado ao 
longo da obra em m³ de 
água / trabalhador; 
Consumo de água ao 
final da obra - consumo 
de água potável no 
canteiro de obras por m² 
de área construída – 
medido de modo 
acumulado ao final da 
obra em m³ de água / m² 
de área construída.

Aspecto ambiental a 
considerar: Consumo de 
água.

Consumo de água: 
consumo de água potável 
no canteiro de obra em 
m³/ mês; ou por 
equipamento em m³/ 
mês. Redução do 
consumo de água: 
Substituição de válvulas 
de descarga, torneira 
com arejadores ou válvula 
reguladora de vazão, 
reaproveitamento água 
pluvial ou água-cinza - 
economia de consumo 
de água potável no 
canteiro de obra em m³/ 
mês ou m³/ano; 
economia de consumo 
de água potável no 
canteiro de obra em 
relação à conta em %/ 
mês ou ano, ou R$/ mês 
ou ano.

ENERGIA

Controle dos recursos: 
estratégias que resultem 
na redução do consumo 
de energia primária e 
poluição associada  - 
incluir geração de energia 
renovável no local e 
comissionamento básico 
dos sistemas que 
consomem energia 
(sitemas de 
aquecimento, ventilação, 
ar condicionado, 
iIluminação natural e 
artificial, energias 
alternativas e 
aquecimento de água).

Controle dos recursos: 
monitoramento do 
consumo de energia 
(leitura do medidor). 
Redução no consumo de 
energia: limitar o 
consumo de energia 
(adaptação ao canteiro) - 
incluir várias soluções de 
fornecimento de energia 
para satisfazer as 
necessidades, como a 
promoção da utilização 
de energias renováveis 
  locais.

Otimizar eficiência 
energética: estratégias 
que resultem na redução 
do consumo de energia 
(adaptação ao canteiro) - 
incluir geração de energia 
renovável in loco e 
comissionamento básico 
dos sistemas que 
consomem energia 
(sitemas de 
aquecimento, ventilação, 
ar condicionado, 
iIluminação natural e 
artificial, energias 
alternativas e 
aquecimento de água).

Controle dos recursos: 
monitoramento do 
consumo de energia nos 
processos produtivos, 
equipamentos, serviços 
do canteiro de obras, e 
sistemas de 
condicionamento de ar, 
ventilação, exaustão e 
iluminação (adaptação ao 
canteiro). Uso de 
energias renováveis 
locais: uso de energia 
solar para aquecimento 
de água, uso de energia 
renovável para outros 
sistemas (adaptação ao 
canteiro).

Práticas adotadas: uso 
de lâmpadas e 
equipamentos eficientes 
nos postos de trabalho, e  
de dispositivos 
economizadores de 
energia, como sensores 
de presenças e 
minuteiras; realização de 
campanhas sócio-
educativas.

__

Indicadores propostos: 
Consumo de energia ao 
longo da obra - consumo 
de energia elétrica no 
canteiro de obras por 
trabalhador por mês – 
medido mensalmente e 
de modo acumulado ao 
longo da obra em kWh 
de energia elétrica / 
trabalhador; Consumo de 
energia ao final da obra - 
consumo de energia no 
canteiro de obras por m² 
de área construída – 
medido de modo 
acumulado ao final da 
obra em kWh de energia 
elétrica/ m² de área 
construída.

Aspecto ambiental a 
considerar: Consumo de 
energia.

Consumo de energia: 
consumo de energia no 
canteiro de obra em kW/ 
mês; ou por equipamento 
em kW/ mês. Redução 
do consumo de energia: 
Uso de lâmpadas 
eficientes, dispositivos 
economizadores, 
equipamento com 
certificação de eficiência 
ou energias renováveis - 
economia de consumo 
de energia no canteiro de 
obra em kW/ mês ou 
kW/ano; economia de 
consumo de energia no 
canteiro de obra em 
relação à conta em %/ 
mês ou ano, ou R$/ mês 
ou ano.

METODOLOGIAS INTERNACIONAIS
INDICADORES

INICIATIVAS BRASILEIRASCATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS
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Tabela 4.1 – Tabela comparativa - Proposição de indicadores – Consumo de recursos (cont.) 

 

MET. NACIONAL CONTEXTO GOIANO NORMA

HQE H&E LEED AQUA EMPRESA CBCS SiAC ISO 21929-2

Escolha de produtos, 
sistemas e processos 
construtivos que 
garantam a durabilidade, 
adaptação à vida útil 
desejada, e facilidade 
de conservação da 
construção: escolha de 
empresas participantes 
que estejam em 
conformidade com 
programas do PBQP-H 
(adaptação ao canteiro). 
Escolha de produtos, 
sistemas e processos 
construtivos a fim de 
limitar os impactos 
socioambientais do 
empreendimento e de 
sua construção: de 
modo a contribuir para a 
diminuição da emissão 
de gases do efeito 
estufa, diminuição dos 
resíduos dispostos no 
ambiente, aumento do 
aproveitamento por 
reuso/reciclagem de 
materiais, aumento do 
uso de recursos 
renováveis e escolhas 
que evitem o 
esgotamento de 
recursos naturais 
(adaptação ao canteiro).

PROPOSIÇÃO DE INDICADORES

CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS

METODOLOGIAS INTERNACIONAIS INICIATIVAS BRASILEIRAS
INDICADORES

Consumo de materiais: 
consumo de materiais 
no canteiro de obra em 
kg/ m² de área 
construída ou kg/ 
serviço; m³/ m² de área 
construída ou m³/ 
serviço; m²/ m² de área 
construída ou m²/ 
serviço; unidade/ m² de 
área construída ou 
unidade/ serviço. 
Redução do consumo 
materiais: especificação 
de materiais e 
componentes com 
qualidade, durabilidade 
e menor impacto 
ambiental; seleção de 
fornecedores e produtos 
certificados; utilização 
de materiais com 
conteúdo reciclado ou 
rapidamente renováveis; 
adoção de sistemas 
construtivos com 
componentes 
industrializados 
montados em canteiro; 
elaboração de projetos 
que visem diminuir erros 
de execução e 
desperdício de materiais 
- economia de consumo 
de materiais no canteiro 
de obra kg/ m² de área 
construída ou kg/ 
serviço; m³/ m² de área 
construída ou m³/ 
serviço; m²/ m² de área 
construída ou m²/ 
serviço; unidade/ m² de 
área construída ou 
unidade/ serviço - 
economia de consumo 
de materiais no canteiro 
de obra em %/ custo 
total da etapa da obra 
ou %/ custo total da 
obra.

Aspectos ambientais a 
considerar: Peso e 
volume dos materiais 
utilizados, dos 
reutilizados ou 
reciclados. 

____

Práticas adotadas: 
especificação de 
materiais e 
componentes com 
qualidade, durabilidade 
e menor impacto 
ambiental, em relação 
aos produtos poluentes; 
seleção de fornecedores 
e produtos certificados;  
utilização de materiais 
com conteúdo reciclado 
ou rapidamente 
renováveis, como blocos 
de concreto e 
argamassas 
provenientes de RCD, 
cimento Portland de 
Alto-Forno (CPIII) e 
Pozolânico (CP IV), e 
reutilizáveis, como 
formas e escoras.

Reuso de materiais: 
usar materiais oriundos 
de demolição, quer 
sejam recuperados, 
recondicionados ou 
reutilizados (adaptação 
ao canteiro). Conteúdo 
reciclado: utilizar 
materiais com conteúdo 
reciclado (adaptação ao 
canteiro). Materiais 
regionais: usar materiais 
ou produtos no edifício 
que tenham sido 
extraídos, beneficiados 
e manufaturados num 
raio de 800km do 
empreendimento 
(adaptação ao canteiro). 
Materiais Rapidamente 
Renováveis: utilizar 
materiais e produtos 
rapidamente renováveis 
(adaptação ao canteiro). 

Escolha de produtos, 
sistemas e processos 
construtivos a fim de 
limitar os impactos 
socioambientais e 
garantir conforto nos 
espaços interiores. 
Verificação do inventário 
dos fluxos de materiais 
de entrada e saída, e os 
potenciais impactos 
ambientais de um 
sistema de produto em 
cada fase do ciclo de 
vida (extração, 
produção, transporte, 
instalação e destruição) 
. O uso de materiais 
renováveis e reciclados.

Opções construtivas 
que garantam a 
durabilidade, facilidade 
de manutenção da 
estrutura, minimização 
de impactos ambientais 
e na saúde. 
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Tabela 4.2 – Tabela comparativa - Proposição de indicadores – Cargas ambientais 

 

MET. NACIONAL CONTEXTO GOIANO NORMA
HQE H&E LEED AQUA EMPRESA CBCS SiAC ISO 21929-2

EFLUENTES 
LÍQUIDOS

Monitoramento da 
qualidade dos efluentes 
lançados nas galerias de 
águas pluviais; emprego 
de reservatório de 
decantação (betoneira) 
para a recuperação das 
águas usadas na 
lavagem, antes de seu 
reuso ou antes do 
descarte nas redes de 
drenagem.

Limitação dos riscos 
sanitários e de poluição: 
identificação dos 
efluentes gerados no 
canteiro; monitoramento 
da qualidade dos 
efluentes lançados nas 
galerias de águas 
pluviais; tratamento das 
águas residuais antes do 
descarte ou liberação 
para o ambiente.

Tecnologias inovadoras 
para efluentes: reduzir a 
geração de efluentes e o 
consumo de água potável 
dos sistemas de 
descarga (adaptação ao 
canteiro).

Limitação dos riscos 
sanitários e de poluição: 
identificação dos 
efluentes gerados no 
canteiro; monitoramento 
da qualidade dos 
efluentes lançados nas 
galerias de águas 
pluviais; emprego de 
reservatório de 
decantação (betoneira) 
para a recuperação das 
águas usadas na 
lavagem, antes de seu 
reuso ou antes do 
descarte nas redes de 
drenagem.

__ __ __

Aspectos ambientais a 
considerar: qualidade da 
água e mudanças no 
regime de água (águas de 
superfície e águas 
subterrâneas).

Produção de efluentes 
líquidos depositados na 
rede de esgoto: 
quantidade total de 
efluentes líquidos gerados 
canteiro de obra em m³/ 
mês; ou por atividade em 
m³/ mês. Redução de 
efluentes líquidos 
depositados na rede de 
esgoto: Manejo de 
efluentes líquidos - 
redução do volume de 
esgoto a ser coletado e 
tratado m³/ mês ou 
m³/ano; economia quanto 
à redução do volume de 
esgoto a ser coletado e 
tratado em  %/ mês ou 
ano, ou R$/ mês ou ano.

 INDICADORES

PROPOSIÇÃO DE INDICADORES

Produção de resíduos: 
quantidade total de 
resíduos gerados canteiro 
de obra em kg/ m² de 
área construída ou kg/ 
serviço; m³/ m² de área 
construída ou m³/ serviço; 
unidade/ m² de área 
construída ou unidade/ 
serviço. Redução e 
reaproveitamento dos 
resíduos gerados no 
canteiro destinado a 
aterros: redução de RCD; 
armazenamento de 
recicláveis; destino de 
RCD; reaproveitamento de 
RCD - quantidade total de 
resíduos retidos ou 
reaproveitados no canteiro 
de obra em kg/ m² de 
área construída ou kg/ 
serviço; m³/ m² de área 
construída ou m³/ serviço; 
unidade/ m² de área 
construída ou unidade/ 
serviço; economia da 
redução e 
reaproveitamento dos 
resíduos gerados no 
canteiro em %/ custo 
total da etapa da obra ou 
%/ custo total da obra, ou 
R$/ mês ou ano.

Aspectos ambientais a 
considerar: quantidade de 
resíduos gerados, 
eliminados ou 
minimizados.

Indicadores propostos: 
Geração de resíduos ao 
longo da obra: volume 
total de resíduos 
descartados (excluído 
solo) por trabalhador por 
mês – medido 
mensalmente e de modo 
acumulado ao longo da 
obra em m³ de resíduos 
descartados / trabalhador; 
Geração de resíduos ao 
final da obra: volume total 
de resíduos descartados 
(excluído solo) por m² de 
área construída – medido 
de modo acumulado ao 
final da obra em m³ de 
resíduos descartados / m² 
de área construída.

Indicadores propostos: % 
de resíduo em volume 
gerado durante o canteiro 
de obras potencialmente 
recicláveis ou reutilizáveis 
(m³ de resíduos 
recicláveis ou 
reutilizáveis/ m³ de 
resíduo gerado); Volume 
total de resíduos inertes 
gerados/ trabalhador. Mês 
(m³ de resíduos inertes 
gerados/ trabalhador)

Práticas adotadas: plano 
de gestão, com o objetivo 
de reduzir a geração de 
resíduo, identificando os 
vários tipo de resíduos 
produzidos ao longo de 
toda a obra, assim como 
a sua quantificação, 
triagem, separação e 
armazenamento por 
classes segundo a 
resolução 307 do 
CONAMA, reuso e 
reciclagem, sempre que 
possível, e a destinação 
correta.

Gestão dos resíduos: 
minimização da produção 
de resíduos do canteiro 
de obras na fonte, em 
processos internos e 
disposições contratuais; 
identificação dos resíduos 
produzidos nas diferentes 
etapas da obra e 
classificação conforme 
resolução CONAMA 307; 
monitoramento da 
quantidade de resíduos 
gerados, da triagem, da 
composição, do correto 
manuseio, do transporte, 
da destinação e da 
rastreabilidade dos 
resíduos nas diferentes 
etapas da obra (inclusive 
demolição/ 
desconstrução); definição 
e comprovação do 
alcance de determinadas 
taxas mínimas de 
beneficiamento dos 
resíduos gerados na obra 
(inclusive demolição/ 
desconstrução);

Depósito de Recicláveis: 
fornecer área facilmente 
acessível para coleta e 
acondicionamento de 
recicláveis, incluindo, no 
mínimo, os seguintes 
materiais: papel, papelão, 
vidro, plásticos e metais 
(adaptação ao canteiro). 
Gestão de resíduos em 
obra: não encaminhar os 
resíduos de obra para 
aterros, mesmo que 
licenciados, os resíduos 
devem ser destinados 
para reciclagem ou 
reaproveitados na obra 
(excluindo-se resíduos 
perigosos e solo/terra).

Gestão de resíduos em 
obra:  fornecer área 
facilmente acessível para 
coleta, triagem e 
acondicionamento de 
resíduos ; diagnóstico de 
resíduos produzidos;  
disposições específicas 
ao tratamento de resíduos 
de demolição;  métodos 
de triagem de resíduos 
(áreas de 
armazenamento, métodos 
de classificação, 
soluções de recuperação) 
e os procedimentos de 
tratamento e eliminação 
de resíduos definidos por 
autoridades locais. 

Otimização da gestão de 
resíduos de construção: 
identificar, classificar, 
separar, quantificar e 
destinar corretamente a 
produção de resíduos de 
construção; soluções e 
procedimentos de 
tratamento e eliminação 
de resíduos definidos por 
autoridades locais.

RESÍDUOS 
SÓLIDOS

C
A

R
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CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS

METODOLOGIAS INTERNACIONAIS INICIATIVAS BRASILEIRAS
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Tabela 4.2 – Tabela comparativa - Proposição de indicadores – Cargas ambientais (cont.) 

 

 

MET. NACIONAL CONTEXTO GOIANO NORMA
HQE H&E LEED AQUA EMPRESA CBCS SiAC ISO 21929-2

EMISSÃO DE 
GASES

Identificar, controlar e 
limitar fontes de odores 
desagradáveis.

Incentivar a minimização 
das emissões de gases 
de efeito estufa (GEE). 
Utilizar materiais com 
baixo - VOC (Compostos 
Orgânicos Voláteis).

Proibição de CFC: não 
utilizar gás refrigerante à 
base de CFC 
(clorofluorcarbono) nos 
equipamentos do sistema 
de condicionamento de 
ar, refrigeração e 
sistemas de combate a 
incêndio (adaptação ao 
canteiro). Materiais com 
baixo - VOC: reduzir a 
quantidade de 
contaminantes que 
provoquem odor, irritação 
e/ ou desconforto aos 
colaboradores da obra e 
usuários (adaptação ao 
canteiro).

Controle das fontes de 
odores desagradáveis.

__ __ __

Aspectos ambientais a 
considerar: emissões de 
gases de efeito estufa e 
outras emissões 
significativas.

Monitoramento da 

concentração de CO2 no 

ambiente do canteiro em 
ppm/m³.

RDC PERIGOSOS

PROPOSIÇÃO DE INDICADORES

CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS

METODOLOGIAS INTERNACIONAIS INICIATIVAS BRASILEIRAS
 INDICADORES

C
A

R
G

A
S

 A
M

B
IE

N
T

A
IS

Geração de resíduos 
perigosos no canteiro: 
quantidade total resíduos 
perigosos  gerados 
canteiro de obra em kg/ 
m² de área construída ou 
kg/ serviço; m³/ m² de 
área construída ou m³/ 
serviço; unidade/ m² de 
área construída ou 
unidade/ serviço. 
Redução  quantidade total 
resíduos perigosos  
gerados canteiro: 
utilização de produtos 
com menor impactos 
ambientais - redução do 
volume de resíduos 
perigosos a ser coletado 
e tratado em kg/ m² de 
área construída ou kg/ 
serviço; m³/ m² de área 
construída ou m³/ serviço; 
unidade/ m² de área 
construída ou unidade/ 
serviço; economia da 
redução do volume de 
resíduos perigosos a ser 
coletado e tratado no 
canteiro em %/ custo 
total da etapa da obra ou 
%/ custo total da obra, ou 
R$/ mês ou ano.

______

Práticas adotadas: a 
segregação e destinação 
correta dos resíduos 
perigosos; utilização de 
produtos com menor 
impactos ambientais.

Limitação dos riscos 
sanitários e de poluição: 
previsão de locais de 
estocagem de resíduos 
classificados "perigosos" 
adaptados aos diversos 
impactos (solo, ar e 
água); utilização de 
produtos com menor 
impactos ambientais.

__

São proibidos o 
abandono, a queima, 
misturas de resíduos 
perigosos com outras 
descargas de resíduos de 
esgoto. Utilização de 
produtos com menor 
impactos ambientais.

__
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Tabela 4.3 – Tabela comparativa - Proposição de indicadores – Ambiente interno 

MET. NACIONAL CONTEXTO GOIANO NORMA
HQE H&E LEED AQUA EMPRESA CBCS SiAC ISO 21929-2

CONFORTO 
LUMÍNICO

Otimização da iluminação 
ao longo das atividades 
planejadas e garantia da 
qualidade da luz emitida.

__

Controlabilidade dos 
sistemas: prover 
controles individuais de 
iluminação (adaptação ao 
canteiro). Iluminação 
natural: favorecer a 
integração dos ocupantes 
com o exterior, 
promovendo iluminação 
natural nas áreas 
regularmente ocupadas 
(adaptação ao canteiro).

Aproveitar da melhor 
maneira os benefícios da 
iluminação natural 
(adaptação ao canteiro). 
Dispor de uma iluminação 
artificial confortável 
(adaptação ao canteiro). 
Dispor de uma iluminação 
artificial das zonas 
exteriores confortável e 
segura (adaptação ao 
canteiro).

Práticas adotadas: uso 
de lâmpadas e 
equipamentos eficientes 
nos postos de trabalho.

__ __ __

Utilização da iluminação 
natural e meios eficientes 
de iluminação artificial - 
monitoramento das 
condições de iluminação 
em lux do ambiente de 
trabalho/ lux determinado 
pela norma.

CONFORTO 
TÉRMICO

Otimização do conforto 
higrotérmico de verão e 
inverno (adaptação ao 
canteiro).

Ventilação eficiente 
(adaptação ao canteiro).

Controlabilidade dos 
Sistemas: em espaços 
regularmente ocupados, 
os ocupantes devem ter 
controle individual de 
conforto térmico de suas 
áreas, podendo ajustar 
temperatura ambiente, 
velocidade do ar ou 
umidade (adaptação ao 
canteiro).

Implementação de 
medidas para otimização 
do conforto higrotérmico 
de verão e inverno 
(adaptação ao canteiro). 
Ventilação eficiente 
(adaptação ao canteiro).

Práticas adotadas: a 
utilização de fontes de 
água nos postos de 
trabalho para a redução 
da temperatura interna e 
aumento da umidade do 
ar.

__ __ __

Monitoramento de 
temperaturas e uso de 
técnicas para redução do 
desconforto - 
monitoramento das 
condições de 

temperaturas em  0C do 
ambiente de trabalho/  0C 
determinada pela norma.

CONFORTO 
ACÚSTICO

Proteção dos usuários e 
entorno da poluição 
sonora.

Procedimentos para 
reduzir o ruído - escolha 
de máquinas, ferramentas 
e métodos, seleção de 
períodos de transmissão, 
proteção de frequência; 
medições constantes.

__

Limitação dos 
incômodos: planejamento 
das atividades ruidosas, 
como posicionamento 
(layout canteiro) e 
programação; escolha de 
processos construtivos 
que não exijam o uso de 
ferramentas e 
equipamentos ruidosos. 

Práticas adotadas: 
medições periódicas e 
locação de maquinários, 
sempre que possível, em 
regiões do canteiro com 
menor índice de 
incômodo.

__ __
Aspectos ambientais a 
considerar: níveis de 
ruídos.

Monitoramento de ruídos 
e uso de técnicas para 
redução do desconforto 
em dB do ambiente de 
trabalho/ dB determinado 
pela norma.

QUALIDADE DO 
AR

Identificar, controlar e 
limitar fontes de de 
poluição. Garantir o fluxo 
de ar apropriado para a 
operação de locais.

Realizar procedimentos 
para limitar a poeira e 
reduzir a poluição; 
proibição da queima de 
produtos no canteiro de 
obras; emprego de 
ferramentas munidas de 
filtros de material 
particulado.

Controle da fumaça de 
tabaco (adaptação ao 
canteiro). Plano para 
Qualidade Interna do Ar 
durante a obra: 
desenvolver um Plano de 
Gerenciamento do 
Controle de Qualidade do 
Ar Interno e implementá-
lo durante a obra. 
Controle de fontes 
poluidoras e produtos 
químicos no ambiente 
interno: minimizar e 
controlar a entrada de 
poluentes (adaptação ao 
canteiro).

Limitação dos riscos 
sanitários e de poluição: 
proibição da queima de 
produtos no canteiro de 
obras; emprego de 
ferramentas munidas de 
filtros de material 
particulado. Controle das 
fontes de poluição 
internas e externas 
(adaptação ao canteiro). 
Ventilação eficiente 
(adaptação ao canteiro).

Práticas adotadas: 
controle do lançamento 
de material particulado no 
ar, com a identificação 
dos geradores de 
poluição, medições 
constantes e adoção de 
práticas que visem a 
redução dessa emissão, 
como a descida de 
resíduos por meio de 
tambores nos elevadores, 
e não no duto de descida, 
e utilização de água na 
preparação de materiais 
que emitem particulados, 
como granito.

__ __
Aspectos ambientais a 
considerar: emissão de 
poeiras.

Monitoramento da 
concentração de 
particulados no ambiente 
do canteiro em mg/m³.

 INDICADORES

PROPOSIÇÃO DE INDICADORES

A
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CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS

METODOLOGIAS INTERNACIONAIS INICIATIVAS BRASILEIRAS
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4.1.1.1. Água 

Ambas as metodologias propõem a redução no consumo de água, porém nem todas deixam 

claro quais estratégias adotar. Os processos AQUA, HQE e H&E sugerem o reuso/ 

reaproveitamento por meio de captação, armazenamento e aproveitamento de águas 

pluviais; e de águas-cinza, como as resultantes da lavagem de betoneiras no canteiro de 

obras. O LEED também tem a mesma especificação para o reuso ou reaproveitamento, no 

entanto, voltados a outras etapas do ciclo de vida do edifício, podendo ser adaptados à 

etapa de construção. 

São propostas ainda pelo LEED e H&E outras medidas passíveis de adaptação ao canteiro, 

como a utilização de dispositivos economizadores de água, por meio de sistemas de 

descarga para vasos sanitários; sistemas reguladores, restritores e arejadores na vazão de 

água dispensada pelo equipamento, diminuindo o volume final na quantidade da água 

utilizada na peça hidráulica; ou sistemas que incorporam restrições de uso do equipamento, 

permitindo selecionar as pessoas utilizadoras do mesmo de forma a reduzir a sua utilização. 

Quanto ao monitoramento do consumo de água, em específico o processo AQUA determina 

o acompanhamento desse consumo nos processos produtivos por equipamento ou serviço 

do canteiro de obras. Já H&E exige o monitoramento mensal. 

Percebe-se ainda o combate ao desperdício de água, uma vez que é essencial para grande 

parte das atividades executadas no canteiro de obra. Por isso, ações tecnológicas, como a 

substituição de sistemas e componentes convencionais por economizadores de água, a 

implementação de sistemas de medição setorizada do consumo de água, a detecção e 

correção de vazamentos, são práticas que levam à sustentabilidade em obras de construção 

civil. 

4.1.1.2. Energia 

Assim como a água, o consumo de energia tem grande importância nas atividades dos 

canteiros de obras, pelo grande número de máquinas e equipamentos utilizados no 

processo produtivo. A atenuação desse consumo também é levada em consideração pelas 

certificações de desempenho ambiental analisadas, destacando a HQE, que sugere 

estratégias que resultem na redução do consumo de energia primária e poluição associada, 

mas não especifica detalhadamente quais. 

O monitoramento desse gasto energético é proposto pelos modelos AQUA e H&E, 

respectivamente, em processos, serviços produtivos, equipamentos, e com leituras mensais 
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dos medidores. Com adaptações ao canteiro, o acompanhamento também pode ser feito em 

sistemas de condicionamento de ar, ventilação, exaustão, iluminação, energias alternativas 

e aquecimento de água, colocado por LEED e HQE. 

A inclusão de energias renováveis locais, como uso de energia solar para aquecimento de 

água ou outras soluções de fornecimento de energia para satisfazer as necessidades 

também são recomendações das metodologias adaptadas aos canteiros de obras, visando à 

redução do consumo energético provenientes dessas atividades. 

Como parte da eficiência energética nas construções, também há que se considerar a 

análise da energia embutida nos materiais, através do seu ciclo de vida, desde a sua 

produção, processo, incorporação na obra, e reciclagem posterior.  

4.1.1.3. Materiais 

Nas metodologias averiguadas, o acompanhamento do consumo de materiais não é 

analisado ou é analisado apenas superficialmente, sendo somente avaliadas a natureza dos 

materiais empregados e as perdas por entulho ou resíduos. 

Há uma preocupação pela escolha de um processo que utilize mais recursos locais, que 

seja mais durável, que facilite a manutenção, e que se adapte ao máximo às necessidades 

dos usuários, minimizando interferências ou, sempre que ocorrerem, que sejam facilitadas 

por processos que permitam montagem e desmontagem. Ainda assim, não há instrumentos 

que permitam ou incentivem a avaliação do consumo dos materiais. 

A natureza e as características dos materiais, dentro da perspectiva de maior desempenho e 

menor impacto ambiental, seja na sua produção ou na sua utilização, são os pontos mais 

relevantes focados pelos modelos HQE, H&E e AQUA. A H&E aponta ainda a verificação do 

inventário dos fluxos de materiais de entrada e saída, e os potenciais impactos ambientais 

de um sistema de produto em cada fase do ciclo de vida (extração, produção, transporte, 

instalação e destruição).  

Outros critérios de avaliação deste tema são a utilização de materiais renováveis ou com 

conteúdos reciclados, de modo a contribuir para a diminuição da emissão de gases do efeito 

estufa, de resíduos dispostos no ambiente, e esgotamento de recursos naturais. 
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4.1.1.4. Resíduos sólidos 

O gerenciamento e a gestão adequados dos resíduos da construção são elencados nas 

metodologias observadas, incluindo a sua redução, reutilização e reciclagem, assim como a 

identificação, classificação, separação, quantificação e destinação correta. 

A certificação brasileira AQUA estabelece um conjunto de preocupações mais abrangente 

quanto à gestão dos resíduos do canteiro de obras, que vai desde a minimização da 

produção de resíduos na fonte, em processos internos e disposições contratuais; passando 

pela identificação, classificação, conforme resolução CONAMA nº 307, e quantificação dos 

resíduos produzidos nas diferentes etapas da obra. Além da triagem, da composição, do 

correto manuseio, do transporte, da destinação e da rastreabilidade, o modelo exige ainda 

comprovação do alcance de determinadas taxas mínimas de beneficiamento dos resíduos 

gerados, inclusive demolição/ desconstrução. 

Sugestões quanto a disposições específicas ao tratamento de resíduos de demolição são 

apontadas pela metodologia H&E. Já a destinação para reciclagem ou reaproveitamento na 

obra são encaminhamentos do LEED, evitando-se ao máximo a sua deposição em aterros, 

mesmo que licenciados, excluindo-se resíduos perigosos e solo/terra. 

Adaptando-se ao canteiro, o LEED sugere um depósito de recicláveis, com área facilmente 

acessível para coleta e acondicionamento de recicláveis, incluindo papel, papelão, vidro, 

plásticos e metais.  

4.1.1.5. Efluentes líquidos 

De forma a limitar os riscos sanitários e de poluição causados pelo canteiro, as 

metodologias indicam a identificação dos efluentes gerados, o monitoramento da qualidade 

desses efluentes lançados nas galerias de águas pluviais, e o tratamento das águas 

residuais antes do descarte ou liberação para o ambiente. 

Estratégias de preservação de recursos devem ser empregadas nas diversas etapas do 

ciclo de vida do edifício, de maneira a reduzir o impacto ambiental associado a estes 

empreendimentos. Desse modo, a HQE e a AQUA sugerem o emprego de reservatório de 

decantação de águas servidas, utilizadas na lavagem de betoneiras, para a recuperação e 

reuso antes do descarte nas redes de drenagem. 
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Tecnologias inovadoras para efluentes, levantadas pelo LEED, no intuito de reduzir a 

geração de efluentes e o consumo de água potável dos sistemas de descarga, podem ser 

ajustadas no perímetro da obra. 

4.1.1.6. RDC perigosos 

Em relação ao tratamento de resíduos perigosos, apenas duas certificações apontam 

recomendações: a H&E com a proibição do abandono, queima, ou misturas de resíduos 

perigosos com outras descargas de resíduos de esgoto; e a AQUA, com previsão de locais 

de estocagem para esses resíduos adaptados aos diversos impactos (solo, ar e água). Em 

comum, as duas metodologias sugerem a utilização de produtos com menor impactos 

ambientais. 

4.1.1.7. Emissão de gases 

Tratando-se de emissão de gases, os modelos HQE e AQUA assemelham-se quanto aos 

requisitos de identificação, controle e limite de fontes de odores desagradáveis. 

Já a LEED e a H&E incentivam à minimização das emissões de gases de efeito estufa, com 

a especificação de materiais com baixos Compostos Orgânicos Voláteis (VOC), reduzindo a 

quantidade de contaminantes que provoquem odor, irritação e/ ou desconforto aos 

colaboradores da obra e usuários ; e a proibição do uso de gás refrigerante à base de 

clorofluorcarbono (CFC) nos equipamentos do sistema de condicionamento de ar, 

refrigeração e sistemas de combate a incêndio. 

4.1.1.8. Conforto lumínico 

Este quesito foi totalmente adaptado das metodologias analisadas às instalações provisórias 

dos canteiros, com a sugestão de um melhor aproveitamento da iluminação natural e uma 

disposição mais confortável e segura da artificial.  

Assim como uma otimização da iluminação ao longo das atividades planejadas, com 

garantia da qualidade da luz emitida e controlabilidade dos sistemas, permitindo que os 

usuários possam controlar a iluminação de seu posto de trabalho de acordo com suas 

necessidades e preferências. 

4.1.1.9. Conforto térmico 

Também ajustado à etapa de construção, essa categoria prevê a otimização do conforto 

higrotérmico de verão e inverno, com ventilação eficiente e controlabilidade dos sistemas em 
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espaços regularmente ocupados, onde os ocupantes devem ter controle individual de 

conforto térmico de suas áreas, podendo ajustar temperatura ambiente, velocidade do ar ou 

umidade. 

4.1.1.10. Conforto acústico 

Ambas as certificações estudadas propõem limitações quanto aos incômodos causados pelo 

canteiro, entre eles a poluição sonora. Como procedimentos para a redução do ruído e 

proteção dos usuários e entorno da poluição sonora, H&E aconselha a escolha de 

máquinas, ferramentas e métodos, além da seleção de períodos de transmissão dos ruídos 

e as medições constantes. 

A AQUA destaca a escolha de processos construtivos que não exijam o uso de ferramentas 

e equipamentos ruidosos; e planejamento das atividades ruidosas, como posicionamento 

(layout canteiro) e programação das etapas executivas do canteiro. 

4.1.1.11. Qualidade do ar 

A qualidade do ar interior de um ambiente tem impacto direto sobre a saúde e o bem-estar 

das pessoas que nele trabalham. No sentido de garantir o fluxo de ar apropriado para 

operações locais da construção, os métodos de avaliação de desempenho ambiental 

apresentados incentivam a identificação, o controle e a limitação das fontes de poluição do 

ar. 

Outros critérios exigidos são o emprego de ferramentas munidas de filtros de material 

particulado, a proibição da queima de produtos no canteiro de obras, o desenvolvimento e 

implementação de um Plano de Gerenciamento do Controle de Qualidade do Ar Interno 

durante a obra. Como sugestões adaptadas ao canteiro, há o controle da fumaça de tabaco 

e de fontes poluidoras e produtos químicos no ambiente interno; e ventilação eficiente. 

4.1.2. Iniciativas brasileiras 

No que concerne às atividades do setor da construção em direção à proposição de 

indicadores de sustentabilidade, foi possível identificar semelhanças quanto ao conteúdo 

proposto pelo CBCS e SiAC, como o consumo de água e a geração de resíduos, porém a 

abordagem e a unidade de medida sugeridas são distintas. 
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4.1.2.1. CBCS 

O texto preliminar do CBCS, com a proposição de um conjunto de indicadores de 

sustentabilidade socioambiental mensuráveis para os empreendimentos do setor da 

construção civil, contém quatro indicadores direcionados ao tema Gestão de Canteiro de 

Obras, dois relacionados à geração de resíduos, um ao consumo de água potável e, por 

último, um a limitações de incômodos à vizinhança, dentre os quais destacam-se: 

♦ % de resíduo em volume gerado durante o canteiro de obras 

potencialmente recicláveis ou reutilizáveis (m³ de resíduos recicláveis ou 

reutilizáveis/ m³ de resíduo gerado); 

♦ % de empreendimentos com canal de comunicação com retorno 

específico com a vizinhança implantado durante a realização da obra/ 

empreendimentos da base de dados (% dos respondentes da base de 

dados); 

♦ Volume total de resíduos inertes gerados/ trabalhador. Mês (m³ de 

resíduos inertes gerados/ trabalhador); 

♦ Consumo de água potável no canteiro de obras/ trabalhador.mês (m³ de 

água/ trabalhador). 

4.1.2.2.  SiAC 

A incorporação de indicadores da qualidade voltados à sustentabilidade no canteiro de 

obras, proposta pelo SiAC no seu novo Regimento aprovado em dezembro de 2012, 

apresenta seis indicadores direcionados ao consumo de água e energia, e à produção de 

resíduos, ao longo e ao final da obra: 

♦ Indicador de geração de resíduos ao longo da obra: volume total de 

resíduos descartados (excluído solo) por trabalhador por mês – medido 

mensalmente e de modo acumulado ao longo da obra em m3 de resíduos 

descartados / trabalhador. 

♦ Indicador de geração de resíduos ao final da obra: volume total de 

resíduos descartados (excluído solo) por m2 de área construída – medido 

de modo acumulado ao final da obra em m3 de resíduos descartados / m2 

de área construída. 

♦ Indicador de consumo de água ao longo da obra: consumo de água 

potável no canteiro de obras por trabalhador por mês – medido 
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mensalmente e de modo acumulado ao longo da obra em m3 de água / 

trabalhador; 

♦ Indicador de consumo de água ao final da obra: consumo de água 

potável no canteiro de obras por m2 de área construída – medido de 

modo acumulado ao final da obra em m3 de água / m2 de área construída; 

♦ Indicador de consumo de energia ao longo da obra: consumo de energia 

elétrica no canteiro de obras por trabalhador por mês – medido 

mensalmente e de modo acumulado ao longo da obra em kWh de 

energia elétrica / trabalhador; 

♦ Indicador de consumo de energia ao final da obra: consumo de energia 

no canteiro de obras por m2 de área construída – medido de modo 

acumulado ao final da obra em kWh de energia elétrica/ m2 de área 

construída. 

4.1.3. Normalização 

Os aspectos ambientais, propostos pela ISO 21929-2, a serem considerados no 

desenvolvimento de um sistema de indicadores e alinhados com os princípios das 

categorias e subcategorias propostas pelo trabalho são:  

♦ Consumo de água; 

♦ Consumo de energia; 

♦ Peso e volume dos materiais utilizados, dos reutilizados ou reciclados; 

♦ Quantidade de resíduos gerados, eliminados ou minimizados; 

♦ Qualidade da água e mudanças no regime de água (águas de superfície 

e águas subterrâneas); 

♦ Emissões de gases de efeito estufa e outras emissões significativas; 

♦ Níveis de ruídos; 

♦ Emissão de poeiras. 

4.1.4. Contexto Goiânia 

A partir da aplicação dos questionários, em conjunto com as análises das entrevistas com os 

agentes envolvidos, visitas regulares e aos registros fotográficos, foi obtido um panorama a 

cerca de iniciativas ambientalmente sustentáveis adotadas ou planejadas pela empresa no 
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canteiro de obras, com o intuito de identificar o que já é possível de se medir e o que tem 

potencial para ser medido. 

4.1.4.1. Caracterização da empresa 

A empresa objeto de estudo deste trabalho é uma construtora localizada na cidade de 

Goiânia-GO, que foi fundada em 1986. Possui um quadro de 9 funcionários administrativos 

e cerca de 180 funcionários na produção. 

Já realizou empreendimentos institucionais e atualmente trabalha exclusivamente com 

construção e incorporação de edifícios residenciais, possuindo duas obras em andamento. 

Foi certificada, pela primeira vez em 2004, em duas normas voltadas ao sistema de gestão 

da qualidade, uma internacional e outra nacional, NBR ISO 9001, na versão de referência 

ano 2005 e SiAC, visando atender ao Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do 

Habitat - PBQP-H, respectivamente. Depois, em 2007, foi viabilizado um Sistema Integrado 

de Gestão, abrangendo também os sistemas ambiental, de responsabilidade social e de 

saúde e segurança. 

Após estruturadas e implantadas as primeiras ações do sistema, a empresa foi a primeira 

construtora brasileira a receber, no ano de 2010, cinco certificações de normas de padrão 

internacional, que são: NBR ISO 9001: 2008 de Sistema de Gestão da Qualidade, a NBR 

ISO 16001: 2004 de Sistema de Gestão da Responsabilidade Social, a NBR ISO 14001: 

2004 de Sistema de Gestão Ambiental, OHSAS 18001: 2007 de Sistema de Gestão da 

Saúde e Segurança do Trabalho e o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do 

Habitat – PBQP-H, ambas concedidas pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil, o ICQ 

Brasil, demonstrando a responsabilidade da empresa estudada em seus processos e na sua 

forma de gestão, e assim justificando sua escolha para realização da pesquisa. 

4.1.4.2. Caracterização dos empreendimentos 

Os empreendimentos escolhidos para estudo encontram-se, no período de realização da 

pesquisa, em estágios de obras diferentes. Ambos possuem projetos de arquitetura 

semelhantes, conforme ilustrações contidas nas Figuras 4.1 e 4.2, em estrutura de concreto 

armado, com alvenaria em blocos de concreto, produzidos na própria obra, com matérias de 

acabamento em revestimentos cerâmicos no piso e áreas molhadas, pintura acrílica nas 

demais áreas, forro de gesso ou corrido no teto. 
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O primeiro edifício residencial, em fase de acabamento, possui cerca de 10.500m² de área 

construída em 22 pavimentos, com 114 apartamentos, localizado na cidade de Goiânia – 

Goiás. O segundo, em fase de estrutura, também localizado na cidade de Goiânia, possui 

31 pavimentos, 224 apartamentos com 2 quartos, sendo 1 suíte, com área total construída 

próxima a 21.000m², conforme Tabela 4.4. 

 Tabela 4.4 – Caracterização dos empreendimentos 

EMPREENDIMENTOS FASE PAVIMENTOS APARTAMENTOS ÁREA TOTAL (m²) 

Obra A Acabamento 22 114 10.500 

Obra B Estrutura 31 224 21.000 

 

 Figura 4.1 – Obra A - fachada e planta do apartamento 

 

 Figura 4.2 – Obra B - fachada e planta do apartamento 
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4.1.4.3. Diagnóstico 

Quanto à primeira temática, que engloba consumo de recursos de água, energia e materiais, 

foram levantadas em cada aspecto as seguintes observações: 

♦ ÁGUA: Nos canteiros de obras da empresa, além de ações sócio-educativas, a 

medida identificada, passível de mensuração, para a redução do consumo de água 

foi a utilização de dispositivos economizadores em bacias sanitárias, com sistema 

de descarga com volume nominal (6 litros) e com duplo acionamento (3 e 6 litros) 

nos banheiros masculino e feminino dos colaboradores. 

Ainda em relação ao uso de economizadores de água, a empresa não apresenta a 

adoção de arejadores nos lavatórios e torneiras; de registros reguladores de vazão 

para chuveiros e máquinas; e de medição individualizada para máquinas e 

banheiros, alternativas para a redução do consumo de água em potencial de 

medição. Não utiliza ainda sistemas de reuso de águas tanto pluviais como águas 

cinzas ou de aparelhos de ar condicionado. 

 

♦ ENERGIA: O uso de lâmpadas e equipamentos eficientes nos postos de trabalho, 

de dispositivos economizadores de energia, como sensores de presenças e 

minuteiras, e de campanhas sócio-educativas foram as iniciativas, passíveis de 

mensuração, encontradas no canteiro para redução do consumo de energia. 

A utilização de fontes de energias renováveis e de luz natural nos postos de 

trabalho, se adotada pela empresa, também podem ser mensuradas. 

 

♦ MATERIAIS E SISTEMAS: Nesse quesito, foram identificadas como práticas com 

poder de medição, a especificação de materiais e componentes com qualidade, 

durabilidade e menor impacto ambiental, em relação aos produtos poluentes; a 

seleção de fornecedores e produtos certificados; a utilização de materiais com 

conteúdo reciclado ou rapidamente renováveis, como blocos de concreto e 

argamassas provenientes de RCD, cimento Portland de Alto-Forno (CPIII) e 

Pozolânico (CP IV), e reutilizáveis, como formas e escoras. 

Outra prática com poder de medição, ainda não implantadas pela empresa, é a 

adoção de sistema construtivo com componentes industrializados montados em 

canteiro e a elaboração de projetos que visem diminuir erros de execução e 

desperdício de materiais. 
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Em relação à segunda temática, que abrange a gestão de resíduos sólidos, de efluentes 

líquidos, e de poluição sonora, do ar e do solo nos canteiros, foram levantados: 

♦ GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Nos canteiros de obras da empresa, além de 

ações sócio-educativas, a medida identificada, passível de mensuração, para a 

gestão de resíduos sólidos foi a utilização de um plano de gestão, com o objetivo 

de reduzir a geração de resíduo, identificando os vários tipo de resíduos 

produzidos ao longo de toda a obra, assim como a sua quantificação, triagem, 

separação e armazenamento por classes segundo a resolução nº 307 do 

CONAMA, reuso e reciclagem, sempre que possível, e a destinação correta. 

 

♦ EFLUENTES LÍQUIDOS: Nesse quesito, não foram identificadas ações possíveis 

de medição nos canteiros de obras, uma vez que a destinação destes efluentes é a 

rede de esgoto, sem qualquer tratamento prévio. 

Caso a empresa adote medidas de gestão de águas-cinzas, com o seu reuso e/ou 

tratamento prévio, essas podem ser quantificadas. 

 

♦ POLUIÇÂO (SONORA, AR E SOLO): Foi identificado que a empresa estudada 

controla a geração de ruídos por meio de medições periódicas e locação de 

maquinários, sempre que possível, em regiões do canteiro com menor índice de 

incômodo para a vizinhança. 

Também é realizado um controle do lançamento de material particulado no ar, com 

a identificação dos geradores de poluição, medições constantes e adoção de 

práticas que visem a redução dessa emissão, como a descida de resíduos por 

meio de tambores nos elevadores, e não por meio de dutos de descida, e 

utilização de água na preparação de materiais que emitem particulados, como 

granito. 

Quanto ao controle de poluição do solo, a ação levantada foi a segregação e 

destinação correta dos resíduos perigosos. Porém, controle de emissão de 

vibrações não foi identificado. 

A terceira temática aborda aspectos relacionados à qualidade do ambiente dos canteiros de 

obras, como o conforto térmico, lumínico e acústico, qualidade do ar, limpeza e circulação, a 

respeito dos quais foi observado: 

♦ CONFORTO (TÉRMICO, LUMÍNICO E ACÚSTICO): Nos ambientes internos dos 

canteiros de obras, foi identificado como ação possível de quantificação, a 
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utilização de fontes de água nos postos de trabalho para a redução da temperatura 

interna e aumento da umidade do ar, proporcionando bem estar aos 

colaboradores. 

Já com relação ao conforto acústico, as medidas identificadas são as mesmas 

para o controle de geração de ruídos citados na temática anterior, com medições 

periódicas e locação de maquinários, sempre que possível, em regiões do canteiro 

com menor índice de incômodo, como os subsolos, por exemplo. 

Em relação ao conforto lumínico, a ação encontrada foi uso de lâmpadas e 

equipamentos eficientes nos postos de trabalho, porém não foi identificada a 

utilização de fontes de energias renováveis e de luz natural nos postos de trabalho, 

que se adotada pela empresa, as quais poderiam ser mensuradas. 

4.1.5. Listagem de indicadores 

Depois de comparar as certificações ambientais analisadas, o diagnóstico da empresa, as 

referências normativas e as proposições de indicadores já existentes no Brasil, são 

sugeridos indicadores de sustentabilidade ambiental voltados à etapa de execução de 

empreendimentos, os quais serão apresentados de forma mais detalhada em Apêndice A – 

Caderno de Indicadores. 

Respeitando os processos hierárquicos e de caracterização propostos na metodologia, os 

indicadores são apresentados em categorias e subcategorias, de acordo com os seus 

objetivos e a ação envolvida para promovê-lo, com sua unidade de medida e comentários, 

conforme tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 – Lista de indicadores 

 

 

 

 

Identificar o consumo de água 
potável no canteiro de obras

Medição e monitoramento 
constantes consumo de água 

Geral em m³/ mês ou por 
equipamento em m³/ mês

Identificar a redução do consumo 
de água potável no canteiro de 
obras

Substituição de válvulas de 
descarga; torneira com arejadores 
ou válvula reguladora de vazão; 
reaproveitamento água pluvial ou 
água-cinza 

Geral em m³/ mês ou m³/ano; 

Identificar a economia em relação 
à redução do consumo de água 
potável no canteiro de obras

Medição da economia em relação 
à conta 

Geral em %/ mês ou ano, ou R$/ 
mês ou ano.

Identificar o consumo de energia 
no canteiro de obras

Medição e monitoramento 
constantes consumo de energia

Geral em kW/ mês ou por 
equipamento em kW/ mês

Identificar a redução do consumo 
de energia no canteiro de obras

Uso de lâmpadas eficientes, 
dispositivos economizadores, 
equipamento com certificação de 
eficiência ou energias renováveis 

Geral em kW/ mês ou kW/ano

Identificar a economia em relação 
à redução do consumo de energia 
no canteiro de obras

Medição da economia em relação 
à conta 

Geral em %/ mês ou ano, ou R$/ 
mês ou ano.

C
O

N
S

U
M

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

S

OBJETIVO UNIDADE DE MEDIDA COMENTÁRIOS

ÁGUA

A sugestão da medição do 
consumo de água por equipamento 
em m³/ mês é no sentido de tentar 
identificar o consumo de água por 
etapa, quando correlacionado ao 

cronograma da obra

ENERGIA

A sugestão da medição do 
consumo de água por equipamento 

em kW/ mês é no sentido de 
tentar identificar o consumo de 

energia por etapa, quando 
correlacionado ao cronograma da 

obra

AÇÃO
CATEGORIAS/ 

SUBCATEGORIAS

PROPOSIÇÃO DE INDICADORES
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Tabela 4.5 – Lista de indicadores (cont.) 

 

 

 

Identificar o consumo de materiais 
no canteiro de obras

Medição e monitoramento 
constantes consumo de materiais

Identificar a redução do consumo 
de materiais no canteiro de obras

Especificação de materiais e 
componentes com qualidade, 
durabilidade e menor impacto 
ambiental; seleção de 
fornecedores e produtos 
certificados; utilização de materiais 
com conteúdo reciclado ou 
rapidamente renováveis; adoção de 
sistemas construtivos com 
componentes industrializados 
montados em canteiro; elaboração 
de projetos que visem diminuir 
erros de execução e desperdício 
de materiais 

Identificar a economia em relação 
à redução do consumo de 
materiais no canteiro de obras

Medição da economia em relação 
à conta 

Em %/ custo total da etapa da 
obra ou %/ custo total da obra.

C
O

N
S

U
M

O
 D

E
 R

E
C

U
R

S
O

S

MATERIAIS

Em kg/ m² de área construída ou 
kg/ serviço; m³/ m² de área 
construída ou m³/ serviço; m²/ m² 
de área construída ou m²/ serviço; 
unidade/ m² de área construída ou 
unidade/ serviço

A sugestão de várias unidades de 
medida é na intenção de abrigar os 

mais diversos tipos de materiais 
necessários à execução de um 

empreendimento

PROPOSIÇÃO DE INDICADORES

CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS

OBJETIVO AÇÃO UNIDADE DE MEDIDA COMENTÁRIOS
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Tabela 4.5 – Lista de indicadores (cont.) 

 

 

 

 

 

Identificar a produção de resíduos 
sólidos no canteiro de obras

Medição e monitoramento 
constantes da geração de resíduos

Identificar a redução da produção 
de resíduos sólidos no canteiro de 
obras

Redução de RCD; armazenamento 
de recicláveis; destino de RCD; 
reaproveitamento de RCD 

Identificar a economia em relação 
à redução da produção de resíduos 
sólidos no canteiro de obras

Medição da economia em relação 
à conta 

Em %/ custo total da etapa da 
obra ou %/ custo total da obra ou 
R$/ mês ou ano.

Identificar a produção de efluentes 
líquidos no canteiro de obras

Medição e monitoramento 
constantes da geração de 
efluentes líquidos

Geral em m³/ mês ou por atividade 
em m³/ mês.

Identificar a redução da produção 
de efluentes líquidos no canteiro de 
obras

Manejo de efluentes líquidos - 
redução do volume de esgoto a ser 
coletado e tratado 

Geral em m³/ mês ou m³/ano

Identificar a economia em relação 
à redução da produção de 
efluentes líquidos no canteiro de 
obras

Medição da economia em relação 
à conta 

Em %/ mês ou ano, ou R$/ mês 
ou ano

C
A

R
G

A
S

 A
M

B
IE

N
T

A
IS

RESÍDUOS 
SÓLIDOS

Em kg/ m² de área construída ou 
kg/ serviço; m³/ m² de área 
construída ou m³/ serviço; unidade/ 
m² de área construída ou unidade/ 
serviço

A sugestão de várias unidades de 
medida é na intenção de abrigar os 

mais diversos tipos de resíduos 
resultantes das diversas atividades 
relacionados ao canteiro de obras 

EFLUENTES 
LÍQUIDOS

A sugestão da medição por 
atividade em m³/ mês é no sentido 
de tentar identificar a produção de 
efluentes líquidos no canteiro de 

obras por etapa

PROPOSIÇÃO DE INDICADORES

CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS

OBJETIVO AÇÃO UNIDADE DE MEDIDA COMENTÁRIOS
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Tabela 4.5 – Lista de indicadores (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar a produção de resíduos 
perigosos no canteiro de obras

Medição e monitoramento 
constantes da geração de resíduos 
perigosos

Identificar a redução da produção 
de resíduos perigosos no canteiro 
de obras

Utilização de produtos com menor 
impactos ambientais - redução do 
volume de resíduos perigosos a ser 
coletado e tratado

Identificar a economia em relação 
à redução da produção de resíduos 
perigosos no canteiro de obras

Medição da economia em relação 
à conta 

Em %/ custo total da etapa da 
obra ou %/ custo total da obra, ou 
R$/ mês ou ano

EMISSÃO DE 
GASES

Identificar a concentração de CO2 

no ambiente

Medição e monitoramento 
constantes da concentração de 

CO2 no ambiente do canteiro de 

obras

Em ppm/m³ de ar __

C
A

R
G

A
S

 A
M

B
IE

N
T

A
IS

RDC PERIGOSOS

Em kg/ m² de área construída ou 
kg/ serviço; m³/ m² de área 

construída ou m³/ serviço; unidade/ 
m² de área construída ou unidade/ 

serviço.

A sugestão da medição por 
atividade em m³/ mês é no sentido 
de tentar identificar a produção de 
efluentes líquidos no canteiro de 

obras por etapa

PROPOSIÇÃO DE INDICADORES

CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS

OBJETIVO AÇÃO UNIDADE DE MEDIDA COMENTÁRIOS
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Tabela 4.5 – Lista de indicadores (cont.) 

 

CONFORTO 
LUMÍNICO

Identificar as condições de 
iluminação no ambiente de 
trabalho

Medição e monitoramento 
constantes das condições de 
iluminação no ambiente de 
trabalho

Em lux do ambiente de trabalho/ 
lux determinado pela norma

__

CONFORTO 
TÉRMICO

Identificar as condições de 

temperaturas em  0C do ambiente 
de trabalho

Medição e monitoramento 
constantes  de temperaturas e uso 
de técnicas para redução do 
desconforto

Em  0C do ambiente de trabalho/  
0C determinada pela norma

__

CONFORTO 
ACÚSTICO

Identificar as condições de ruídos 
do ambiente de trabalho

Medição e monitoramento 

constantes de ruídos e uso de 

técnicas para redução do 

desconforto

Em dB do ambiente de trabalho/ 

dB determinado pela norma
__

QUALIDADE DO AR
Identificar a concentração de 
particulados no ambiente do 
canteiro

Medição e monitoramento 

constantes da concentração de 

particulados no ambiente do 

canteiro

Em mg/m³ __

A
M

B
IE

N
T

E
 IN

T
E

R
N

O

PROPOSIÇÃO DE INDICADORES

CATEGORIAS/ 
SUBCATEGORIAS

OBJETIVO AÇÃO UNIDADE DE MEDIDA COMENTÁRIOS
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4.2. MENSURAÇÃO 

A mensuração foi realizada somente em uma categoria, a de Consumo de Recursos, com 

um exemplo de indicador para cada sub-categoria, Água, Energia e Materiais, apresentados 

a seguir. A implantação da sistemática sugerida foi realizada nessa categoria devido a sua 

parcela significativa quanto aos impactos negativos causados ao meio ambiente e a 

disponibilidade de dados da empresa estudada. 

4.2.1. Água 

Para a obtenção de números sugestivos quanto à redução do consumo de água, 

primeiramente foi identificada a ação de troca das válvulas da descarga convencional (9 

litros) pela econômica (6 litros) nos vestiários do canteiro de obras. Tal medida permitiu a 

economia de 4% ao ano, em relação à conta da concessionária local, conforme Tabelas 4.6 

e 4.7. 

Tabela 4.6 – Tabela de cálculo de consumo de água 

 

 

 

12,00

9,00

3,40

Quantidade de colaboradores 99,00

Quantidade de dias trabalhados no mês 21,00

30,60

642,60

12,00

Quantidade de colaboradores 99,00

6,00

3,40

Quantidade de dias trabalhados no mês 21,00

20,40

428,40

10,20

214,20

INDICADOR DE REDUÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA
DESCRIÇÃO

Diferença consumo mensal

Data de implantação: jan/2011 Obra: 

Consumo de água mensal(l)

Diferença consumo diário

Consumo de água mensal(l)

Média de uso diario

Quantidade de privadas:

Válvula da descarga nova:

Econômica

Válvulas de descarga com 

único fluxo d´água;                                                  

vazão: 6l

Vazão(l)

Consumo com válvula antiga

Ação: Troca das válvulas da descarga convencional (9 litros) pela 

econômica (6 litros)

Válula da descarga antiga:

Convencional

Válvulas de descarga com 

único fluxo d´água;                                                  

vazão: 9l

Vazão(l)

Consumo válvula nova

Quantidade de privadas:

Consumo de água diário(l)

Média de Uso - válvula 6 l

Consumo de água diário(l)



D0082C13: Indicadores de sustentabilidade ambiental na etapa de execução de empreendimentos...             112 

C. P. C. SILVA                                                                                                                                             Capítulo 4 

Inicialmente, foi realizado o cálculo do consumo de água com a válvula convencional e, 

depois, com a válvula economizadora de água. Para posteriormente calcular a economia 

diária, mensal ou anual alcançada em m³, custo ou porcentagem, conforme Tabelas 4.6 e 

4.7. 

Tabela 4.7 – Tabela de cálculo da economia alcançada com a redução do consumo de água 

 

 

4.2.2. Energia 

Em relação ao consumo de energia, a prática detectada, com potencial para mensuração foi 

a troca de lâmpadas incandescentes, por lâmpadas econômicas fluorescentes nos postos 

de trabalho. O que resultou numa economia de quase R$ 5.000,00 em 1 ano, conforme 

Tabelas 4.8 e 4.9. 

 

 

Consumo antigo 0,64 m³/mês

Consumo atual 0,43 m³/mês

Economia de consumo diário de água 0,01 m³/dia

Economia de consumo mensal de água 0,21 m³/mês

5,30 R$/m³

4,24 R$/m³

1,06 R$/m³

10,60 R$/m³

1,14 R$/m³

0,91 R$/m³

0,23 R$/m³

2,27 R$/m³

27,25 R$/m³

58,00 m³

0,21 m³/mês

2,57 m³/mês

0,37 %/mês

Média do consumo estabelecida na conta

Economia mensal em capital - água

Economia mensal em capital - coleta e afastamento esgoto

Economia mensal em capital - tratamento esgoto

2) Valor tarifa coleta e afastamento esgoto*

3) Valor tarifa tratamento esgoto*

Preço mensal do m³ pago

Economia em capital do consumo das válvulas de descarga

Economia total mensal em capital

*Dados retirados do Site da SANEAGO em 12/03/2012 - https://www.saneago.com.br/site/agencia/tabela.php

Média da economia do consumo aual de água

Porcetagem da economia em relação à conta

Média da economia do consumo mensal de água

Economia total anual em capital

Porcentagem da economia realizada em relação à conta 

Balanço Geral

Economia Anual de água

2,57

1) Valor tarifa água *

m³/ano

Valores de tarifas de água e esgoto (SANEAGO) - Categria Comercial I*
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Tabela 4.8 – Tabela de cálculo de consumo de energia 

 

 

Tabela 4.9 – Tabela de cálculo da economia alcançada com a redução do consumo de energia 

 

 

 

Data de implantação: 

Lampada incandescente und.

Total lâmpadas und.

Média de horas/mês h/mês

Potencia W

Total de consumo kWh/mês

eletrônico tubular und.

sala engenheiro 2 5 8 und.

banheiro 2 4 und.

sala treinamento 4 und.

sala engenheiro 3 6 und.

sala mestre 4 4 und.

refeitório 1 6 und.

almoxarifado 40 und.

1 º subsolo 3 28 und.

2º subsolo 2 56 und.

sala terreo 18 und.

Total lâmpadas 20 174 und.

Média de horas/mês 220 220 h/mês

Potencia 20 32 W

Total de consumo 88 1224,96 kWh/mês

Especificações  lâmpadas antigas:

Especificações lâmpadas novas:

Ação: Troca de lâmpadas 

Lâmpada Incandescente     

Potencia disponivel: 

100W 

Cor: Branca

Consumo lâmpadas antigas

Convencional

Eletrônica Tubular

 Lâmpada Fluorescente    

Potencia disponivel :  

20W 

Cor:  Branca

Lâmpada Fluorescente  

Potencia disponivel:  

32W 

Cor: Branca Confort

Obra:

107

220

100

2354

Consumo lâmpadas novas

Consumo antigo 2354 kWh/mês

Consumo atual 1312,96 kWh/mês

Economia de energia 1041,04 kWh/mês

0,39 R$/ kWh

4858,95 R$/ anoEconomia total anual em capital

kWh/ano

Valor da tarifa de energia*

Economia Anual de Energia 12492,5

Economia em capital do consumo de energia 

Balanço Geral

*Dados retirados do Site da CELG em 12/04/2012 - https://http://www.celg.com.br

Valor da tarifa de energia (CELG)
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4.2.3. Materiais 

Para o indicador de reaproveitamento de argamassa residual de reboco externo, 

inicialmente foi realizado um acompanhamento da execução do serviço e a medição dos 

dados de entrada, quantidade de argamassa utilizada e metragem quadrada realizada; e os 

dados de saída, resíduo gerado por amostragem. Posteriormente, foram cruzadas as 

informações de o quanto desse resíduo é reaproveitado, de forma direta, sem processo 

mecânico, e de forma indireta, sem processo mecânico, em substituição à parte do Traço de 

argamassa, no caso areia, e a cobertura em metros quadrados dessa argamassa 

proveniente de resíduo. Por fim, com esse dado obtido, foi feita uma projeção no consumo 

total de reboco, transformando esse número em quantidade de apartamentos ou pavimentos 

realizados com essa argamassa, conforme o passo a passo descrito na Tabela 4.11. 

Tabela 4.10 – Tabela auxiliar reboco externo - Equipamentos 

 

 

 

 

Comp. Largura Altura m³ Litros
Girica

__ __ __ __ 0,14 135,00

Tambores resíduo

__ Ø 0.60m 0.45m 0,28 0,13 127,23

EQUIPAMENTO
DIMENSÕES

ÁREA
VOLUME

Tabela auxiliar 1 - Reboco Externo
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Tabela 4.11 – Indicador de reboco externo 

 

UND.

und.

m³

m²

m³

und.

m

m³

m³

und.

m³

m³

und.

m³

m³

und.

m³

m³

cm

m

m²

m³

m³

m²

m²

m²

m²

Resíduo de argamassa gerado por amostragem

2,50

Volume total de argamassa proveniente de 1 Traço em m³ 0,34

** Obs.: Ver Tabela Auxiliar 2 - Reboco Externo 

4,04

0,13

* Obs.: Ver Tabela Auxiliar 1 - Reboco Externo 

* Obs.: Ver Tabela Auxiliar 1 - Reboco Externo 

10,70

Espessura média do reboco externo

Quantidade de tambores gerados por amostragem 25,00

Total Argamassa utilizada por amostragem em m³ 16,07

Média da quantidade de argamassa utilizada no reboco externo por amostragem

Volume das giricas de argamassa utilizadas*

Área de amostragem

0,14

318,63

Quantidade de giricas de argamassa utilizadas por amostragem 119,00

Dimensões dos tambores*

Volume dos tambores de resíduos reaproveitados*

Quantidade de giricas provenientes de 1 Traço de argamassa

0,13Volume dos tambores gerados*

* Obs.: Ver Tabela Auxiliar 1 - Reboco Externo 

Relação consumo de reboco externo por Traço

Indicador de Reboco Externo

QUANTIDADEDESCRIÇÃO

Volume total de argamassa proveniente de 1 Traço em m³ 0,34

* Obs.: Ver Tabela Auxiliar 1 - Reboco Externo 

1,82

Total de resíduo de argamassa reaproveitado com processo mecânico por amostragem1,36

* Obs.: Ver Tabela Auxiliar 1 - Reboco Externo 

Volume das giricas de argamassa utilizadas* 0,14

Quantidade de tambores de resíduo reaproveitados por amostragem

0,60 (diâmetro) 
0,45 (altura)

Resíduo reaproveitado sem processo mecânico por amostragem

Quantidade de tambores de resíduo reaproveitados por amostragem 14,3

Total de resíduo de argamassa gerado por amostragem em m³ 3,18

Resíduo reaproveitado com processo mecânico por amostragem

Volume dos tambores de resíduos reaproveitados* 0,13

Total de resíduo de argamassa reaproveitado sem processo mecânico por amostragem

16,88

Espessura média do reboco interno 0,02

Volume de areia em 1 Traço de argamassa em m³** 0,25

Relação em volume da areia em 1 Traço de argamassa**

Metragem quadrada de reboco externo proveniente de 1 traço

Consumo de reboco externo

Reboco Externo 4196,99

Reboco Externo local prancha 226,23

Reboco Externo muros e periféricos 1286,65

Total consumo reboco externo 5709,87
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Tabela 4.11 – Indicador de reboco externo (cont.) 

 

 

m³

m³

m²

m²

m²

m³

m³

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

m²

und.

und.

und.

m²

m²

m²

und.

und.

und.

und.

und.

und.

Total consumo reboco 2098,06

Relação do resíduo reaproveitado com processo mecânico como substituição do componente Areia no Traço

1704,43

Volume de areia em 1 Traço de argamassa em m³ 0,25

Total de resíduo de argamassa reaproveitado sem processo mecânico por amostragem

Metragem quadrada de reboco interno proveniente de 1 Traço de argamassa 16,88

1,82

Metragem quadrada de reboco externo proveniente do resíduo 
reaproveitado sem processo mecânico do edifício em m²

Quantidade de consumo de reboco interno em cada apartamento 167,73

Quantidade de consumo de reboco interno nos pavimentos tipo (total) 19120,73

Quantidade de consumo de reboco interno em cada pavimento tipo 1006,35

Metragem quadrada de reboco externo proveniente do resíduo 
reaproveitado sem processo mecânico por amostragem em m²

122,78

114,00

Quantidade de pavimentos no edifício 19,00

Consumo de reboco interno

Pavimento tipo (total)

6,00Quantidade de apartamentos por pavimento

Quantidade de apartamentos feitos com reboco proveniente de resíduo 
reaproveitado com processo mecânico

Quantidade de pavimentos feitos com reboco proveniente de resíduo 
reaproveitado com processo mecânico

7,60

1,27

19120,73

Hall e escada 3212,60

Pavimentos térreo, subsolos e periféricos

Relação do resíduo reaproveitado sem processo mecânico como substituição do componente Areia no Traço

Quantidade de pavimentos feitos com reboco proveniente de resíduo 
reaproveitado sem processo mecânico

1,69

Quantidade de pavimentos feitos com reboco proveniente de resíduo (total)

17,77

2,96

Total de resíduo de argamassa reaproveitado com processo mecânico por amostragem

Volume de areia em 1 Traço de argamassa em m³

1,36

0,25

Relação do resíduo reaproveitado como reboco interno em apartamentos e pavimentos

Metragem quadrada de reboco interno proveniente de 1 Traço de argamassa 16,88

Metragem quadrada de reboco externo proveniente do resíduo 
reaproveitado com processo mecânico por amostragem em m²

91,87

Quantidade de apartamentos feitos com reboco proveniente de resíduo 
reaproveitado sem processo mecânico

10,16

Quantidade de apartamentos no edifício

1035,19

Cortina 971,00

Metragem quadrada de reboco externo proveniente do resíduo 
reaproveitado com processo mecânico do edifício em m²

1275,34

Quantidade de apartamentos feitos com reboco proveniente de resíduo 
(total)
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CAPÍTULO 5  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma das formas de incentivar a busca pela sustentabilidade na indústria da construção civil 

é a adoção de sistemas de avaliação de desempenho ambiental e da sustentabilidade de 

edifícios. 

Os indicadores de desempenho, utilizados no contexto de métodos para avaliação ambiental 

de empreendimentos, apresentam melhorias e permitem comparações entre edifícios, 

porém as informações obtidas reportam-se a metas de sustentabilidade definidas 

teoricamente ou empiricamente, sem transformação em dados sistematizados e 

monitorados constantemente, consequentemente, a pontuação de desempenho é válida 

apenas no ponto particular no tempo em que foi realizada a avaliação, dificultando a 

associação da melhoria do setor em quaisquer das dimensões da sustentabilidade. 

Percebe-se que a inserção de práticas, ações ou tecnologias destinadas à sustentabilidade 

ambiental na produção de edifícios são medidas importantes para o avanço no setor da 

construção civil brasileiro. 

Seria um meio de sensibilizar o setor da construção civil para essa temática, o 

dimensionamento dos benefícios que essas medidas proporcionam em termos de economia 

financeira, redução do consumo de recursos e das gerações de resíduos e poluições. 

No Brasil, foi possível identificar alguns esforços para estabelecer indicadores de 

sustentabilidade, que, no entanto, variam largamente e envolvem um conjunto de 

dificuldades quanto ao processo de medição, dentre os quais é possível destacar: 

♦ Dificuldade em selecionar as medidas de sustentabilidade ambiental 

relevantes, que estejam alinhadas com as estratégias, os processos 

gerenciais e as necessidades das empresas construtoras; 

♦ Dificuldade em estabelecer e integrar sistemas de indicadores de 

sustentabilidade que envolvam medidas pró-ativas em relação às 

mudanças do ambientes; 

♦ Existência de diversos fatores que influenciam a implantação, a fixação e 

a manutenção de sistemas de indicadores nas organizações, tais como a 

dificuldade de uso das informações obtidas a partir de medidas para a 

tomada de decisão, o comprometimento gerencial e a participação das 
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pessoas envolvidas no processo de medição e, por fim, a necessidade de 

mudança na cultura da medição da empresa. 

Foi possível identificar que as metodologias de avaliação ambiental analisadas, HQE, H&E, 

LEED e AQUA, apresentaram semelhanças quanto às exigências relacionadas ao ambiente 

do canteiro de obras, principalmente com relação aos impactos gerados, como a produção 

de resíduos, poluição e ruídos e o consumo de recursos naturais.  

Os exemplos de indicadores apresentados pelo CBCS e SiAC, e as recomendações da ISO 

21929, parte 1 (2011) e 2 (2013), contribuem para a designação de indicadores de 

sustentabilidade ambiental voltados à etapa de execução de edifícios multipavimentos, 

permitindo a dedução quanto à necessidade de padronização de definições, de 

metodologias para coleta e agregação de dados, e para a interpretação de indicadores. 

Neste sentido, o trabalho apresenta contribuições quanto à concepção, à implementação e 

ao uso de sistema de indicadores de sustentabilidade ambiental em edifícios residenciais 

multipavimentos na fase de execução de obra, com a proposição de uma listagem de 

indicadores ambientais e a aplicação de alguns desses indicadores na empresa estudada. 

Com relação à estrutura de indicadores proposta, se destaca que a mesma é abrangente, 

entretanto não inclui todos os aspectos de sustentabilidade ambiental, em decorrência da 

disponibilidade de dados da empresa, os quais não englobavam as demais categorias. 

Estendendo essa análise ao setor da construção civil goiano, destaca-se o despreparo do 

mercado em conduzir medições relacionadas aos aspectos da sustentabilidade ambiental, 

seja por falta de dados ou por disponibilidade dos envolvidos. 

A proposição de indicadores apresentada fornece um roteiro para os construtores 

produzirem medições em seus canteiros de obras, atentando às questões ambientais de 

sustentabilidade.  

A partir desse instrumento, é possível verificar que as ações nos canteiros de obras não 

podem focar somente um objetivo, por exemplo, a redução da geração de resíduos, e sim 

na ponderação do sistema como um todo. 

É possível, também, verificar a aplicabilidade do método, no caso de canteiros de obras, em 

diferentes tipologias de edifícios ou diferentes etapas do ciclo de vida de empreendimentos, 

sendo necessários ajustes. 
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Prioritariamente, foi necessário identificar indicadores capazes de trabalhar itens de 

sustentabilidade ambiental relevantes nas ações de produção de edifícios. Para tanto, em 

primeiro lugar, foi necessário levantar os pontos de maior impacto ambiental presentes no 

canteiro, como o consumo de recursos naturais, entre eles água, energia e materiais; e a 

geração de cargas ambientais, com a produção de resíduos sólidos e perigosos, efluentes 

líquidos e emissão de gases. 

Identificados os impactos, em segundo lugar foi indispensável priorizá-los, de forma a 

reduzí-los ou eliminá-los, definindo as tecnologias e as ações de natureza gerencial 

necessárias, e assinalando as metas de diminuição do consumo de recursos e da produção 

de cargas ambientais. 

Foi conveniente ainda identificar a economia alcançada por tais ações, por meio de 

porcentagens ou custos financeiros, transformando assim os indicadores em números 

sugestivos à implantação de práticas sustentáveis pelo setor da construção civil. 

O monitoramento de dados importantes para a manutenção da qualidade do ambiente do 

canteiro de obras também foi significativo na proposição de indicadores, com a medição 

constante de dados como temperatura, umidade do ar, ruídos, iluminação eficiente e 

concentração de CO2, estabelecendo condições confortáveis e seguras aos usuários e 

vizinhança. 

O estudo exploratório e a revisão bibliográfica foram contundentes para a identificação das 

variáveis relevantes para sustentabilidade ambiental do empreendimento, visando à 

mensuração e análise na etapa de execução de obras em edifícios residenciais 

multipavimentos. 

Para levantamento dos dados, mensuração, sistematização e análise dos dados de 

indicadores ambientais foi fundamental ter o controle sobre o que o indicador efetivamente 

descreve e sobre as circunstâncias em que valores foram obtidos ou a ele atribuídos, 

portanto variam de indicador para indicador. É esse controle que confere a rastreabilidade e 

a replicabilidade e que permite o ajuste ou refinamento nos valores segundo as alterações 

de cenário e dos dados disponíveis ao longo do tempo. 

Neste sentido, o presente trabalho apresenta levantamento, mensuração e sistematização 

dos dados apenas dos indicadores aplicados, os de economia em relação à redução do 

consumo de água, por substituição de válvulas de descarga; de energia, por troca de 

lâmpadas eficientes; e de materiais, por substituição de materiais com conteúdo reciclado. 
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A aplicação desses indicadores permitiu identificar que medidas adotadas em prol da 

sustentabilidade ambiental trazem resultados positivos quanto à economia financeira e de 

consumo de recursos no canteiro de obras. 

Esses resultados, quando transformados em economia financeira, são mais persuasivos 

quanto à adoção dessas práticas, ações ou tecnologias destinadas à sustentabilidade 

ambiental na produção de edifícios. Entretanto, o processo de medição ainda não é 

encarado de maneira simples por parte das construtoras. 

No decorrer da aplicação dos indicadores na empresa em estudo, foi encontrada a maior 

dificuldade da pesquisa. A empresa construtora valoriza a medição de desempenho 

ambiental de seus edifícios, porém foi observado que, em geral, têm dificuldades em 

estabelecer e explicitar os seus objetivos e as ações estratégicas quanto à sustentabilidade 

no canteiro de obras. 

Essas estratégias estão centralizadas nas decisões tomadas pelos diretores da empresa e 

dificilmente são explicitadas para os demais membros dessa empresa.  

A direção da empresa seleciona medidas em função da facilidade de coleta dos dados e 

pela identificação da necessidade de monitoramento dos processos específicos. 

Outro problema identificado refere-se ao uso dos indicadores, a empresa coleta os 

indicadores, porém as gerências não analisam os indicadores de modo a utilizar as 

informações fornecidas para auxiliar na tomada de decisão. 

Isto dificulta a definição do fluxo das informações necessárias para implementar esses 

indicadores, desde definir quem é o responsável pela coleta, processamento e análise de 

dados, até identificar quem necessita dessas informações para a tomada de decisão. 

Por fim, de maneira complementar, entende-se que para o sucesso da implementação dos 

sistemas de medição, é necessário aumentar a participação das pessoas quanto ao 

entendimento e ao uso das informações na organização. É importante que a função da 

medição nas empresas não seja apenas de monitoramento, mas também de vínculo com as 

estratégias e um mecanismo de auto-avaliação do seu desempenho. 

O uso de sistemas de informações gerenciais pode ser uma ferramenta importante para o 

fornecimento de informações operacionais mais precisas sobre o desempenho ambiental da 

empresa, facilitando a coleta de indicadores e a busca de dados históricos da empresa. 
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Também é necessário desenvolver sistemas de informação capazes de integrar e 

armazenar todos os dados da empresa, inclusive com planilhas para coleta e 

processamento dos dados, visando à análise integrada das informações. Por meio desses 

mecanismos é possível reduzir tempo, esforço e recursos requeridos, tornando o 

gerenciamento das informações mais dinâmico e completo. 

Em resumo, para a concepção, implementação e uso de sistemas de indicadores de 

sustentabilidade ambiental na empresa foco de estudo é necessário que a mesma: 

♦ Entenda a sua estratégia, identificando os seus negócios, clientes e 

concorrentes, definindo os alvos a serem perseguidos e estabelecendo 

quais e quando os resultados precisam ser alcançados; 

♦ Identifique os principais processos gerenciais que necessitam ser 

monitorados e controlados pela empresa; 

♦ Esclareça os vínculos entre a unidade a ser medida, a finalidade do 

indicador e o benefício proporcionado pelo uso desse indicador pela 

empresa; 

♦ Selecione ou desenvolva mecanismos que possibilitem a avaliação e o 

controle da implantação do sistema de indicadores, possibilitando o uso 

das informações para tomada de decisão; 

♦ Desenvolva nas pessoas envolvidas no processo de medição, desde o 

nível operacional ao nível estratégico, a habilidade de analisar 

criticamente às informações fornecidas pelos indicadores. 

Indicadores fornecem aos seus usuários a retroalimentação necessária ao fazer 

benchmarking de desempenho e ilustra a taxa e extensão da melhoria, auxiliando na 

conscientização dos problemas ambientais e seus reflexos sociais e econômicos, nivelando 

uma base para comparação entre tomada de decisões e planejamento estratégico. 

Para que o país possa avançar no desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade de 

seu ambiente construído é necessário: definir uma metodologia consensual para estruturar 

indicadores; coletar dados; definir indicadores nacionais, alinhados às tendências 

internacionais; medir ou atribuir valores; e interpretar os dados obtidos. Uma base de dados 

robusta deve ser criada e mantida atualizada e amplamente acessível. 
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5.1. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

O presente trabalho não esgota a pesquisa sobre indicadores de sustentabilidade ambiental 

em canteiros de obras, pelo contrário, é um dos primeiros passos do estudo do tema. Dessa 

forma, são feitas algumas proposições de trabalhos futuros para a continuidade da 

pesquisa: 

♦ Desenvolver a proposição de indicadores que abordem os outros 

aspectos da sustentabilidade, tais como o econômico e o social; 

♦ Desenvolver mecanismos para facilitar a implementação e o uso dos 

sistemas de indicadores de sustentabilidade nas empresas de 

construção; 

♦ Desenvolver critérios para avaliar se os indicadores de sustentabilidade 

ambiental selecionados são adequados para controlar e monitorar se as 

estratégias pretendidas estão sendo alcançadas; 

♦ Desenvolver e implementar um conjunto de indicadores de benchmarking 

que possam ser utilizados como indicadores setoriais para a construção 

civil; 

♦ Desenvolver um sistema de informação para armazenamento de dados 

de indicadores de benchmarking para as empresas de construção civil, 

através da internet, visando a fornecer, de forma mais ágil, valores de 

referência para esses indicadores. 
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CONSUMO DE ÁGUA 

Objetivo Identificar o consumo de água potável no canteiro de obras 

Meta 
Estabelecer média do consumo de água potável por etapa de 

obra 

Ação Medição e monitoramento constantes do consumo de água 

Benefícios sócio 

ambientais 

Identificar fontes de consumo para planejamento de ações 

mitigadoras aos impactos negativos do canteiro 

Medida Em m³/ mês ou por equipamento em m³/ mês 

Fonte de referência Agência Nacional de Águas – ANA. 

Coleta de dados Levantamento em campo e em documentação 

 

 

REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA 

Objetivo Identificar a redução do consumo de água potável no canteiro  

Meta Estabelecer em % a redução do consumo de água 

Ação 

Substituição de válvulas de descarga; torneira com arejadores 

ou válvula reguladora de vazão; reaproveitamento água pluvial 

ou água-cinza 

Benefícios sócio 

ambientais 

Redução do consumo de água; redução de custos; redução do 

volume de esgoto a ser coletado e tratado; e redução de 

insumos utilizados na captação, tratamento e adução 

decorrentes do uso racional de água, tais como energia, cal, 

cloro, flúor, entre outros.  

Medida Em m³/ mês ou m³/ano; 

Fonte de referência Agência Nacional de Águas – ANA. 

Coleta de dados Levantamento em campo e em documentação 
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ECONOMIA EM RELAÇÃO À REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA 

Objetivo 
Identificar a economia em relação à redução do consumo de 

água potável no canteiro de obras 

Meta 
Estabelecer economia em % ou em R$ a redução do consumo 

de água 

Ação 
Medição da economia em relação à conta da concessionária 

local 

Benefícios sócio 

ambientais 

Redução de custos; números sugestivos ao setor da 

construção civil  

Medida Em %/ mês ou ano, ou R$/ mês ou ano 

Fonte de referência Agência Nacional de Águas – ANA. 

Coleta de dados Levantamento em campo e em documentação 

 

 

CONSUMO DE ENERGIA 

Objetivo Identificar o consumo de energia no canteiro de obras 

Meta Estabelecer média do consumo de energia por etapa de obra 

Ação Medição e monitoramento constantes do consumo de energia 

Benefícios sócio 

ambientais 

Identificar fontes de consumo para planejamento de ações 

mitigadoras aos impactos negativos do canteiro 

Medida Em kW/ mês ou por equipamento em kW/ mês 

Fonte de referência Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; PROCEL 

Coleta de dados Levantamento em campo e em documentação 
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REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA 

Objetivo Identificar a redução do consumo de energia no canteiro  

Meta Estabelecer em % a redução do consumo de energia 

Ação 

Uso de lâmpadas eficientes, dispositivos economizadores, 

equipamento com certificação de eficiência ou energias 

renováveis 

Benefícios sócio 

ambientais 

Redução de custos; redução do desperdício de energia; menor 

custo no consumo de energias artificiais; utilização de 

aparelhos com baixa emissão de gases e redução de 

equipamentos 

Medida Em kW/ mês ou kW/ano 

Fonte de referência Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; PROCEL 

Coleta de dados Levantamento em campo e em documentação 

 

ECONOMIA EM RELAÇÃO À REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA 

Objetivo 
Identificar a economia em relação à redução do consumo de 

energia no canteiro de obras 

Meta 
Estabelecer economia em % ou em R$ a redução do consumo 

de energia 

Ação Medição da economia em relação à conta 

Benefícios sócio 

ambientais 

Redução de custos; números sugestivos ao setor da 

construção civil  

Medida Em %/ mês ou ano, ou R$/ mês ou ano 

Fonte de referência Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; PROCEL 

Coleta de dados Levantamento em campo e em documentação 
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CONSUMO DE MATERIAIS 

Objetivo Identificar o consumo de materiais no canteiro de obras 

Meta Estabelecer média do consumo de material por etapa de obra 

Ação Medição e monitoramento constantes consumo de material 

Benefícios sócio 

ambientais 

Identificar fontes de consumo para planejamento de ações 

mitigadoras aos impactos negativos do canteiro 

Medida 

Em kg/ m² de área construída ou kg/ serviço; m³/ m² de área 

construída ou m³/ serviço; m²/ m² de área construída ou m²/ 

serviço; unidade/ m² de área construída ou unidade/ serviço 

Fonte de referência Referências técnicas 

Coleta de dados Levantamento em campo e em documentação 

 

REDUÇÃO DO CONSUMO DE MATERIAIS 

Objetivo 
Identificar a redução do consumo de materiais no canteiro de 

obras 

Meta 

Estabelecer em % a redução do consumo de materiais e 

aumentar em % o consumo de materiais com poder de 

reutilização/ reciclagem 

Ação 

Especificação de materiais e componentes com qualidade, 

durabilidade e menor impacto ambiental; seleção de 

fornecedores e produtos certificados; utilização de materiais 

com conteúdo reciclado ou rapidamente renováveis; adoção de 

sistemas construtivos com componentes industrializados 

montados em canteiro; elaboração de projetos que visem 

diminuir erros de execução e desperdício de materiais 

Benefícios sócio 

ambientais 

Redução de custos; incentivo a pesquisas e a reutilização de 

materiais; redução de energia incorporada nos materiais; e 

aumento do ciclo de vida dos materiais 

Medida 

Em kg/ m² de área construída ou kg/ serviço; m³/ m² de área 

construída ou m³/ serviço; m²/ m² de área construída ou m²/ 

serviço; unidade/ m² de área construída ou unidade/ serviço 

Fonte de referência Referências técnicas 

Coleta de dados Levantamento em campo e em documentação 
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ECONOMIA EM RELAÇÃO À REDUÇÃO DO CONSUMO DE MATERIAIS 

Objetivo 
Identificar a economia em relação à redução do consumo de 

materiais no canteiro de obras 

Meta 
Estabelecer economia em % ou em R$ a redução do consumo 

de materiais 

Ação Medição da economia em relação à conta 

Benefícios sócio 

ambientais 

Redução de custos; números sugestivos ao setor da 

construção civil  

Medida Em %/ custo total da etapa da obra ou %/ custo total da obra. 

Fonte de referência Referências técnicas 

Coleta de dados Levantamento em campo e em documentação 

 

 

 

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Objetivo Identificar a produção de resíduos sólidos no canteiro de obras 

Meta Estabelecer média de produção de resíduo por etapa de obra 

Ação Medição e monitoramento constantes da geração de resíduos 

Benefícios sócio 

ambientais 

Identificar fontes de produção de resíduos para planejamento 

de ações mitigadoras aos impactos negativos do canteiro 

Medida 

Em kg/ m² de área construída ou kg/ serviço; m³/ m² de área 

construída ou m³/ serviço; unidade/ m² de área construída ou 

unidade/ serviço 

Fonte de referência CONAMA; Lei Nacional 12.305 

Coleta de dados Levantamento em campo e em documentação 
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REDUÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Objetivo 
Identificar a redução da produção de resíduos sólidos no 

canteiro de obras 

Meta 
Estabelecer em % a redução da produção de resíduos sólidos 

no canteiro de obras 

Ação 
Redução de RCD; armazenamento de recicláveis; destino de 

RCD; reaproveitamento de RCD 

Benefícios sócio 

ambientais 

Redução do volume dos aterros, redução de custos com 

insumos, retorno financeiro, redução do consumo de energia 

na geração de novas matérias-primas 

Medida 

Em kg/ m² de área construída ou kg/ serviço; m³/ m² de área 

construída ou m³/ serviço; m²/ m² de área construída ou m²/ 

serviço; unidade/ m² de área construída ou unidade/ serviço 

Fonte de referência CONAMA; Lei Nacional 12.305 

Coleta de dados Levantamento em campo e em documentação 

 

 

ECONOMIA EM RELAÇÃO À REDUÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Objetivo 
Identificar a economia em relação à redução da produção de 

resíduos sólidos no canteiro de obras 

Meta 
Estabelecer economia em % ou R$ a redução produção de 

resíduos sólidos no canteiro de obras 

Ação Medição da economia em relação à conta 

Benefícios sócio 

ambientais 

Redução de custos; números sugestivos ao setor da 

construção civil  

Medida 
Em %/ custo total da etapa da obra ou %/ custo total da obra 

ou R$/ mês ou ano. 

Fonte de referência CONAMA; Lei Nacional 12.305 

Coleta de dados Levantamento em campo e em documentação 
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GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

Objetivo Identificar a produção de efluentes líquidos no canteiro  

Meta Estabelecer média de produção de efluentes por etapa de obra 

Ação Medição e monitoramento constantes da geração de efluentes 

Benefícios sócio 

ambientais 

Identificar fontes de produção de efluentes para planejamento 

de ações mitigadoras aos impactos negativos do canteiro 

Medida Em m³/ mês ou por atividade em m³/ mês 

Fonte de referência Agência Nacional de Águas – ANA; SANEAGO 

Coleta de dados Levantamento em campo e em documentação 

 

 

 

REDUÇÃO DA GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

Objetivo 
Identificar a redução da produção de efluentes líquidos no 

canteiro de obras 

Meta 
Estabelecer em % a redução da produção de efluentes líquidos 

no canteiro de obras 

Ação 
Manejo de efluentes líquidos - redução do volume de esgoto a 

ser coletado e tratado 

Benefícios sócio 

ambientais 

Redução de custos; redução do volume de esgoto a ser 

coletado e tratado; e redução de insumos utilizados na 

captação, tratamento e adução decorrentes do uso racional de 

água, tais como energia, cal, cloro, flúor, entre outros 

Medida Em m³/ mês ou m³/ano 

Fonte de referência Agência Nacional de Águas – ANA; SANEAGO 

Coleta de dados Levantamento em campo e em documentação 
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ECONOMIA EM RELAÇÃO À REDUÇÃO DA GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

Objetivo 
Identificar a economia em relação à redução da produção de 

efluentes líquidos no canteiro de obras 

Meta 
Estabelecer economia em % ou R$ a redução produção de 

efluentes líquidos no canteiro de obras 

Ação Medição da economia em relação à conta 

Benefícios sócio 

ambientais 

Redução de custos; números sugestivos ao setor da 

construção civil  

Medida Em %/ mês ou ano, ou R$/ mês ou ano 

Fonte de referência Agência Nacional de Águas – ANA; SANEAGO 

Coleta de dados Levantamento em campo e em documentação 

 

 

GERAÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 

Objetivo 
Identificar a produção de resíduos perigosos no canteiro de 

obras 

Meta 
Estabelecer média de produção de resíduos perigosos por 

etapa de obra 

Ação 
Medição e monitoramento constantes da geração de resíduos 

perigosos 

Benefícios sócio 

ambientais 

Identificar fontes de produção de resíduos perigosos para 

planejamento de ações mitigadoras aos impactos negativos do 

canteiro 

Medida 

Em kg/ m² de área construída ou kg/ serviço; m³/ m² de área 

construída ou m³/ serviço; unidade/ m² de área construída ou 

unidade/ serviço 

Fonte de referência CONAMA; Lei Nacional 12.305 

Coleta de dados Levantamento em campo e em documentação 
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REDUÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 

Objetivo 
Identificar a redução da produção de resíduos perigosos no 

canteiro de obras 

Meta 
Estabelecer em % a redução da produção de resíduos 

perigosos no canteiro de obras 

Ação 

Utilização de produtos com menor impactos ambientais - 

redução do volume de resíduos perigosos a ser coletado e 

tratado 

Benefícios sócio 

ambientais 

Redução do volume dos aterros, redução de custos com 

insumos, retorno financeiro, redução do consumo de energia 

na geração de novas matérias-primas 

Medida 

Em kg/ m² de área construída ou kg/ serviço; m³/ m² de área 

construída ou m³/ serviço; m²/ m² de área construída ou m²/ 

serviço; unidade/ m² de área construída ou unidade/ serviço 

Fonte de referência CONAMA; Lei Nacional 12.305 

Coleta de dados Levantamento em campo e em documentação 

 

 

ECONOMIA EM RELAÇÃO À REDUÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 

Objetivo 
Identificar a economia em relação à redução da produção de 

resíduos perigosos no canteiro de obras 

Meta 
Estabelecer economia em % ou em R$ a redução produção de 

resíduos perigosos no canteiro de obras 

Ação Medição da economia em relação à conta 

Benefícios sócio 

ambientais 

Redução de custos; números sugestivos ao setor da 

construção civil  

Medida 
Em %/ custo total da etapa da obra ou em %/ custo total da 

obra ou R$/ mês ou ano. 

Fonte de referência CONAMA; Lei Nacional 12.305 

Coleta de dados Levantamento em campo e em documentação 
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EMISSÃO DE GASES 

Objetivo Identificar a concentração de CO2 no ambiente 

Meta 
Estabelecer concentração de CO2 no ambiente do canteiro de 

obras 

Ação 
Medição e monitoramento constantes da concentração de CO2 

no ambiente do canteiro de obras 

Benefícios sócio 

ambientais 

Reduzir os efeitos sobre a saúde dos ocupantes do canteiro e 

da vizinhança próxima 

Medida Em ppm/m³ de ar 

Fonte de referência 

Agências ambientais locais, organizações não-governamentais, 

NBR, índices internacionais, National Ambient Air Quality 

Standards (NAAQS). 

Coleta de dados Levantamento em campo  

 

CONFORTO LUMÍNICO 

Objetivo Identificar as condições de iluminação no ambiente de trabalho 

Meta 
Estabelecer condições confortáveis e seguras de iluminação no 

ambiente de trabalho 

Ação 
Medição e monitoramento constantes das condições de 

iluminação no ambiente de trabalho 

Benefícios sócio 

ambientais 

Reduzir os efeitos sobre a saúde dos ocupantes; reduzir o 

consumo de energia através da iluminação artificial 

Medida Em lux do ambiente de trabalho/ lux determinado pela norma 

Fonte de referência ABNT NBR-5413: 1992; ABNT NBR 5382:1985 

Coleta de dados Levantamento em campo  

 

 

 



D0082C13: Indicadores de sustentabilidade ambiental na etapa de execução de empreendimentos...             140 

C. P. C. SILVA                                                                                                                                            Apêndices 

CONFORTO TÉRMICO 

Objetivo 
Identificar as condições de temperaturas em ambientes de 

trabalho 

Meta 
Estabelecer condições confortáveis e seguras de temperatura 

e umidade no ambiente de trabalho 

Ação 
Medição e monitoramento constantes de temperaturas e uso 

de técnicas para redução do desconforto 

Benefícios sócio 

ambientais 

Redução a riscos de dano à saúde, conforto e bem-estar do  

dos funcionários 

Medida Em 0C do ambiente de trabalho/ 0C determinada pela norma 

Fonte de referência ISO 7730:2005; ABNT NBR 15220:2003 

Coleta de dados Levantamento em campo  

 

CONFORTO ACÚSTICO 

Objetivo Identificar as condições de ruídos do ambiente de trabalho 

Meta 
Estabelecer condições confortáveis e seguras de som no 

ambiente de trabalho 

Ação 
Medição e monitoramento constantes de ruídos e uso de 

técnicas para redução do desconforto 

Benefícios sócio 

ambientais 

Reduzir os efeitos sobre a saúde dos ocupantes do canteiro e 

da vizinhança próxima 

Medida Em dB do ambiente de trabalho/ dB determinado pela norma 

Fonte de referência OMS; ABNT NBR 10152: 2000; 

Coleta de dados Levantamento em campo  
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QUALIDADE DO AR 

Objetivo 
Identificar a concentração de particulados no ambiente do 

canteiro 

Meta 
Estabelecer condições confortáveis e seguras de ar no 

ambiente de trabalho  

Ação 

Medição e monitoramento constantes da concentração de 

particulados no ambiente do canteiro para cada processo 

construtivo 

Benefícios sócio 

ambientais 

Reduzir os efeitos sobre a saúde dos trabalhadores do canteiro 

e da vizinhança do entorno 

Medida Em mg/m³ 

Fonte de referência 

Agências ambientais locais, organizações não governamentais, 

NBR, índices internacionais, National Ambient Air Quality 

Standards (NAAQS). 

Coleta de dados Levantamento em campo  

 


