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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Pol i técnica/UFRJ 

como parte dos requis i tos necessár ios para a obtenção do grau de 

Engenheiro Civ i l .  

 

 

APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA (ACV) NO SUBSISTEMA DE VEDAÇÃO 

EM UMA UNIDADE UNIFAMILIAR 

 

Letíc ia Mel lo Muneron 

Setembro/2016 

Orientador:  Ela ine Garr ido Vazquez 

Curso: Engenharia Civ i l  

 

O presente projeto apresenta o desenvolv imento de uma aval iação do c ic lo 

de v ida do subsistema de vedação de uma unidade residencia l  uni famil iar  

convencional,  anal isando impactos gerados na sua construção e comparando 

impactos produzidos em função de usos de mater ia is d ist intos na mesma 

unidade, b locos cerâmicos e blocos de concreto,  v isando o auxí l io na tomada 

de decisões e a promoção do pensamento do c ic lo de v ida direcionado ao 

setor da construção c iv i l .  Portanto, de acordo com as recomendações das 

normas ISO 14040 e ISO 14044, apl icou-se a metodologia de ACV com a 

ut i l ização da base de dados EcoInvent.  Os resultados apresentaram um 

impacto ambiental  maior no caso da alvenar ia em blocos de concreto, devido 

pr incipalmente ao processo de fabr icação do c imento. Já a alvenar ia em 

blocos cerâmicos, tem seu maior impacto devido à etapa de queima dos 

blocos cerâmicos. 
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Impactos Ambientais.   
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Abstract of  Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a part ia l  
fu l f i l lment of  the requirements for the degree of Engineer.  

 

LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) OF THE MASONRY SYSTEM FOR A SINGLE-FAMILY 

RESIDENCE 

 

Letíc ia Mel lo Muneron 

September/2016 

 

Adiv isor:  Ela ine Garr ido Vazquez 

Course: Civ i l  Engineer ing 

 

This project presents the development of  a l i fe cycle assessment for the 

masonry system of a convent ional s ingle-family residence, analyzing impacts 

in i ts  construct ion and comparing impacts produced due to use of d i f ferent  

mater ia ls at  the same residence, ceramic and concrete blocks, a imed at a id 

in decis ion-making and promoting the thought of  l i fe cycle assessment 

d irected to the construct ion industry.  Therefore, according to the 

recommendat ions of ISO 14040 and ISO 14044 standards the LCA 

methodology has been appl ied using the Ecoinvent database. The results 

showed a greater environmental  impact in the case of masonry concrete 

blocks, mainly due to the cement manufactur ing process. The masonry 

ceramic br ick has i ts  greatest impact due to the burning of br icks stage. 

 

 

 

 

Keywords: L i fe Cycle Assessment.  Construct ion Mater ia ls.  Environmental  

Impacts.  
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1. INTRODUÇÃO   

1.1 HISTÓRICO DA SUSTENTABILIDADE 

 

 As sociedades modernas têm demonstrado uma grande preocupação com a melhoria 

de indicadores sociais, econômicos e ambientais direcionados para as premissas de 

sustentabilidade. De acordo com Leff (2001), “o conceito de sustentabilidade surgiu do 

reconhecimento da função de suporte da natureza, condição e potencial do processo de 

produção”.  

 A proposta inicial de desenvolvimento sustentável surgiu do conceito de 

ecodesenvolvimento, apresentado durante a Primeira Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em Estocolmo, na Suécia em 1972 

(STRONG, 1993).  Tal reunião foi o primeiro grande encontro internacional com o 

objetivo de discutir os problemas ambientais, consolidando a relação entre 

desenvolvimento e meio ambiente. O encontro desejava conscientizar os países sobre a 

importância da limpeza do ar nos grandes centros urbanos, a limpeza dos rios em locais 

mais povoados e o combate à poluição marinha (GODOY, 2007). 

 A Conferência de Estocolmo gerou um importante documento com 24 artigos que 

culminou na criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), 

a primeira agência ambiental global, responsável por promover a conservação do meio 

ambiente e o uso eficiente de recursos no contexto do desenvolvimento sustentável. O 

PNUMA tem entre seus principais objetivos manter o estado do meio ambiente global 

sob contínuo monitoramento; alertar povos e nações sobre problemas e ameaças ao 

meio ambiente e recomendar medidas para aumentar a qualidade de vida da população 

se comprometer os recursos e serviços ambientais das futuras gerações (BACELLAR, 

2014).                 

Em 1979, surgiu a SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry), 

associação sem fins lucrativos composta por diversos profissionais que trocam 

informações e ideias sobre o estudo, análise e solução de problemas ambientais, a 

gestão e regulação dos recursos naturais, pesquisa e desenvolvimento, e educação 

ambiental. 
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 Em 1983 foi criada pela Assembléia Geral da ONU, a Comissão Mundial sobre o 

Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD, após uma avaliação dos 10 anos da 

Conferência de Estocolmo, com o objetivo de promover audiências ao redor do mundo e 

produzir um resultado formal das discussões (PEREIRA, 2011).      

 Em 1987 foi apresentado o documento Our Common Future (Nosso Futuro Comum) ou 

também chamado de Relatório Brundtland, que enfatizou problemas ambientais, como o 

aquecimento global e a destruição da camada de ozônio e expressou preocupação com 

o fato de a velocidade das mudanças estar excedendo a capacidade de se avaliar os 

fatos e propor soluções. Dessa forma, nesse documento foi proposto o novo conceito, 

de “desenvolvimento sustentável”. O desenvolvimento sustentável é aquele que atende 

às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem a suas próprias necessidades. Ele contém dois conceitos-chaves: 1 – o 

conceito de “necessidades”, sobretudo as necessidades essenciais dos pobres do 

mundo, que devem receber a máxima prioridade; 2 – a noção das limitações que o 

estágio da tecnologia e da organização social impõe ao meio ambiente, impedindo-o de 

atender às necessidades presentes e futuras (CMMAD, 1998). Desta definição 

apresentada, ainda se consta que o desenvolvimento sustentável é um processo de 

transformação no qual a exploração de recursos, a direção dos investimentos, a 

orientação do desenvolvimento tecnológico e da compatibilidade entre desenvolvimento 

e preservação se harmonizam com as necessidades de gerações presentes e futuras 

(CMMAD, 1998).        

 Em 1992, no Rio de Janeiro, ocorreu a Cúpula da Terra (ou ECO-92), onde mais de 164 

nações se reuniram pelo tema “desenvolvimento sustentável”. Cada país redigiu uma 

Agenda 21, sobre como se melhorar o planeta nos próximos 10 anos para que o século 

21 fosse o século do desenvolvimento sustentável, mobilizando a opinião pública, 

estabelecendo que cada um tem um papel a desempenhar para atingir o objetivo da 

sustentabilidade. Para Ferrão (1998), a Agenda 21 “constitui um plano de ação para a 

transição rumo ao desenvolvimento sustentável e inclui medidas concretas, em nível 

financeiro, tecnológico e de aplicação institucional sob supervisão das Nações Unidas”.    

 Dentro do contexto de redução da emissão de CO2, destaca-se o Protocolo de Kyoto, 

tratado criado em 1997, que definiu metas de redução de emissões para os países 

desenvolvidos e os que, na época, apresentavam economia em transição para o 
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capitalismo, considerados os responsáveis pela mudança do clima. O Protocolo entrou 

em vigor em 2005, e teve dois períodos de compromisso. Durante o primeiro período de 

compromisso, entre 2008 e 2012, 37 países industrializados e a Comunidade Europeia 

comprometeram-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) para uma 

média de 5% em relação aos níveis de 1990. No segundo período de compromisso, as 

partes se comprometeram a reduzir as emissões de GEE em pelo menos 18% abaixo 

dos níveis de 1990 no período de oito anos, entre 2013 e 2020 (PROTOCOLO DE 

QUIOTO, 1997). 

 A Rio +10, conhecida também como Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável, aconteceu no ano de 2002 em Johanesburgo, na África do Sul. Durante o 

evento, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável (CDS) foi incumbida de organizar 

a Cúpula e comandar uma revisão dos avanços atingidos desde a implementação da 

Agenda 21, em 1992. O principal objetivo da Rio +10 não era a adoção de novos 

compromissos, acordos ou metas, mas sim realizar uma análise dos progressos 

atingidos e dos obstáculos encontrados desde que foram firmados os compromissos na 

Rio 92 (BACELLAR, 2014). 

 A Conferência de Copenhague, também conhecida como Convenção – Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima, foi realizada em dezembro de 2009, em 

Copenhague, na Dinamarca. A reunião internacional foi elaborada para debater sobre 

quais medidas poderiam ser tomadas para combater o aquecimento global, que é 

ocasionado pela emissão de gases causadores do efeito estufa (BACELLAR, 2014). 

Nela, foi discutida a necessidade da transferência de tecnologias dos países 

desenvolvidos para os demais, já que as inovações tecnológicas são indispensáveis 

para que se atinja um modelo de desenvolvimento com baixa emissão de carbono. 

Desse modo, seria possível o uso de fontes alternativas de energia em substituição de 

combustíveis fósseis (PRADO, 2009). 

 A Conferência do Clima realizada em Durban, África do Sul, em dezembro de 2011 

forneceu uma base para um futuro acordo contra as emissões de gases causadores do 

efeito estufa, envolvendo metas para os dois maiores poluidores, Estados Unidos e 

China. Além disso, foi aprovada uma extensão do Protocolo de Kyoto, mas sem 

definição de período para entrar em vigor. Na Conferência também foi lançado o Fundo 
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Verde do Clima com o objetivo de combater as emissões e promover ações de 

adaptação à alteração climática nos países em desenvolvimento (BACELLAR, 2014). 

 A Conferência do Clima realizada em Doha, Catar, em dezembro de 2012 fechou um 

acordo entre os países participantes para o combate do aquecimento global até o ano 

de 2020. A reunião internacional apresentou um texto que afirmava a necessidade de 

intensificar os esforços. A extensão do Protocolo de Kyoto foi outro ponto discutido na 

conferência, mantendo-o como o único compromisso com obrigações legais com o 

intuito de enfrentar o aquecimento global (BACELLAR, 2014). 

 Em 2012, no Rio de Janeiro, aconteceu a Rio+20, em prol de uma economia verde, 

incluindo também a retirada de pessoas da pobreza e auxílio aos países em 

desenvolvimento a seguirem o caminho verde. Os objetivos foram a ampliação do uso 

de energias renováveis e a transformação das cidades em mais eficientes e habitáveis 

(PESTANA, 2012).  

 A 19ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima foi realizada em 

Varsóvia, Polônia, em novembro de 2013 e foi palco de diversas discordâncias que 

giraram em torno de questões como os cortes de emissões, o financiamento climático e 

um meio para ajudar os países mais pobres a lidar com perdas e danos ocasionados 

pelo aquecimento global. A conferência teve pequenos progressos, entre eles o avanço 

relacionado ao financiamento. Os países em desenvolvimento foram contemplados com 

o auxílio de países ricos, como França, Alemanha, Suíça, Suécia, para o Fundo de 

Adaptação (BACELLAR, 2014). 

 Em setembro de 2015, inúmeros chefes de Estado e de Governo e altos 

representantes, se reuniram na sede das Nações Unidas em Nova York para decidir 

sobre os novos objetivos de desenvolvimento sustentável globais. Assim foi criada a 

Agenda 2030, onde foram identificados 17 objetivos e 169 metas, além de meios de 

implementação e acompanhamento para os mesmos, a serem atingidas entre 2015 e 

2030. Estes objetivos são integrados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Ressalta-se entre 

eles, os objetivos de assegurar a proteção duradoura do planeta e seus recursos 

naturais, tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e proteger, 

recuperar e promover o uso sustentável das florestas (ONU, 2015). 
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 A sustentabilidade aparece como uma necessidade, deve-se incentivar as práticas 

ecológicas de produção para garantir a sobrevivência e um futuro para a humanidade.  

1.2 O CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 O setor da construção civil tem papel fundamental para a realização dos objetivos 

globais do desenvolvimento sustentável. Estima-se que mais de 50% dos resíduos 

sólidos gerados pelo conjunto das atividades humanas sejam provenientes da 

construção (CIB, 2000).   

 Na Agenda 21, definiu-se o conceito de Construção Sustentável em Países em 

Desenvolvimento como: "um processo holístico que aspira a restauração e manutenção 

da harmonia entre os ambientes natural e construído, e a criação de assentamentos 

que afirmem a dignidade humana e encorajem a equidade econômica" (CIB, 2000).  A 

construção sustentável é uma questão cada vez mais essencial para empresas, sejam 

quais forem suas atuações no setor da construção civil (ENTREPRISES & 

CONSTRUCTION DURABLE, 2007).  

 Os objetivos a serem atingidos pelo setor envolvem a redução e otimização do consumo 

de materiais e energia, redução dos resíduos gerados e emissões de CO2 e na 

preservação do ambiente. Esses fatores devem ser considerados na escolha de 

materiais, de métodos construtivos,  e nas fases de uso e operação e demolição das 

edificações. 

 No Brasil, destaca-se o Simpósio do Conselho Internacional da Construção (CIB) sobre 

Construção e Meio Ambiente – da teoria a prática, em 2000, estruturado pelo 

Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da USP, onde 

discutiu-se conceitos como reciclagem, resíduos industriais, meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável. 

 Em 2007, foi constituído o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS). 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). Um dos posicionamentos do CBCS é ter como objetivo o 
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uso sustentável dos materiais de construção civil, visando redução dos seus impactos 

ao meio ambiente através do incentivo à compra de produtos mais adequados em cada 

projeto, considerando produtos locais, forma de transporte, qualidade e desempenho, 

ciclo de vida, durabilidade e vida útil (CBCS, 2009).  

 Existem certificados de sustentabilidade sendo usados no Brasil, em sua maioria 

internacionais, como o BREEAM (Reino Unido), AQUA (França) e LEED (EUA). A 

crença do setor e dos ambientalistas é que estes certificados mudem o mercado e o 

futuro das edificações no Brasil (GOLDEMBERG, 2011).  

 A certificação BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method), criada em 1992 na Inglaterra, é um método de avaliação ambiental de 

edificações de maior aplicação no mundo. O certificado estabelece critérios baseados 

nas qualidades necessárias para um projeto sustentável. O referencial desenvolvido 

para aplicação em países fora da Europa, o BREEAM é dividido em 9 categorias: 

gerenciamento, energia, água, transporte, materiais, poluição, saúde e bem-estar, uso 

da terra e ecologia e resíduos (INOVATECH ENGENHARIA, 2016). 

 O processo AQUA (Alta Qualidade Ambiental) de certificação, criado em 2008 pela 

Fundação Vanzolini, é o primeiro selo de certificação de construções sustentáveis 

adaptado à realidade brasileira, inspirado no selo francês Démarche HQE. A 

certificação tem como objetivo obter a qualidade ambiental de um empreendimento de 

construção ou de reabilitação. O selo é emitido por fases, onde são avaliados: 

Programa - definição das necessidades e o desempenho do projeto; Concepção - o 

sistema de gestão proposto é mantido e há correção de eventuais desvios; Realização 

– a meta é alcançar o máximo de eficiência com a menor presença de desvios e 

Operação – obra até sua conclusão. O controle do projeto em todas as suas fases deve 

ser feito pelo Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE), de forma que sejam 

atendidos os critérios de desempenho da Qualidade Ambiental do Edifício (QAE) 

(TECHNE, 2010). Os critérios levados em consideração são a eco-construção, que visa 

a redução do impacto ao ambiente na etapa de construção, eco-gestão, no que diz 

respeito a gestão de água, energia e resíduos, conforto (térmico, acústico, visual e 

olfativo) e saúde (qualidade sanitária dos ambientes, ar e água). 

 A certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) foi criada em 
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2000 e é aplicada pelo United States Green Building Council (USGBC) que leva em 

conta o impacto gerado ao meio ambiente em consequência dos processos 

relacionados ao empreendimento (projeto, construção e operação). A LEED orienta e 

atesta o comprometimento de uma edificação com os princípios da sustentabilidade 

para a construção civil. O selo é emitido em mais de 130 países e é considerado como 

a principal certificação de construção sustentável para empreendimentos realizados no 

Brasil, onde é representado pelo GBC-Brasil – Green Building Council Brasil, (Conselho 

de Construção Sustentável do Brasil), criado em 2007. Após o pedido de certificação na 

categoria pretendida, a edificação interessada deve passar pelo processo de avaliação 

do GBC e, ao final, deve atender ao Programa Mínimo de Requisitos, que são 

características mínimas que um empreendimento deve ter para poder entrar no 

processo de certificação (BACELLAR, 2014). Inúmeras dimensões são avaliadas, como 

espaço sustentável, eficiência no uso da água, eficiência energética, qualidade 

ambiental interna, inovação e processos, e a dimensão materiais e recursos, que 

encoraja o uso de materiais de baixo impacto ambiental (reciclados, regionais, 

recicláveis, de reuso, etc.) e reduz a geração de resíduos, além de promover o descarte 

consciente, desviando o volume de resíduos gerados dos aterros sanitários (GBC, 

2008). 

 A sustentabilidade na indústria da construção vem ganhando força. O Brasil, entre 150 

países, se encontra na quarta posição em número de projetos certificados e registrados 

no LEED. Além disso, a construção sustentável no Brasil já representa 10% do PIB 

Nacional da construção (GREENBUILDING BRASIL, 2016).   

 Tendo como base o pensamento de proteção do meio ambiente, no setor da construção 

de edifícios também tem crescido a procura em aplicar métodos sustentáveis de 

construção, começando pelos seus materiais. Dessa forma, vem surgindo grande 

número de construções ambientalmente sustentáveis em todo o mundo, inclusive no 

Brasil.   

 O setor da construção civil é responsável por grande consumo de recursos e por 

diversas emissões que causam impactos ao ambiente CIB (2000). A produção dos 

materiais de construção está fortemente relacionada a estes impactos. Neste sentido, 

cresce a tendência em se propor o uso de materiais mais sustentáveis. A avaliação do 
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ciclo de vida é usada para avaliar todos os impactos ambientais relacionados aos 

materiais, permitindo a escolha de materiais que causem menos impactos ao ambiente. 

1.3 OBJETIVO 

 

 O objetivo deste estudo é a aplicação da metodologia da Avaliação do Ciclo de Vida 

para identificar qual sistema tem maior impacto ambiental, considerando dois métodos 

construtivos para alvenaria, blocos cerâmicos e blocos de concreto. 

1.4 JUSTIFICATIVA  

 

 O interesse nas questões ambientais e a pressão para que as indústrias 

desenvolvessem produtos e processos ambientalmente sustentáveis direcionou o 

desenvolvimento de práticas mais sustentáveis. Dentro deste cenário, instituiu-se em 

1996 a série de normas ISO 14000, série de normas de Gestão Ambiental,  que veio 

estabelecer diretrizes a respeito de questões ambientais, a fim de padronizar o 

processo produtivo de empresas potencialmente causadoras de impactos sobre o meio 

ambiente e de incentivar boas práticas comerciais que estimulam a responsabilidade 

social corporativa (SOLEDADE et al, 2007). A partir daí, percebeu-se a necessidade de 

visualizar os processos de produção de maneira sistêmica, avaliando questões 

relacionadas ao consumo de energia e de matéria-prima, à geração de resíduos e à 

disposição final dos resíduos gerados pelo processo em questão. É nessa ótica que 

surge a metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) (SAAD, 2013). 

 A norma ISO 14040 (2006) define a Avaliação do Ciclo de Vida como sendo a 

compilação dos fluxos de entrada e de saída e a avaliação dos potenciais impactos 

ambientais associados a um produto ou processo ao longo de seu ciclo de vida. A ACV 

parte do princípio de que todos os estágios da vida de um produto geram impactos 

ambientais relevantes, devendo ser avaliados. A ACV tem se mostrado uma técnica 

com potencial para promover a melhoria de processos industriais e auxiliar no 

desenvolvimento de produtos e processos ambientalmente responsáveis (GÄBEL et al, 

2004; LUNDSTROM, 1997).  

 Portanto, sendo a construção civil o setor que mais consome energia e recursos 

naturais, além de ser grande responsável pela geração de resíduos sólidos, líquidos e 
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gasosos, segundo o Conselho Internacional da Construção (2000), e, de forma a 

aumentar a qualidade da construção, sob o ponto de vista da sustentabilidade, é 

importante se obter melhoras nos processos de produção utilizando o método da ACV, 

que possibilita a análise em toda cadeia produtiva. 

1.5 METODOLOGIA 

A revisão bibliográfica trata de uma revisão literária para fundamentação do referencial 

teórico quanto a Avaliação do Ciclo de Vida, através de artigos, teses, e livros de 

estudos. O estudo de caso se caracterizou pela prática da metodologia das diversas 

fases da ACV por meio da quantificação de materiais necessários para a construção da 

alvenaria. Após isso, fez-se a modelagem da ACV, para todos os processos estudados, 

e obteve-se resultados de acordo com a base de dados Ecoinvent, conseguindo os 

resultados para interpretação, análises e sugestões. 

1.6 DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 O capítulo 1 apresenta uma breve introdução ao tema estudado, onde aprofundou-se 

sobre os temas relacionados ao estudo, o desenvolvimento sustentável e a 

sustentabilidade na construção civil, bem como o objetivo do trabalho, sua justificativa e 

metodologia, além de sua estruturação.  

O capítulo 2 trata-se da definição da Avaliação do Ciclo de Vida e um pouco de seu 

histórico, sua  aplicação na construção civil e sua metodologia. Neste capítulo também 

é estudado o ciclo de vida das edificações.  

O capítulo 3 apresenta a aplicação das fases da ACV em um subsistema de vedação 

em uma unidade unifamiliar, onde são mostradas as plantas da edificação estudada, a 

quantificação dos materiais selecionados e obtenção de dados por meio do uso da base 

de dados Ecoinvent e do Eco-indicator 99. 

O capítulo 4 apresenta as considerações finais e recomendações a trabalhos futuros. 

Por fim, tem-se as referências bibliográficas utilizadas neste estudo e o apêndice A. 
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2. A AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA EM EDIFICAÇÕES 

 A construção civil é responsável por uma parte significativa dos impactos negativos 

causados ao ambiente. Dessa forma, pequenas mudanças em suas fases de projeto, 

construção, manutenção e reforma, e demolição podem melhorar de forma considerável 

a eficiência no ponto de vista ambiental, além de diminuir os custos de uma obra 

(DEGANI, 2006). 

 Na fase de projeto, é de grande importância a comparação de materiais, pois podem ter 

a mesma funcionalidade, mas as repercussões ambientais podem ser bastante 

diferentes durante seu ciclo de vida. Ao avaliar dois materiais no ponto de vista 

ambiental, assume-se que ambos possuem a mesma função. Essa análise ambiental 

deve ser associada aos resultados de estudos de viabilidade econômica, além de estar 

de acordo com as preferências dos interessados (SOARES, SOUZA E PEREIRA, 

2006). 

 A Avaliação do Ciclo de vida é uma ferramenta que serve para avaliar as 

consequências ambientais e à saúde humana associadas a um produto, serviço, 

processo ou material ao longo de todo seu ciclo de vida (do berço ao túmulo), desde a 

extração e processamento da matéria-prima até o descarte final, passando pelas fases 

de transformação e beneficiamento, transporte, distribuição, uso, reuso, manutenção e 

reciclagem (VIGON et al, 1995). Avaliação do ciclo de vida (ACV) é "o processo de 

avaliar o efeito que um produto tem sobre o meio ambiente ao longo de todo o período 

de seu ciclo de vida. (UNEP, 1996). 

 Dessa forma, a Avaliação do Ciclo de Vida se destaca como uma ferramenta para 

análise e escolha de alternativas, sob uma visão ambiental. A ACV se baseia em 

analisar as repercussões ambientais de um produto ou atividade, dentro de um sistema 

estudado, considerando dados de entrada e saída encontrados no inventário. A análise 

deve contemplar todo o ciclo de vida do produto (SOARES, SOUZA E PEREIRA, 2006). 

 A figura seguinte exemplifica todo o ciclo de vida de um produto. 
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Figura 1: Ciclo de Vida de um Produto. 

Fonte: Polynt Composites Brazil, 2016. 

 A ACV pode ser utilizada para uma série de objetivos apresentados no quadro 1. 

Quadro 1: Objetivos da ACV.  

Objetivos da ACV 

Desenvolvimento de produtos mais sustentáveis. 

Atendimento às exigências do mercado. 

Atendimento à leis e políticas ambientais. 

Melhoria da imagem do setor perante a sociedade. 

Fonte: ISO 14040, 2006. 

 A ACV consiste em uma análise chamada de “berço ao túmulo” (cradle-to-grave), 

considerando todos os impactos ambientais de um produto ou processo durante todo 

seu ciclo de vida. Entretanto, metodologia de ACV não se restringe apenas a uma 

avaliação geral de toda a cadeia de impactos de um processo, ela pode ser realizada 

em determinadas partes do ciclo de vida (ARGONNE, 2007). Os diferentes escopos de 

estudos de ACV encontram-se explicados no quadro a seguir de acordo com a norma 

ISO/TS 14048/2002:  
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Quadro 2: Escopos de Estudo da ACV.  

Escopos de Estudo da ACV 

“Do berço-ao-portão” (cradle-to-gate): Escopo que envolve extração de 

recursos, que pode incluir algumas operações de fabricação ou operações 

de serviço, mas excluindo todas as fases subsequentes;  

“Do berço-ao-túmulo” (cradle-to-grave): Envolve todas as etapas do 

ciclo de vida, da extração de matérias-primas até a disposição final;  

“Do portão ao portão” (gate-to-gate): Escopo que envolve um processo 

em que todas as fases de produção ocorrem dentro de um local (indústria). 

O local pode ser geograficamente especificado, ou, no caso de dados 

genéricos, a especificação geográfica pode ser mais geral. Processos fora 

dos portões do local definido não estão incluídos;  

“Do portão ao túmulo” (gate-to-grave): Escopo que inclui processos de 

distribuição, o uso e o descarte final do produto.  

Fonte: Traduzido de ISO TS 14048, 2002. 

  No Brasil, para a obtenção das licenças ambientais das indústrias potencialmente 

poluidoras, segundo a CONAMA 237/97, é necessária a Avaliação de Impactos 

Ambientais (AIA) que é parte do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA). O uso da metodologia da ACV pode ajudar na melhoria da 

qualidade dos estudos ambientais e na tomada de decisões por parte das empresas 

para a melhoria ambiental de processos.  

2.1 HISTÓRICO DA ACV 

 A ACV surgiu na década de 60. Neste período, as avaliações focavam na eficiência 

energética, no consumo de matérias-primas e, em menor escala, na geração de 

resíduos (CLUBE DE ROMA, 2006). O primeiro estudo que pode ser entendido como 

ACV foi realizado em 1965 nos Estados Unidos pela Coca-Cola com o objetivo de 

identificar qual embalagem (vidro, plástico, alumínio ou aço) para refrigerantes teria as 

menores emissões e utilizaria menos recursos em sua fabricação. O estudo fez um 
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inventário das matérias-primas e dos combustíveis utilizados e das cargas ambientais 

do processo produtivo de cada embalagem e ficou conhecido como REPA (Resource 

and Environmental Profile Analysis) (CURRAN, 2006). Na década de 70, com a crise do 

petróleo, visando reduzir custos operacionais relacionados ao consumo de energia e 

matérias-primas e buscar fontes alternativas ao uso de combustíveis fósseis, a ACV se 

tornou uma alternativa interessante. A MRI (Midwest Research Institute), responsável 

pelo estudo da Coca Cola, aprimorou o modelo ao realizar outro estudo para a agência 

norte americana de proteção ambiental, EPA (Environmental Protection Agency), em 

1974. Este modelo se tornou o ponto de partida do que viria a se chamar Avaliação do 

Ciclo de Vida (CHEHEBE, 2002). Já na década de 90, esta ferramenta se tornou mais 

completa, incluindo impactos ambientais. Em 1992, na ECO-92 no Rio de Janeiro, 

a ACV foi considerada uma das ferramentas mais promissoras para avaliação de 

impactos e suporte para a gestão ambiental. Nos anos 2000, houve a consolidação de 

normas e de metodologias, e desenvolvimento de ferramentas e de bancos de dados 

para utilização e para a elaboração de Análises de Ciclo de Vida (BENOIST, 2009). Em 

2002 o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a SETAC 

(Society of Environmental Toxicology and Chemistry) se associaram para lançar a 

Iniciativa para o Ciclo de Vida ou Life Cycle Initiative (LCI). Tal iniciativa visa estimular a 

prática da abordagem do ciclo de vida pelo mundo (UNEP, 2005). Desde então, a 

UNEP vem participando e promovendo eventos, executando projetos e apoiando redes 

regionais para a consolidação do LCI (UNEP, 2012). 

 O pensamento do Ciclo de Vida está razoavelmente difundido no mundo, embora não 

seja uma exigência. Na França, com a promulgação da lei Grenelle II, tornou-se 

obrigatória a divulgação de informações sobre o teor de carbono, o consumo de 

recursos naturais e os impactos ambientais nas embalagens dos produtos 

(LEGIFRANCE, 2012). A rotulagem ambiental do tipo III, normatizada pela ISO 

14025:2006, sobre declarações ambientais, está sendo um critério marcante no 

comércio internacional e é integralmente baseada na ACV (EPD, 2012).  

 Na Suíça, a ACV foi liderada pelo Instituto Federal Suíço para Pesquisa e Teste de 

Materiais – EMPA, que em parceria com diversos institutos governamentais lançaram o 

projeto Ecoinvent, banco de dados de inventário de ciclo de vida. Segundo Hischier 

(2005) o banco de dados suíço consiste em valores médios para um grande número de 

materiais, sistemas de energia, de transporte, de disposição de resíduos etc.  
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 Na Alemanha tem-se a “Rede de Inventários de Ciclo de Vida Alemã” (German Network 

on Life Cycle Inventory Data), uma plataforma de cooperação e informações envolvendo 

diversos atores da academia, indústria e governo (SCHEBEK, 2004). Dois importantes 

softwares de ACV foram desenvolvidos na Alemanha, o Umberto e o Gabi.  

 Na Dinamarca existe o Centro Dinamarquês de ACV (LCA Center Denmark), que 

fomenta a ACV e a “Abordagem do Ciclo de Vida”. É financiado em parte pela Agência 

de Proteção Ambiental Dinamarquesa (LCA-Center, 2006).  

 A Universidade de Tecnologia de Chalmers, na Suécia, iniciou suas atividades de ACV 

em 1990, com um estudo sobre materiais de embalagens. Questões metodológicas 

(alocação, limites do sistema, papel da ACV nos processos de tomada de decisão), 

foram desenvolvidas no “Projeto Ecologia do Produto”, coordenado pela Federação das 

Indústrias Sueca.   

 O desenvolvimento e a aplicação da Avaliação do Ciclo de Vida na América do Norte, 

estão mais atrasados em relação a Europa, que tem consolidado várias práticas de 

ACV. Existem vários projetos em andamento de banco de dados, como por exemplo o 

da Agência de Proteção Ambiental Americana de ACV (U.S. Environmental Protection 

Agency’s LCAcess System) e o do Projeto de Banco de Dados Inventário do Ciclo de 

Vida do Departamento de Energia Americano (U.S. Departament of Energy’s Life-Cycle 

Inventory Data Project). No Canadá destaca-se o do Banco de Dados de Matérias-

Primas Canadenses (Canadian Raw Materials Database) e o do Instituto de Materiais 

Sustentáveis Athena (FAVA, 2002; FAVA, 2004; YOUNG, 2003).  

2.2 AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA NA CONSTRUÇÃO CIVIL   

A Avaliação do Ciclo de Vida é de grande importância para a construção civil, visto que 

são causados expressivos impactos ao ambiente durante um processo construtivo, 

desde a extração do material até a demolição, como altas demandas energéticas, 

emissões atmosféricas, consumo de recursos naturais e geração de resíduos, em busca 

de se obter uma redução destes impactos. Uma edificação difere de outros produtos 

industriais por exemplo, por seu tempo de vida útil, que se estende por anos e décadas. 

É de grande importância o conhecimento das etapas do ciclo de vida das edificações 

para delimitação do sistema. A primeira etapa a se considerar é a de produção de 
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materiais, marcada pela extração de matérias-primas necessárias às próximas etapas. 

Concomitantemente com a fabricação de materiais, há o planejamento, estudos de 

viabilidade e projeto. A escolha dos materiais com menor impacto ambiental melhora os 

resultados da ACV, pois, de acordo com ZABALZA et al., (2009), a porcentagem de 

energia embutida nos materiais pode chegar a 38% do total de energia utilizada pela 

edificação durante sua vida útil. Além disso, Monahan e Powell (2010), de acordo com 

suas pesquisas feitas no Reino Unido, comprovaram que 82% das emissões de 

carbono embutido em edifícios estão associados aos materiais de construção. Para 

eles, os materiais mais representativos nesta porcentagem são o cimento, brita, areia e 

produtos de concreto. É importante a escolha de fabricantes que tenham 

responsabilidade ambiental e produtos com certificação ambiental, como por exemplo a 

certificação ABNT NBR ISO 14000, que especifica os requisitos de um Sistema de 

Gestão Ambiental (SGA) e permite a uma organização desenvolver e praticar políticas e 

metas ambientalmente sustentáveis. 

A segunda etapa envolve a construção propriamente dita, incluindo desde o transporte 

do material até o acabamento final da obra. A energia embutida no processo de 

construção de edifícios representa grande porcentagem do total de energia gasta por 

todas as atividades econômicas de um país, sendo que parte significativa desta energia 

provém de combustíveis fósseis, o que mostra que boa parte das emissões de CO2 está 

relacionada com a construção civil. 

 A terceira etapa é a fase de uso, manutenção e reformas. A fase de uso é bastante 

variada quanto ao consumo energético, que está diretamente relacionado aos hábitos 

dos moradores, renda e clima da região. De acordo com o Anuário Estatístico de 

Energia Elétrica (2015), no Rio de Janeiro, entre 2014 e 2013, o consumo de energia 

nas residências teve um aumento de 8,8%, com um valor médio de183 kWh/mês por 

residência. Foi o segundo maior aumento de consumo, ficando atrás apenas do 

consumo em atividades rurais. É importante que seja feito um isolamento térmico nos 

novos edifícios de forma a ter uma economia com climatização.  

Ainda na fase de utilização do empreendimento, ao se tratar da manutenção, há 

necessidade de reposição de componentes que atingiram o fim da sua vida útil e de 

manutenção de equipamentos e sistemas. Algumas vezes há ainda a necessidade de 

correção de falhas de execução ou de patologias, consumindo novamente recursos 



25 
  

naturais e manufaturados, água, energia e mão de obra. Por exemplo, perde-se material 

ao fazer a repintura de uma fachada precocemente, pois estar-se-á consumindo mais 

tinta que o esperado inicialmente (SOUZA et al., 1998).  

 A última fase, a demolição da edificação, representa o fim da vida útil.  É causada tanto 

por inadequações ao uso quanto por limitações impostas devido ao tempo de vida útil 

da edificação.  Deve-se atentar para impactos quanto à poluição atmosférica, causada 

pela emissão de material particulado durante a demolição de um edifício. Outro impacto 

a ser considerado é a poluição sonora, que é agravada na etapa de demolição, 

afetando a comunidade vizinha.  

 Nesta etapa, deve-se atentar para a classificação resíduos e seu descarte correto. De 

acordo com a resolução CONAMA 307/02, os resíduos da construção são classificados 

em 4 classes, mostradas no quadro seguinte. 

Quadro 3: Classificação dos Resíduos da Construção.  

Classificação dos Resíduos da Construção  

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras 

de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;  

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;  

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;  

II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;  

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais 

como os produtos oriundos do gesso;  
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Classificação dos Resíduos da Construção  

IV - Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 

como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clinicas radiológicas, instalações industriais e 

outros.  

Fonte: CONAMA 307/02. 

Além da classificação, são estabelecidas as seguintes destinações destes resíduos, 

mostradas no quadro a seguir. 

Quadro 4: Destinações para resíduos da construção.  

Destinações para resíduos da construção 

I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 

encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de 

modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;  

II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura;  

III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas especificas.  

IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas especificas.  

Fonte: CONAMA 307/02. 

 De acordo com as diretrizes da resolução CONAMA no 307/02 para o descarte, nota-se 

a grande valorização da reutilização e reciclagem dos resíduos. Para alguns materiais, 

como o ferro e o alumínio, a utilização de materiais reciclados pode proporcionar 

economia de mais de 50% da energia embutida (ZABALZA et al., 2009). Do ponto de 

vista ambiental, a reciclagem de agregados desempenha um papel fundamental para 

melhorar a sustentabilidade da indústria de construção civil. 
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2.3 NORMATIZAÇÃO DA ACV 

 A metodologia da ACV no Brasil tem sua estrutura normalizada pela série ISO 14000 

(1996), normas sobre a Análise do Ciclo de Vida, estabelecendo as interações entre as 

atividades produtivas e o meio ambiente. A  série ISO 14040 (1996) era formada pelas 

normas 14041 (1998), que estabelecia a definição do âmbito e análise do inventário do 

ciclo de vida, 14042(2000), que estabelecia a avaliação do impacto do ciclo de vida e 

14043 (2000) que estabelecia a interpretação do ciclo de vida. Em 2006, foram reunidas 

em apenas dois documentos (14040 e 14044). No plano internacional, existem as 

normas ISO/TR 14047, ISO/TS 14048 e ISO/TR 14049. As normas e seus títulos estão 

mostradas nos quadros a seguir. 

Quadro 5: Normas Internacionais da ACV.  

Normas Internacionais da ACV 

ISO/TR 14047 

Life Cycle Assessment. Examples of 

Application of ISO 14042 (2003) – 

Avaliação do Ciclo de Vida. Exemplos 

de Aplicação da ISO 14042. 

ISO/TS 14048 

Life Cycle Assessment. Data 

Documentation Format (2002) – 

Avaliação do Ciclo de Vida. Formato 

de dados e documentação. 

ISO/TR 14049 

 Life Cycle Assessment. Examples of 

Application of ISO 14041 for goal and 

scope definition and inventory analysis 

(2000) – Avaliação do Ciclo de Vida. 

Exemplos de aplicação da ISO 14041 

para definição do objetivo e do escopo 

e análise de inventário. 

Fonte: ISO/TR 14047 (2003), ISO/TS 14048 (2002) e ISO/TR 14049 (2000) 
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Quadro 6: Normas da ACV.  

Normatização da  ACV 

ISO 14040 
Life Cycle Assessment. Principles and Framework (2006) 

– Avaliação do Ciclo de Vida. Princípios e Estrutura. 

ISO 14044 

Life Cycle Assessment. Requirements and Guidelines 

(2006) – Avaliação do Ciclo de Vida. Requisitos e 

Diretrizes 

Fonte: ISO 14040 e 14044, 2006 

2.4 METODOLOGIA DA ACV 

 A norma ISO 14040 (2006) estabelece que a Análise do Ciclo de Vida inclui quatro 

fases. A primeira fase é a de Definição do Objetivo e do Escopo a ser estudado, na qual 

define-se a abrangência e limites, a unidade funcional, a metodologia e os 

procedimentos necessários. A seguinte é da Análise do Inventário, onde é feita a coleta 

de dados e se estabelece os procedimentos de cálculo para quantificação das variáveis 

envolvidas na análise. Em seguida, tem-se a etapa da Avaliação de Impacto, para 

identificar os potenciais impactos. A quarta e última fase é a de Interpretação dos 

Resultados, onde são feitas conclusões e devidas recomendações são propostas. A 

estrutura da ACV pode ser melhor observada na figura seguinte. 

 

Figura 2 : Estrutura da ACV. 

Fonte: Adaptado de ISO 14040, 2006. 
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2.4.1 FASE 1: DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E ESCOPO 

 Na primeira etapa, definem-se os limites do sistema, o objeto de estudo e a descrição 

do método aplicado para avaliação de potenciais impactos ambientais. O objetivo de 

uma ACV deve declarar a aplicação pretendida e as razões para a execução do estudo 

(ABNT, 2009a). Deve-se identificar os seguintes itens, mostrados no quadro seguinte: 

Quadro 7: Itens a serem identificados na fase de definição de objetivos e escopo.  

Itens a serem identificados na Fase 1 da ACV 

Unidade Funcional 
Referência que relaciona dados de entrada e de saída 

assegurando a comparabilidade dos resultados; 

Fronteiras do Sistema 

Especificam sobre quais etapas do ciclo de vida será 

realizada a análise; do berço (extração de matérias-

primas), até o túmulo (eliminação do produto), 

passando pela produção, distribuição, utilização e 

reparação eventual, ou seja, a produção, a utilização e 

a eliminação. O estudo pode considerar todas as 

etapas ou etapas isoladas. 

Qualidade dos dados e 

Cobertura  temporal, 

geográfica e tecnológica 

Evidenciar suas características  de representatividade. 

Fonte: ISO 14040, 2006. 

 A unidade funcional pode ser definida como “a menor porção de um produto ou sistema 

para o qual os dados são coletados quando se realiza uma avaliação do ciclo de vida" 

(CLIFT; DOIG; FINNVEDEN, 2000; TOSTA, 2004; CHANG; MASANET, 2014). Em um 

estudo comparativo, é essencial que os sistemas sejam comparados usando a mesma 

unidade funcional e considerações metodológicas equivalentes, tais como desempenho, 

fronteiras do sistema, qualidade dos dados, procedimentos de alocação, regras para 

decisões quanto à avaliação de entradas e saídas e avaliação de impacto (ABNT, 

2009b).  

 A fronteira do sistema implica em determinar quais processos elementares devem ser 

incluídos no estudo de ACV. Todos os critérios utilizados na elaboração da fronteira do 

sistema devem ser identificados e explicados. A exclusão de estágios do ciclo de vida, 
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processos, entradas ou saídas, que não provocam mudanças significativas nas 

conclusões gerais do estudo, devem ser registradas e justificadas de forma clara 

(ABNT, 2009b). Para descrever esta etapa, a maioria dos estudos faz uso de um 

fluxograma de processo. 

 A qualidade desejada para todos os dados deve ser descrita no escopo da ACV. Os 

principais itens que definem a qualidade dos dados são: precisão, completeza do 

inventário, consistência, reprodutibilidade das informações, tipos de fontes dos dados e 

as respectivas incertezas (ABNT, 2009b). Os requisitos da representatividade dos 

dados devem abranger as coberturas temporal, geográfica e tecnológica. A 

representatividade geográfica identifica a proximidade dos dados do inventário com a 

realidade da localização do estudo. A representatividade temporal indica a idade dos 

dados e o período mínimo de tempo durante o qual os dados deveriam ser coletados. E, 

a última representatividade abrange a tecnologia específica ou o conjunto de 

tecnologias envolvidas no estudo. Todos esses aspectos são relevantes devido às 

alterações de dados segundo as particularidades de cada local (ABNT, 2009b; ROSSI, 

2012).  

2.4.2 FASE 2: ANÁLISE DE INVENTÁRIO DO CICLO DE VIDA  

 

 Na fase de análise de Inventário de Ciclo de Vida é feita a coleta de dados de entrada e 

saída propriamente ditas associados ao sistema estudado e  a identificação dos fluxos.  

 Os dados qualitativos e quantitativos a serem considerados no inventário devem ser 

coletados para cada processo elementar incluído na fronteira do sistema, e recomenda-

se a representação por meio de fluxogramas e tabelas. É necessário que o processo e 

o período de coleta dos dados, e os respectivos indicadores de qualidade sejam 

referenciados. Os procedimentos de cálculo também devem ser documentados de 

forma clara e os pressupostos utilizados devem ser justificados (ABNT, 2009b).  

Portanto, nesta fase, para cada etapa do ciclo de vida do sistema estudado são 

analisados os consumos de material e os resíduos e emissões gerados ao final de cada 

etapa, por meio do fluxograma de processos. Isso possibilita observar quais etapas 

estão consumindo mais ou gerando mais resíduos e emissões. A figura a seguir ilustra 

um modelo de entradas e saídas de um sistema. O inventário é definido pela etapa de 
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coleta de dados necessários para alcançar os objetivos do estudo. 

 

Figura 3: Modelo de Entradas e Saídas de um Sistema (Fluxograma do processo) 
Fonte: EPA e SETAC, 2006 

2.4.3 FASE 3: AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO CICLO DE VIDA (AICV) 

 

 De acordo com a NBR 14.040 (ANBT, 2009a) fase de AICV tem como objetivo estudar 

a significância dos impactos ambientais potenciais, utilizando os resultados do 

inventário do ciclo de vida. Nesta etapa, é feita a caracterização dos impactos 

ambientais.  

 Em termos de estrutura, segundo a NBR 14.040, a AICV é composta por duas classes 

de elementos: obrigatórios, e opcionais. Os elementos obrigatórios referem-se aos 

procedimentos de classificação e caracterização de aspectos ambientais, enquanto que 

os elementos opcionais tratam-se da normalização, agrupamento e valoração destes 

aspectos (TOSTA, 2004).  

 A seleção das categorias de impacto compreende a escolha das classes que 

representam as questões ambientais relevantes relacionadas ao sistema de produto em 

estudo, levando em consideração o objetivo e escopo. Os indicadores de categoria 

representam de maneira quantificável os impactos de cada categoria (SOUSA, 2008; 

ABNT, 2009b; ROSSI, 2013). 

 A fase de classificação é um processo qualitativo, onde os dados do inventário são 

atribuídos às diferentes categorias de impacto para as quais as substâncias contribuem. 
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Pode haver cargas ambientais atribuídas a mais que uma categoria de impacto, como é 

o caso do NOx que contribui para a acidificação, toxicidade humana, eutrofização e 

formação fotoquímica de ozônio (FERREIRA, 2004).  

 A fase de caracterização consiste na análise da contribuição quantitativa de cada 

aspecto ambiental à sua categoria de impacto por meio dos fatores de caracterização 

(ou equivalência) (SOUSA, 2008; ABNT, 2009b; ROSSI, 2013).  

 A normalização é o cálculo da magnitude dos resultados dos indicadores de categoria 

com relação a alguma informação de referência (ABNT, 2009b). Neste processo, todos 

os valores em estudo são relacionados a um valor de referência (ou fator de 

normalização) estabelecido, e convertidos em novos números dentro de uma mesma 

escala (SOUSA, 2008).  

 O agrupamento é a reunião de categorias de impacto em um ou mais conjuntos, 

conforme predeterminado na definição do objetivo e escopo (ABNT, 2009b). Estes 

conjuntos podem, por exemplo, fazer referência à escala espacial das categorias 

(global, regional ou local) ou à hierarquia seguida (prioridade alta, média ou baixa) 

(SOUSA, 2008).  

 A ponderação é o processo de conversão dos resultados de indicadores de diferentes 

categorias de impacto pela utilização de fatores numéricos, ou seja, consiste na 

atribuição de pesos (fatores de ponderação) a cada categoria de impacto ou conjunto, 

destacando sua importância em relação aos demais (SOUSA, 2008; ABNT, 2009b).  

2.4.3.1 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO CICLO DE VIDA 

 

 Os métodos a serem utilizados na avaliação do impacto do ciclo de vida não são 

especificados nas normas ISO, no entanto, a NBR 14.044 (ABNT, 2009b) solicita a 

descrição do método selecionado e a justificativa para tal escolha.  

 Cada substância emitida gera uma série de impactos diretos, chamados de ponto médio 

(midpoint) da categoria. Estes, por sua vez, causam outros impactos, ditos de ponto 

final (endopint) da categoria. O ponto médio da categoria de impacto representa os 

impactos ambientais, como alterações climáticas, acidificação e toxidade humana. 
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Enquanto que os impactos de ponto final representam os impactos em questões de 

interesse, tais como a saúde humana, meio ambiente e recursos naturais (PRé, 2012). 

Portanto, os métodos podem ser classificados em duas formas: métodos clássicos e 

métodos orientados para os danos, onde a principal diferença é o tipo de abordagem 

das categorias de impacto abrangidas (midpoints ou endpoints).  

 De acordo com Humbert, Margni e Jolliet (2005) os métodos podem ser definidos da 

seguinte maneira: Os métodos clássicos restringem os modelos quantitativos para 

limitar incertezas, classificar e caracterizar os resultados da ICV em categorias de 

impacto, utilizando a abordagem midpoint. Os métodos orientados para o dano 

procuram modelar os impactos segundo a abordagem endpoint.  

 Indicadores são métodos de cálculo que podem ser usados na ACV, fornecem números 

que expressam a carga ambiental de um produto ou processo (GARCIA, 2013).  

 Um indicador deve empregar três análises de danos para realizar os cálculos de 

ponderação: danos à saúde humana, danos à qualidade do ecossistema e danos aos 

recursos naturais (FERREIRA, 2004).  

 A análise relacionada a saúde humana é interpretada como morte prematura, doenças 

ou irritações causadas pelas emissões provenientes de processos industriais e 

agrícolas que venham a afetar o ar, água e/ou solo (GOEDKOOP, 2001). Tal conceito 

retrata, portanto, o quanto a expectativa de vida de uma população é afetada (Murray et 

al., 1994). A análise da qualidade do ecossistema indica a fração de espécies que 

podem vir a ser afetadas devido à toxidade, acidificação e eutrofização do ecossistema, 

entre outros (HAMERS, et al., 1996). A análise de danos aos recursos naturais se 

baseia no fato de que quanto mais recursos minerais e fósseis são extraídos, maior 

será o esforço futuro para obtê-los com a mesma qualidade com o qual são obtidos no 

presente (GOEDKOOP et al., 2001). 

 Os indicadores mais comuns na ACV são o CML 2002, o Impact 2002+ e o Eco-

Indicator 99. O CML foi desenvolvido na Holanda, pelo Instituto de Ciências Ambientais 

(Institute of Environmental Science), na Universidade de Leida (Leiden University). 

Apresenta diretrizes operacionais para a realização de um estudo passo a passo de 

ACV, com base nas normas ISO. Esse método é baseado em uma abordagem midpoint 
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e seus modelos de caracterização foram selecionados através de uma extensa revisão 

das metodologias existentes no mundo. São abordadas as seguintes categorias de 

impacto: depleção de recursos abióticos, uso da terra, mudança climática, depleção de 

ozônio estratosférico, toxicidade humana, ecotoxicidade aquática de água doce, 

ecotoxicidade aquática marinha, ecotoxicidade terrestre, formação de foto-oxidantes, 

acidificação e eutrofização (Guinée, 2002). 

 O Impact Assessment of Chemical Toxics, IMPACT 2002+, é um método suíço que 

propõe a implementação da avaliação combinada midpoint/ endpoint ligando todos os 

tipos de resultados do inventário através de 14 categorias midpoint e quatro endpoint 

(Jolliet et al., 2003). Esse método tem escopo de aplicação válido para a Europa e as 

categorias de impacto midpoint abordadas são: toxicidade humana, efeitos respiratórios, 

radiação ionizante, depleção de ozônio, formação de ozônio fotoquímico, ecotoxicidade 

aquática, ecotoxicidade terrestre, acidificação aquática, eutrofização aquática, 

acidificação e eutrofização terrestre, ocupação do solo, aquecimento global, uso de 

energia renovável e extração mineral. Enquanto as categorias endpoint são: saúde 

humana, qualidade do ecossistema, mudança climática e recursos (Joint Research 

Centre, 2010).  

 O Eco-indicator 99 foi desenvolvido na Holanda como parte da Política Integrada de 

Produto do ministério holandês de Moradia, Planejamento Espacial e Ambiental 

(VROM). É um método endpoint, que visa simplificar a interpretação e ponderação dos 

resultados da ACV por meio do cálculo de pontuações únicas (Joint Research Centre, 

2010). O Eco-indicator 99 é predominante nas bases de dados de ACV por atender às 

etapas do ciclo de vida de um produto. As fases abrangidas estão descritas no quadro a 

seguir. 

Quadro 9: Fases abrangidas pelo Eco-indicator 99.  

Fases Abrangidas pelo Eco-indicator 99 

Produção de materiais: são baseados em um quilograma (1 kg) de material.   

Processo de produção: tratamento e processamento de vários materiais em 

unidades específicas. 
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Fases Abrangidas pelo Eco-indicator 99 

Transporte: expressos em tonelada-quilômetro (ton.km). 

Geração de energia: unidades dadas para eletricidade e calor. 

Disposição de resíduos: quilograma de material, subdividido em tipos de 

materiais e os métodos de processamento de resíduos. 

Fonte: Adaptado de ISO 14040, 2006. 

A análise pelo Eco-indicator 99 engloba a caracterização, o agrupamento e a 

ponderação dos resultados. Na caracterização, os resultados são separados em 

classes, baseados nas categorias de impacto selecionadas (ISO 14042, 2000 e ISO 

14047, 2003). O agrupamento se define pela ordenação das categorias de impacto 

mediante características como; emissão atmosférica, recursos consumidos, impacto 

global, regional ou local, entre outros (FERREIRA, 2004). O Eco-Indicator 99 permite 

realizar várias simulações empregando fatores de ponderação que geram diferentes 

pesos às análises de danos (GADEA, 2010). Tem-se as simulações individuais, onde 

aplicam-se maiores pesos para danos à saúde; as hierárquicas, nas quais os maiores 

pesos são para danos à qualidade do ecossistema e por fim a igualitária, onde tem-se 

uma distribuição uniforme dos pesos. O quadro 8 mostra as categorias de impacto 

consideradas no Eco-indicator 99. São elas: efeitos respiratórios, carcinogênicos, 

depleção da camada de ozônio, mudanças climáticas, radiação ionizante, ocupação do 

solo, acidificação e eutrofização, ecotoxicidade, extração mineral e uso de combustíveis 

fósseis.  

Quadro 8: Categorias de Impacto. 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 

Ocupação do Solo 

A categoria abrange duas vertentes sobre os impactos do uso 
da terra. A primeira considera os danos causados por uma 
ocupação em um determinado intervalo de tempo, o que 
impede que este local esteja disponível para outros usos no 
futuro. A outra, compreende os impactos oriundos de uma 
transformação do solo, que poderá causar efeitos irreversíveis 
a qualidade do ambiente. 
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CATEGORIA DESCRIÇÃO 

Acidificação e 
Eutrofização 

A acidificação refere-se a processos que aumentam a acidez 
da água, que leva a um declínio na população de peixes e até 
o desaparecimento de espécies. Os principais causadores 
deste fenômeno são os NOx e N3, além de óxidos de enxofre 
(SOx), liberados pela queima de carvão para produção de 
energia e pelos veículos. A eutrofização mede o potencial de 
aumento de nutrientes no ambiente aquático, gerando um 
aumento de biomassa levando ao desequilíbrio da população 
do ecossistema. Estes nutrientes estão associados com 
compostos de fósforo e nitrogênio. 

Ecotoxicidade 
Mede os efeitos nos ecossistemas em termos de perda de 
biodiversidade causada por emissões tóxicas ao meio 
ambiente. 

Radiação 
Ionizante 

Mede o impacto na vida humana causado pelas substâncias 
que emitem radiação ionizante, estas são principalmente 
emitidas pelo setor de energia nuclear. Podem causar 
doenças graves como o câncer. 

Efeitos 
Respiratórios 

Considera a emissão de partículas poluentes que afetam os 
pulmões. São liberados principalmente por grandes indústrias, 
em processos de combustão e transporte rodoviário. 

Carcinogênicos Refere-se a danos causados à saúde humana por substâncias 
que produzem ou tendem a produzir o câncer. 

Depleção da 
Camada de Ozônio 

Considera o potencial de redução da camada de ozônio, 
aumentando assim a quantidade de radiação ultravioleta que 
atinge a terra. Pode gerar sérios impactos na vida humana, 
como câncer de pele e danos à visão, além de danos à vida 
terrestre e aos ecossistemas aquáticos. Estão relacionados a 
processos industriais específicos. 

Mudanças 
Climáticas 

Considera substâncias que contribuem para o aquecimento 
global, grande parte causada pela queima de combustíveis 
fósseis. A queima destes combustíveis gera gases do efeito 
estufa (GEE), sendo o principal o CO2. A liberação destes 
gases na atmosfera causa retenção de calor, resultando em 
mudanças climáticas no clima global. 

Extração Mineral Considera a energia associada ao esforço necessário para se 
extrair minerais quando em menor concentração de minério. 
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CATEGORIA DESCRIÇÃO 

Uso de 
Combustíveis 

Fósseis 

Considera a quantidade de energia extraída da terra contida 
em meio de energia fóssil, como o carvão, o petróleo e o gás 
natural. Estes recursos estão em processo de esgotamento. 
Os principais consumidores de combustíveis fósseis são a 
eletricidade, produção e consumo de combustíveis em 
transportes e produção de calor. 

Fonte: Adaptado de USEPA (2001), Guinée et al. (2002) 

Estas categorias são agrupadas em questões de interesse, são elas: a saúde humana, 

a qualidade do ecossistema, e os recursos. A figura 4 mostra as categorias de impacto 

e seu agrupamento. 

Figura 4: Categorias de Impacto do Eco-indicator 99                                               
Fonte: Adaptado pela autora de Pré, 2001.

 

2.4.3.2 BASES DE DADOS E SOFTWARES AUXILIARES NA ACV 

 

 O desenvolvimento e a criação de banco de dados para a ACV se iniciaram na Europa, 

a partir da década de 80. Os bancos de dados foram desenvolvidos muitas vezes a 

partir de centros de pesquisas universitários, ou ligados aos órgãos ambientais dos 
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Estados, consultorias e eventualmente associações setoriais, com uma grande 

concentração inicial na Suíça, Alemanha e Suécia (ARAÚJO, 2013).  

 O Brasil encontra-se em estágio de desenvolvimento em relação a elaboração dos 

inventários. Desse modo, por falta de bases de dados locais, muitas vezes, os estudos 

brasileiros de ACV se utilizam de dados não locais, os quais podem gerar resultados 

imprecisos (EICKER et al., 2010).  

 Contudo, Keeler e Buker (2010) consideram que, apesar da variação da origem dos 

dados, essas ferramentas podem ser usadas em diferentes regiões mediante a seleção 

ou a incorporação dos dados adequados.  

 A base de dados mais confiável e mais utilizada é o Ecoinvent (CONDEIXA, 2013). O 

Ecoinvent é uma base de dados originada na Suécia, em 2000, que contém as 

informações do inventário do ciclo de vida de fornecimento de energia, extração de 

recursos, fornecimento de materiais, produtos químicos, metais, agricultura, serviços de 

gestão de resíduos e serviços de transporte.  É o fornecedor líder mundial de inventário 

de ciclo de vida (ICV) e está incluído nas principais ferramentas de software de ACV, 

bem como em várias ferramentas de eco design para a construção civil, gestão de 

resíduos ou design de produto ( ECOINVENT CENTER, 2013). Já que o Ecoinvent é de 

origem estrangeira, não retrata fielmente a realidade brasileira, porém, é utilizado pois 

não existem ainda dados a nível nacional. Os dados de impacto ambiental obtidos para 

um material, fornecidos pela base de dados Ecoinvent, são caracterizados por meio do 

indicador. 

 Em conjunto com a elaboração dos bancos de dados, muitos recursos computacionais 

foram desenvolvidos e estão disponíveis, auxiliando na compilação dos dados do 

inventário, no cálculo dos impactos e na confiabilidade e incerteza da análise (SOUSA, 

2008). Eles auxiliam na modelagem de processos e fornecimento de gráficos para 

análise dos resultados. 

 Inúmeros softwares estão disponíveis no mercado e podem auxiliar na avaliação 

completa do ciclo vida. Estas ferramentas normalmente contêm bancos de dados 

atualizados que gerenciam modelos de avaliação de impacto. Alguns sistemas 

permitem a incorporação e/ou a atualização de dados, desse modo, é possível realizar 

uma ACV a partir de dados existentes nos bancos ou então através de dados de 
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campo, específicos a uma situação de interesse (SOARES; SOUZA; PEREIRA, 2006).  

 Os softwares mais difundidos no Brasil são o SimaPro e o GaBi. Ambos seguem as 

recomendações das normas brasileiras. Os softwares SimaPro e o GaBi são de uso 

genérico, podendo ser adaptados para o setor de construção (COSTA, 2011).  

 O SimaPro é uma ferramenta desenvolvida pela empresa PRé Consultants, na Holanda, 

de avaliação do desempenho ambiental com o contexto da ACV, que permite a 

modelagem de produtos e sistemas a partir de uma perspectiva de ciclo de vida. Esta 

ferramenta pode ser utilizada para cálculo da pegada de carbono, design de produto e 

design ecológico, declarações de produtos ambientais, impacto ambiental de produtos 

ou serviços, relatórios ambientais e determinação de indicadores de desempenho (PRé, 

2013).  

 O GaBi é uma ferramenta desenvolvida pela PE International da Alemanha, que modela 

processos do ciclo de vida de produtos e produz balanços de ciclo de vida e pode ser 

utilizada para cálculo da pegada de carbono, design de produto e design ecológico, 

declarações de produtos ambientais, impacto ambiental de produtos ou serviços, 

relatórios ambientais, determinação de indicadores de desempenho, pegada de água, 

recursos e eficiência energética, construção de Avaliação do Ciclo de Vida (auxílio em 

decisões de projetos), dentre outros (PE INTERNATIONAL, 2013).  

 Portanto, o procedimento de cálculo pelo indicador é feito a partir do inventário do ciclo 

de vida de um material. Obtêm-se as categorias de danos: danos aos recursos, danos 

ao ecossistema e danos a saúde humana. Essas categorias são subdivididas em 

inúmeros impactos (categorias de impacto) respectivos a cada uma delas e há uma 

pontuação para cada subdivisão, obtida pelo Ecoinvent. Finalmente, é feita a soma das 

três categorias e se obtêm a pontuação final do indicador. 

2.4.4 FASE 4: INTERPRETAÇÃO DO CICLO DE VIDA 

 Nesta etapa é feita a interpretação dos resultados encontrados, obtendo conclusões 

necessárias para que sejam feitas as devidas recomendações e divulgação do estudo, 

servindo de apoio a outras análises futuras.  É  feita  a  identificação  e  análise  dos  

resultados  obtidos  nas  fases  de inventário  e  avaliação  de  impactos  de  acordo  

com  o  objetivo  e  o  escopo  previamente definidos no estudo (CHEHEBE, 1998). 
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 Na   etapa   de   interpretação   são   estabelecidas   as   prioridades   e   identificadas   

as oportunidades para a redução do ônus ambiental. A interpretação é baseada em 

uma série de princípios  ou  suposições  centrais  que  consideram  a  minimização  do  

uso  de  recursos  não renováveis, energia, materiais e produtos tóxicos. Além destes, 

também podem ser incluídos a minimização  do  uso  de  materiais  ou  processos  

responsáveis  pelo  aquecimento  global, depleção da camada de ozônio, chuva ácida e 

aqueles que comprometam o ambiente local (SANTOS, 2011). As  oportunidades de  se  

eliminar  e  reduzir  as  fontes  de  poluição  e,  a  reutilização, reciclagem  e  a  

recuperação  de  materiais  também  devem  ser  consideradas  nesta  etapa  de análise 

e interpretação dos dados coletados (KNIGHT, 1996).  

 As conclusões resultantes desta etapa permitem identificar estágios críticos no ciclo de 

vida do produto que necessite de intervenção, podendo-se realizar  a  implementação  

de  estratégias  de  produção, como por exemplo, a substituição e recuperação de 

materiais e a reformulação ou substituição de  processos,  visando  o  aumento  da  

eficiência  dos  processos,  a  redução  do  uso  de  recursos naturais, troca de matéria 

prima, substituição da fonte energética e a preservação ambiental (Valt, 2004). 
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3. APLICAÇÃO DA ACV EM UM SUBSISTEMA DE VEDAÇÃO  

 

O estudo de caso se trata da avaliação do ciclo de vida da alvenaria e seus 

componentes de uma unidade do condomínio, onde será feita uma comparação, sob o 

ponto de vista de impacto ambiental, de dois métodos construtivos possíveis: alvenaria 

estrutural com blocos de concreto e com blocos cerâmicos. Para isso, será feita a 

quantificação dos materiais estudados por meio das plantas baixas e posteriormente o 

uso da base de dados Ecoinvent, que fornecerá resultados do Eco-indicator 99 para a 

análise dos impactos. A análise dos dados será feita por meio de gráficos.  Como objeto 

de estudo selecionou-se uma unidade unifamiliar pertencente a um condomínio 

composto por vinte unidades com dois pavimentos mais cobertura, que se localiza na 

Rua Gustavo Riedel, Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro – RJ. A seguir mostra-se as 

plantas do empreendimento. 

        
Figura 5a: Planta Baixa 1º Pavimento. 

Figura 5b: Planta Baixa 2º Pavimento. 

Figura 5c: Planta Baixa Cobertura. 

              
Figura 5d: Vista frontal da casa. 

Fonte: Adaptado de Stiebler, 2016. 
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3.1  FASE 1: DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS E ESCOPO 

 Nesta primeira fase de uma Avaliação de Ciclo de Vida, determinam-se os objetivos do 

estudo, o domínio de aplicação do sistema estudado, a unidade funcional, e a base de 

dados utilizada, conforme a norma (ISO 14040, 2006). 

3.1.1 OBJETIVO DO ESTUDO E DOMÍNIO DE APLICAÇÃO 

Esta análise tem como objetivo identificar e promover melhor compreensão dos 

impactos ambientais durante o ciclo de vida de paredes de bloco cerâmico e de blocos 

de concreto, comparando seus desempenhos ambientais.  O estudo se concentrará na 

vedação da edificação, comparando blocos de concreto e blocos cerâmicos, 

considerando os subsistemas apresentados no quadro a seguir: 

Quadro 10: Domínio de Aplicação.  

SUBSISTEMA 

MATERIAIS 

ALV. BLOCOS 
CERÂMICOS 

ALV. BLOCOS DE 
CONCRETO 

Vedação 

Blocos Cerâmicos;  
argamassa de assentamento 
(cimento, cal e areia); vergas 
e contra vergas com blocos 
canaleta, aço e graute 
(cimento, cal e areia). 

 Blocos de concreto; 
argamassa de assentamento 
(cimento, cal e areia); vergas e 
contra vergas com blocos 
canaleta, aço e graute 
(cimento, cal e areia). 

Revestimento 

Azulejos cerâmicos 
assentados com argamassa; 
chapisco, emboço e reboco 
(cimento, cal, areia). 

Azulejos cerâmicos assentados 
com argamassa; chapisco, 
emboço e reboco (cimento, cal, 
areia). 

Esquadrias 

Portas em madeira e vidro, 
batentes e guarnições em 
madeira; janelas em 
alumínio e vidro. 

Portas em madeira e vidro, 
batentes e guarnições em 
madeira; janelas em alumínio e 
vidro. 

Fonte: Autora, 2016 
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É importante ressaltar que a pintura não será considerada neste estudo em face da 

dificuldade de se obter dados do seu ciclo de vida no Ecoinvent.  

3.1.2 UNIDADE FUNCIONAL 

 A unidade funcional é um elemento chave da ACV, que tem de ser claramente definida. 

A unidade funcional é uma medida da função do sistema estudado, e fornece uma 

referência para que as entradas e as saídas possam estar relacionadas. Isto permite a 

comparação de dois sistemas diferentes essenciais. A definição deve ser precisa e 

comparável suficiente de modo que a unidade possa ser usada em todo o estudo como 

referência. Neste estudo a unidade funcional é a alvenaria. A construção da alvenaria 

possui duas funções, dar suporte à integridade da estrutura e proteger o interior das 

condições do clima externo e manter o isolamento térmico. Ambas alvenarias de blocos 

cerâmicos e de blocos de concreto cumprem estas funções. 

3.1.3 ESCOPO DO ESTUDO E FRONTEIRA DO SISTEMA 

A fronteira do sistema determina quais processos elementares devem ser incluídos na 

ACV, ou seja, deve-se especificar quais etapas do ciclo de vida será realizada a análise, 

desde a aquisição de matérias-primas até sua disposição final.  

Portanto, a fronteira estabelecida para o sistema em estudo foi delimitada a partir da 

extração de matérias-primas, passando pela fabricação, distribuição, construção e 

eliminação final, caracterizando uma análise de berço ao túmulo (cradle-to-grave). 

Apesar do significativo período de tempo e dos impactos gerados, com grande consumo 

de energia e da água, a fase de utilização e reforma das edificações foi excluída da 

análise, pois os estes materiais não estão relacionados aos materiais estudados, além 

disso, para evitar incertezas, visto que a operação, reformas e manutenções variam de 

acordo com as características pessoais do  usuário e suas necessidades.  

 A metodologia da Avaliação do Ciclo de Vida será usada para a exploração dos fluxos, 

processos e dos potenciais impactos do ciclo de vida da alvenaria. A fase 3, a Avaliação 

dos Impactos Ambientais, será feita por meio da quantificação dos materiais utilizados 

na construção, obtidos do Inventário do Ciclo de Vida e de informações do banco de 

dados Ecoinvent, onde a fronteira nesse caso é delimitada a partir da extração de 

matérias-primas até sua distribuição (cradle-to-gate). Todo o transporte será 
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considerado, desde a extração até a reciclagem. As fronteiras deste estudo estão 

representadas na figura a seguir. 

 

Figura 6: Fronteira do sistema. Fonte: Autora, 2016

3.1.4 BASE DE DADOS 

 Para a viabilização da avaliação do ciclo de vida foi utilizada a base de dados 

Ecoinvent, que é uma fonte confiável para fornecimento de inventário de ciclo de vida.  

A qualidade dos dados é importante para interpretar corretamente os resultados do 

estudo. Está baseada em fatores temporais e geográficos e em um fator que está ligado 

as diferentes tecnologias utilizadas nos processos do ciclo de vida.   

Na busca de dados, para se obter informações mais próximas da realidade brasileira 

quanto possível, opta-se por estudos realizados com a categoria ROW, em inglês, 

significa resto do mundo, pois a maioria dos estudos são focados em países da Europa 

e América do Norte.  

Além disso, tem-se como limitação as diferentes tecnologias utilizadas em outros países 

mais desenvolvidos, mais avançadas em relação às tecnologias brasileiras. 

É necessário que seja feita uma correspondência adequada entre os materiais 

selecionados para o estudo e os materiais fornecidos pela base de dados. No quadro a 

seguir apresenta-se os materiais adotados no Ecoinvent e seu tempo de estudo. 
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Quadro 11:  Correspondência no Ecoinvent dos materiais.  

Material Correspondência no Ecoinvent Período de Estudo 

Aço Reinforcing Steel Production 01/01/00 31/12/14 

Cimento  Cement Production, Portland 01/01/05 31/12/14 

 Blocos de 
Concreto 

Concrete Block Production 01/01/97 31/12/14 

Cal Lime Production Hydrated Packed 01/01/00 31/12/14 

Blocos 
Cerâmicos  

Brick Production 01/01/92 31/12/14 

Azulejos Ceramic Tile Producion 01/01/98 31/12/14 

Portas em 
Madeira e Vidro 

Wood Door Production, wood-
glass 

01/01/97 31/12/14 

Areia Silica Sand Production 01/01/98 31/12/14 

Janelas em 
Alumínio  

Window Frame Production 
Aluminium 

01/01/96 31/12/14 

Vidro (janela) Flat glass production, uncoated 01/01/96 31/12/14 

Fonte: Autora, 2016. 

  Ainda nesse contexto, para o transporte dos insumos foi considerado o: freight, lorry 16-

32 metric ton. Este conjunto de dados representa o serviço de transporte de 

mercadorias por 1 ton.km em um caminhão da classe de tamanho 16-32 toneladas de 

peso bruto do veículo. Os conjuntos de dados de transporte referem-se a todo o ciclo de 

vida de transporte ou seja, para a construção, operação, manutenção e fim de vida de 

infraestruturas de veículos e estradas. O combustível utilizado é o diesel. 

3.2: ANÁLISE DO INVENTÁRIO DO CICLO DE VIDA 

A segunda fase de uma avaliação de ciclo de vida é a fase do inventário do ciclo de 

vida, na qual ocorre a identificação dos fluxos de entrada e saída para cada etapa do 

ciclo de vida dos materiais considerados. Esta fase consiste na obtenção de dados 

necessários para alcançar os objetivos do estudo. Nesta seção será feita a 

quantificação dos materiais e os fluxogramas de processos. 
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3.2.1 QUANTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 

Esta etapa visa quantificar o consumo dos insumos definidos para a execução dos 

serviços de construção dos subsistemas considerados da edificação. Este estudo de 

trata de um sistema de alvenaria estrutural não armada, onde a alvenaria possui 

funções de estrutura e vedação em um só sistema racionalizado, que utiliza medidas 

padrões de elementos construtivos. A alvenaria não armada emprega como suporte 

paredes de alvenaria sem armação. Os reforços metálicos são colocados apenas em 

cintas, vergas, contra vergas e na amarração entre paredes. Para este estudo, será 

considerada a armação de vergas, contra vergas e amarração entre paredes. 

Sabendo-se que os traços influenciam diretamente na quantidade total dos materiais, é 

importante salientar que todos os traços considerados foram adotados segundo práticas 

comuns para cada tipo de alvenaria. 

 A seguir, mostra-se as vergas e contra vergas, elementos estruturais presentes na 

alvenaria que funcionam como vigas para a distribuição de cargas e tensões em vãos 

como portas e janelas. As vergas ficam na parte de cima de toda porta, janela ou 

qualquer outra abertura e a contra verga fica na parte de baixo de janelas ou outro tipo 

de abertura que demande um peitoril. Devem sobrar 30 centímetros para as laterais, 

com blocos canaleta preenchidos por graute com duas barras de aço de 6 mm. 

 

Figura 7: Vergas e Contra Vergas.  

Fonte: Cerâmica City, 2014 

Além das barras de aço presentes nas vergas e contra vergas, considera-se barras de 

aço na amarração entre paredes. Essa amarração entre as paredes pode ser efetuada 
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por amarração direta, definida pela sobreposição dos blocos de uma parede na outra a 

cada duas fiadas. Os ferros utilizados são do tipo CA-50 e bitola de 5 mm e são 

envolvidos com graute. É importante ressaltar que estes não têm função estrutural. A 

figura a seguir ilustra a amarração entre paredes. 

 

Figura 8: Amarração entre paredes.  

Fonte: Fk, 2016 

O graute é um tipo especial de concreto, definido pela NBR 8798 / 1985 como o 

elemento indicado ao preenchimento dos vazios dos blocos e canaletas para 

solidarização das barras de aço e estes componentes e para o aumento de capacidade 

portante. Compõe-se de cimento, agregados miúdo e graúdo, água e cal. O material é 

utilizado no preenchimento das canaletas e furos verticais. 

O revestimento de parede é feito com chapisco nas faces externas de paredes, emboço 

e reboco, em áreas que receberão pintura, ou revestimento cerâmico em banheiros e 

cozinha.  

 

Figura 9: Revestimento da alvenaria.  

Fonte: FILHO, 2001 
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O bloco cerâmico utilizado neste estudo é estrutural com dimensões 14 x 19 x 39 cm, e 

o bloco canaleta, de mesmas dimensões. A seguir apresenta-se suas características. 

Quadro 12: Blocos Cerâmicos utilizados. 

  

Bloco Cerâmico 39 

Descrição Dados 

Massa 6,4 kg 

Comprimento 39 cm 

Largura 14 cm 

Altura 19 cm 

Quantidade/m² 12,5 

  

Bloco Canaleta 

Descrição Dados 

Massa 4,4 kg 

Comprimento 39 cm 

Largura 14 cm 

Altura 19 cm 

Quantidade/m² 2,6 

Fonte: Cerâmica Felisbino (2016), Cerâmica Princesa (2016) 

O bloco de concreto a ser utilizado neste estudo é estrutural com dimensões 14 x 19 x 

39 cm, e o bloco canaleta, de mesmas dimensões. Suas características, como 

dimensões, massa e quantidade por metro quadrado, encontram-se no quadro a seguir. 
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Quadro 13: Blocos de concreto utilizados. 

  

Bloco de Concreto 39 

Descrição Dados 

Massa 11,7 kg 

Comprimento 39 cm 

Largura 14 cm 

Altura 19 cm 

Quantidade/m² 12,5 

  

Bloco Canaleta 

Descrição Dados 

Massa 11,7 kg 

Comprimento 39 cm 

Largura 14 cm 

Altura 19 cm 

Quantidade/m² 2,6 

Fonte: Leroy Merlin, 2016 

3.2.1.1 QUANTIFICAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, BLOCOS DE CONCRETO E 

ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO 

 As quantidades de blocos cerâmicos e blocos de concreto foram calculadas através da 

área de paredes, por meio de seu comprimento e do pé direito da edificação de 2,7 

metros. Dessas áreas são descontados os vãos sem emboço, isto é, as dimensões da 

janela somadas a uma medida de 6 centímetros, necessários para a colocação da janela 

ou porta. A área de paredes encontra-se na Tabela A1 no Apêndice A. Foi encontrado 

uma área de 209,2 m² de parede. 

 Como em áreas de vergas e contra vergas se usa o bloco canaleta, esta quantidade 

deve ser descontada da quantidade total de blocos. Para seu cálculo, considera-se o 
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comprimento  do vão sem emboço somado a 30 centímetros. A tabela a seguir, quando 

se trata de janelas, o comprimento já está incluindo vergas e contra vergas. No 

Apêndice A encontram-se os cálculos das quantidades de blocos cerâmicos e blocos de 

concreto, assim como os  blocos canaleta, nas tabelas A2, A3 e A4. 

Tabela 1: Massa total Bloco Cerâmico.  

ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS 

ESTIMATIVA DA MASSA DE BLOCOS 

QUANTIDADE MASSA/UN (kg) MASSA TOTAL (kg)  

2539 6,4 16250 

ESTIMATIVA DA MASSA DE BLOCOS CANALETA 

QUANTIDADE MASSA/UN (kg) MASSA TOTAL (kg)  

75 4,4 330 

 
TOTAL 16580 

Fonte: Autora, 2016. 

 A tabela a seguir mostra as quantidades finais de blocos de concreto e blocos canaleta. 

Tabela 2: Massa total Blocos de Concreto. 

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 

ESTIMATIVA DA MASSA DE BLOCOS 

QUANTIDADE MASSA/UN (kg) MASSA TOTAL (kg)  

2539 11,7 29706 

ESTIMATIVA DA MASSA DE BLOCOS CANALETA 

QUANTIDADE MASSA/UN (kg) MASSA TOTAL (kg)  

75 11,7 878 

 
TOTAL 30584 

 Fonte: Autora, 2016. 
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 A argamassa de assentamento para blocos cerâmicos tem traço 1:2:9 

(cimento:cal:areia). O cálculo da quantidade de seus insumos encontra-se na tabela a 

seguir.        

Tabela 3: Insumos para Assentamento de Blocos Cerâmicos. 

ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

ÁREA TOTAL DE PAREDE 
(m²) 

CONSUMO ARGAMASSA 
(kg/m²) TOTAL (kg) 

209 15 3137 

QUANTIDADE DE INSUMOS - TRAÇO 1:2:9 

CIMENTO (kg) CAL (kg) AREIA (kg) 

261 523 2353 

Fonte: Autora, 2016. 

 A argamassa de assentamento para blocos de concreto tem traço 1:0,5:6 

(cimento:cal:areia). O cálculo da quantidade de seus insumos encontra-se a seguir. 

Tabela 4: Insumos para Assentamento de Blocos de Concreto.  

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

ÁREA TOTAL DE PAREDE 
(m²) 

CONSUMO ARGAMASSA 
(kg/m²) TOTAL (kg) 

209 15 3137 

QUANTIDADE DE INSUMOS - TRAÇO 1:0,5:6 

CIMENTO (kg) CAL (kg) AREIA (kg) 

418 209 2510 

Fonte: Autora, 2016 
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3.2.1.2 QUANTIFICAÇÃO DE REVESTIMENTOS 

 Considera-se como revestimentos o chapisco, emboço, reboco e revestimentos 

cerâmicos. O chapisco foi aplicado apenas nas faces externas de paredes. O emboço foi 

aplicado em faces externas e internas, com diferentes traços. O reboco foi aplicado em 

paredes que receberiam pintura, ou seja, em todas as faces exceto áreas que 

receberiam revestimentos cerâmicos (banheiros e cozinha). As áreas de paredes 

internas e externas, e volumes dos insumos encontram-se no Apêndice A, da Tabela A5 

até a Tabela A16. As tabelas a seguir mostram os cálculos das quantidades de azulejos 

e insumos para argamassa de seu assentamento. 

Tabela 5: Quantidade total de azulejos em kg. 

REVESTIMENTO CERÂMICO (32 x 44 cm, 1,8 kg) 

LOCAL ÁREA 
(m²) 

CONSUMO 
(UN/m²) 

TOTAL 
(UN) 

MASSA 
UNITÁRIA 

(kg) 

MASSA 
TOTAL 

(kg) 

BANHEIRO 1 14,2 7,1 101 1,8 181,8 

BANHEIRO 2 21,6 7,1 153 1,8 275,4 

COZINHA 13,8 7,1 98 1,8 176,4 

TOTAL 49,6 TOTAL 
(UN) 352 

MASSA 
TOTAL 

(kg) 
634 

Fonte: Autora, 2016. 

Tabela 6: Insumos para argamassa de assentamento de azulejos. 

REVESTIMENTO CERÂMICO  - ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO  

ÁREA TOTAL (m²) ESPESSURA (m) TOTAL(m³) 

50 0,015 0,7 

QUANTIDADE DE INSUMOS - TRAÇO 1:0,5:4 

CIMENTO (m³) CAL (m³) AREIA (m³) 

0,14 0,07 0,54 
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REVESTIMENTO CERÂMICO  - ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO  

REVESTIMENTO CERÂMICO- INSUMOS TOTAL 

INSUMO DENSIDADE (kg/m³) MASSA (kg) 

CIMENTO 1200 162 

CAL 1600 108 

AREIA 1300 704 

Fonte: Autora, 2016. 

 A seguir mostra-se as quantidades totais dos insumos para os revestimentos (chapisco, 

emboço e reboco) da parede em blocos cerâmicos. 

Tabela 7: Quantidade total de insumos de revestimento em kg. 

ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS 

REVESTIMENTO - VOLUME TOTAL DE INSUMOS 

CIMENTO (m³) CAL (m³) AREIA (m³) 

0,4 1,5 7,9 

REVESTIMENTO - MASSA INSUMOS TOTAL  

INSUMO DENSIDADE (kg/m³) MASSA (kg) 

CIMENTO 1200 448 

CAL 1600 2417 

AREIA 1300 10301 

Fonte: Autora, 2016. 

 A seguir mostra-se as quantidades totais dos insumos para os revestimentos (chapisco, 

emboço, reboco e azulejos) da parede em blocos cerâmicos. 
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Tabela 8: Quantidade de insumos total para o revestimento. 

ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS 

REVESTIMENTO DE PAREDES - INSUMOS TOTAL 

INSUMO DENSIDADE (kg/m³) MASSA (kg) 

AZULEJOS - 634 

CIMENTO 1200 611 

CAL 1600 2525 

AREIA 1300 11005 

Fonte: Autora, 2016. 

 A seguir mostra-se as quantidades totais dos insumos para os revestimentos (chapisco, 

emboço e reboco) da parede em blocos em concreto. 

Tabela 9: Quantidade total de insumos em kg. 

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 

REVESTIMENTO - INSUMOS TOTAL 

CIMENTO (m³) CAL (m³) AREIA (m³) 

0,7 0,9 7,4 

REVESTIMENTO - INSUMOS TOTAL 

INSUMO DENSIDADE (kg/m³) MASSA (kg) 

CIMENTO 1200 859 

CAL 1600 1411 

AREIA 1300 9651 

Fonte: Autora, 2016. 

 A seguir mostra-se as quantidades totais dos insumos para os revestimentos (chapisco, 

emboço, reboco e azulejos) da parede em blocos em concreto. 
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Tabela 10: Quantidade de insumos total para o revestimento. 

ALVENARIA EM BLOCOS DE 
CONCRETO 

REVESTIMENTO DE PAREDES - 
INSUMOS TOTAL 

INSUMO DENSIDADE 
(kg/m³) 

MASSA 
(kg) 

AZULEJOS - 634 

CIMENTO 1200 1021 

CAL 1600 1519 

AREIA 1300 10355 

Fonte: Autora, 2016. 

3.2.1.3 QUANTIFICAÇÃO DE ESQUADRIAS (JANELAS E PORTAS) 

 As esquadrias consideradas são janelas de alumínio e vidro e janelas de madeira e 

vidro. As dimensões das janelas estão mostradas na Tabela  A17 no Apêndice A, junto 

com os cálculos de suas áreas totais. Como o Ecoinvent não considera o vidro nos 

dados fornecidos para as janelas, esta quantidade foi calculada separadamente, 

considerando uma porcentagem de 80% de vidro da área total  e espessura de 3 mm. 

As massas de vidro e de janelas de alumínio estão apresentadas nas tabelas a seguir. 

Tabela 11: Massa Total de Janelas. 

MASSA TOTAL DE JANELA EM ALUMÍNIO 

ÁREA JANELA (m²) ESPESSURA (m) DENSIDADE  
(kg/m³) 

MASSA 
(kg) 

1,658 0,015 2700 67,1 

Fonte: Autora, 2016. 
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Tabela 12: Cálculo da massa de vidro. 

QUANTIDADE DE VIDRO - JANELAS EM ALUMÍNIO 

ÁREA VIDRO (m²) ESPESSURA (m) DENSIDADE  
(kg/m³) 

MASSA 
(kg) 

6,63 0,003 2500 49,7 

Fonte: Autora, 2016. 

 Para o caso de portas, o Ecoinvent fornece uma porcentagem de 38% de vidro e 62% 

de madeira. De acordo com as densidades, obtêm-se a massa total de porta. Além 

disso, considera-se na composição da massa total de porta, os batentes (14 centímetros 

de largura e 3,2 cm de comprimento) e guarnições (1 centímetro de altura e 7 

centímetros de largura), ambos de madeira Pinheiro-do-Paraná, assim como a folha da 

porta. As dimensões das portas estão mostradas na Tabela A18 no Apêndice A, junto 

com o cálculo de suas áreas totais. A Tabela A19 no Apêndice A mostra o cálculo da 

massa dos batentes. A tabela A20 do Apêndice A mostra a massa das guarnições. Os 

cálculos da massa total da porta e de vidro estão mostrados a seguir. 

Tabela 13: Cálculo da Massa de Madeira da porta. 

QUANTIDADE DE MADEIRA - PORTAS EM MADEIRA 

ÁREA MADEIRA 
(m²) 

ESPESSURA 
(m) 

DENSIDADE  
(kg/m³) 

MASSA 
(kg) 

6,9006 0,03 550 114 

Fonte: Autora, 2016. 

Tabela 14: Cálculo da Massa de Vidro da porta. 

QUANTIDADE DE VIDRO - PORTAS EM MADEIRA 

ÁREA VIDRO (m²) ESPESSURA (m) DENSIDADE  (kg/m³) MASSA (kg) 

4,2294 0,003 2500 32 

Fonte: Autora, 2016. 
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Tabela 15: Massa Total das Portas 

MASSA TOTAL: PORTAS EM MADEIRA 

MATERIAL MASSA (kg) 

VIDRO 32 

MADEIRA 114 

BATENTE 76 

GUARNIÇÃO 14 

TOTAL 236 

Fonte: Autora, 2016. 

3.2.1.4 QUANTIFICAÇÃO DE AÇO E GRAUTE EM VERGAS, CONTRA VERGAS E 

AMARRAÇÃO ENTRE PAREDES 

 Obteve-se um total de vinte e sete pontos de encontro entre paredes, em “L” e em “T”, 

onde são necessárias amarrações. Nesta seção é calculada a quantidade de barras de 

aço de 5 mm e volume de graute. As tabelas a seguir mostram as quantidades de 

insumos para a amarração, vergas e contra vergas. 

Tabela 16: Quantidade em kg de aço para amarração entre paredes. 

BARRAS DE AÇO 5 mm : AMARRAÇÃO 

QUANTIDADE 
(un)  

ÁREA 
SEÇÃO  

(m²) 

COMPRIMENTO     
(m) 

DENSIDADE 
AÇO  (kg/m³) 

QUANTIDADE 
(kg)  

27 0,00002 2,7 7800 11,16 

Fonte: Autora, 2016. 

 A tabela a seguir mostra a quantidade de barras de aço de 6 mm usada em vergas e 

contra vergas. O cálculo desta quantidade total está mostrado na Tabela A21 no 

Apêndice A. 
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Tabela 17: Quantidade em kg de aço para vergas e contra vergas. 

BARRAS DE AÇO 6 mm : VERGA E CONTRA VERGA 

VOLUME TOTAL 
(m³) 

DENSIDADE AÇO  
(kg/m³) 

QUANTIDADE 
(kg)  

0,000811345 7800 12,66 

Fonte: Autora, 2016. 

 De acordo com a Associação Brasileira de Cimento Portland, para blocos de 14 

centímetros de altura e 39 centímetros de comprimento, tem-se consumo de graute de 

0,0134 m³/m para furos verticais. A tabela a seguir mostra o consumo de graute para 

amarração.                         

Tabela 18: Volume de graute para amarração entre paredes. 

GRAUTE: AMARRAÇÃO TRAÇO 1:0,10:2,49 (cimento:cal:areia) 

QUANTIDADE DE 
PONTOS DE 

GRAUTE 

COMPRIMENTO 
PREENCHIDO (m) 

CONSUMO 
(m³/m) VOLUME (m³) 

27 2,7 0,0134 0,9769 

Fonte: Autora, 2016. 

De acordo com a Associação Brasileira de Cimento Portland, para blocos de 14 

centímetros de altura e 39 centímetros de comprimento, tem-se consumo de graute de 

0,0114 m³/m em canaletas. As tabelas a seguir mostram o total de seus insumos. 

Tabela 19: Volume de Graute para Vergas e Contra Vergas. 

GRAUTE: VERGAS E CONTRA VERGAS                                        
TRAÇO 1:0,10:2,49 (cimento:cal:areia) 

COMPRIMENTO A 
SER PREENCHIDO(m) CONSUMO(m³/m) VOLUME(m³) 

29,91 0,0134 0,4008 

Fonte: Autora, 2016. 
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Tabela 20: Insumos Totais para Graute. 

GRAUTE - INSUMOS TOTAL 

CIMENTO (m³) CAL (m³) AREIA (m³) 

0,4 0,04 1,0 

QUANTIDADE DE INSUMOS TOTAL EM kg 

INSUMO DENSIDADE 
(kg/m³) MASSA (kg) 

CIMENTO 1200 460 

CAL 1600 61 

AREIA 1300 1242 

Fonte: Autora, 2016. 

3.2.1.5 QUANTIDADE FINAL DE MATERIAIS  

 As tabelas a seguir mostram as quantidades finais de materiais para cada caso 

considerado. Para o caso do aço, e componentes de esquadrias, as quantidades são as 

mesmas para os dois casos considerados. 

Tabela 21: Quantidade Final de Materiais para cada Alvenaria 

QUANTIDADE FINAL DE MATERIAIS 

MATERIAS 

ALV. BLOCOS 
CERÂMICOS 

ALV. BLOCOS DE 
CONCRETO 

MASSA (kg) MASSA (kg) 

Aço 23,8 23,8 

Cimento  1327,2 1894,4 

Cal 3108,6 1789,0 

Areia 14580 14092,3 

Blocos  16580,0 30584,0 
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QUANTIDADE FINAL DE MATERIAIS 

MATERIAS 

ALV. BLOCOS 
CERÂMICOS 

ALV. BLOCOS DE 
CONCRETO 

MASSA (kg) MASSA (kg) 

Azulejos 634,0 634,0 

Portas em 
Madeira e 

Vidro 
235,7 235,7 

Janelas em 
Alumínio  

67,1 67,1 

Vidro (janela) 49,7 49,7 

Fonte: Autora, 2016. 

3.2.2 FLUXOGRAMA DE PROCESSOS DAS ETAPAS DO CICLO DE VIDA 

 Os ciclos de vida dos materiais considerados foram modelados, com os fluxos de 

entradas e saídas dos processos, que serão apresentados a seguir. O quadro 11 mostra 

a relação entre as matérias-primas e produtos. 

Quadro 11: Matérias-primas e seus produtos. 

MATÉRIA-PRIMA PRODUTO 

Minério de Ferro Barras de Aço 

Calcário Cimento, Cal e Blocos de Concreto 

Argila Azulejos e Blocos Cerâmicos 

Areia Areia beneficiada e Vidro 

Bauxita Janelas de Alumínio 

Madeira Portas de Madeira Beneficiada 

Fonte: Autora, 2016 

 As fases consideradas nesta etapa estão ilustradas na figura a seguir. Como explicado 

anteriormente, a fase de uso não será considerada, pois acarreta muitas incertezas. 
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Figura 10: Fases do Ciclo de Vida. 

Fonte: Autora, 2016 

3.2.2.1 EXTRAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA                                                                                                  

A extração do minério de ferro, que dá origem ao aço, se dá por equipamentos a diesel, 

como máquina furadeira, retroescavadeira, trator e explosivos. Este processo gera 

gases do efeito estufa e particulados. O fluxograma do processo da extração do minério 

de ferro está mostrada a seguir. 

 

Figura 11: Fluxograma do processo de Extração Minério de Ferro  

Fonte: Autora, 2016 

 O calcário é um produto mineral extraído de rochas sedimentares que contêm minerais 

com quantidades acima de 30% de carbonato de cálcio. Dá origem ao cimento, aos 
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blocos de concreto e à cal. O processo de extração da rocha calcária se dá com a 

perfuração e desmonte de rochas da mina. O processo envolve equipamentos a diesel, 

gerando gases do efeito estufa. O uso de explosivos gera poeira que se precipita sobre 

rios e córregos, contaminando-os. O processo de extração do calcário está mostrado na 

figura a seguir. 

 

Figura 12: Fluxograma do processo de Extração do Calcário  

Fonte: Autora, 2016 

 A cadeia produtiva de materiais cerâmicos se inicia na extração do principal insumo, a 

argila. A argila também é usada na fabricação do cimento e consequentemente de 

blocos de concreto. A argila é retirada de jazidas com o uso de retroescavadeira e trator. 

Os equipamentos são movidos a diesel, consequentemente são produtores de GEE. Os 

principais impactos ambientais relacionados à indústria de cerâmica são a degradação 

das áreas de extração da argila, consumo de energia, geração de resíduos sólidos 

decorrentes de perdas por falhas na qualidade do produto, emissão de poluentes 

atmosféricos e gases de efeito estufa (GRIGOLETTI, 2001). O processo de extração da 

argila encontra-se na figura a seguir. 
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Figura 13: Fluxograma do processo de Extração da Argila 

Fonte: Autora, 2016 

  A areia é retirada de rios por bombas de sucção e beneficiada a céu aberto. Para a 

extração da areia são necessárias barcaça e bombas de sucção, que utilizam energia 

elétrica e diesel, gerando gases do efeito estufa. 

A extração de areia de rios pode gerar impactos na vegetação ciliar e assoreamento dos 

rios, se feita de forma inadequada. Também pode-se destacar como impacto ambiental 

o grande consumo de água no processo. Seu transporte por caminhões gera emissões 

de particulados atmosféricos (ANICER, 2012). O processo descrito está mostrado na 

figura a seguir.  

 

 Figura 14: Fluxograma do processo de Extração da Areia  

Fonte: Autora, 2016 
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 A madeira é obtida do corte das árvores. Para diminuir o desmatamento em grande 

escala, é preciso que a extração seja feita de forma controlada, retirando apenas 

pequena fração das árvores. Após o corte, remove-se os galhos das árvores e estas são 

cortadas em diagonal, para serem transportadas. A figura a seguir mostra o processo de 

extração da madeira. 

 
Figura 15: Fluxograma do processo de Extração da Madeira  

Fonte: Autora, 2016 

 A bauxita dá origem ao alumínio. Sua extração se dá pela lavra dos minérios de bauxita, 

a céu aberto, com retroescavadeiras a diesel, gerando gases ácidos, particulados e 

vapores alcalinos. Seu processo de extração está mostrado a seguir. 

 

Figura 16: Fluxograma do processo de Extração da Bauxita  

Fonte: Autora, 2016 
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3.2.2.2 FABRICAÇÃO DOS MATERIAIS 

 As barras de aço são produzidas basicamente do minério de ferro e carbono. O alto-

forno transforma as matérias-primas, o ferro gusa, obtido pela redução do minério de 

ferro e sucatas, em aço líquido. O lingotamento transforma o aço líquido em tarugos. Na 

laminação a quente o lingote de aço passa por entre dois cilindros que o comprimem 

para reduzir a espessura, produzindo as barras de aço. Os impactos na sua produção 

envolvem a emissão de gases poluentes e efluentes líquidos altamente poluentes aos 

corpos d’água. O processo de fabricação do aço está ilustrado a seguir. 

 

 
Figura 17: Fluxograma do processo de Fabricação do Aço  

Fonte: Autora, 2016 

 A cal é produzida pela calcinação do calcário. Faz-se a britagem para obter a 

granulometria desejada e então  tem-se a calcinação, e com ela a obtenção da cal. Após 

isso, ocorre a adição de água para hidratação da cal. A cal hidratada é embalada em 

sacos de papel kraft e paletes. Sua indústria tem grande potencial poluidor, com 

emissão de gases do efeito estufa, desde a extração até a calcinação, devido ao uso de 

combustíveis como gás natural, óleo combustível, lenha e carvão (SINDICAL PR, 2013). 

Os processos de fabricação e embalagem estão ilustrados nos processos a seguir. 
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Figura 18: Fluxograma do processo de Fabricação da Cal  

Fonte: Autora, 2016 

Figura 19: Fluxograma do processo de Embalagem da Cal  

Fonte: Autora, 2016 

 As imagens a seguir mostram entradas e saídas na produção do bloco cerâmico, 

envolvendo os processos de preparação da massa, molde das peças, secagem e 

queima. As fases da primeira etapa utilizam equipamentos que consomem energia 

elétrica e diesel, com produção de gases do efeito estufa (GEE). A segunda etapa é a 

queima no forno a carvão, produzindo cinzas. A produção do bloco cerâmico envolve 

muitas perdas, pois o processo é semi-artesanal, além das perdas devido à falta de 

cuidado durante o transporte e no armazenamento. Considera-se neste processo, 

apesar de não usual, embalagens com paletes amarrados com fitas plásticas, para 
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diminuir as perdas por quebra no transporte. Portanto, analisando este processo, nota-

se grande consumo de recurso natural não renovável, a argila, além de grande emissão 

de gases do efeito estufa, devido ao diesel usado nos equipamentos e ao carvão usado 

nos fornos para queima. Os processos mostrando as entradas e saídas da fabricação 

dos blocos cerâmicos são apresentados nas figuras a seguir.  

 

Figura 20: Fluxograma do processo de Fabricação do Bloco Cerâmico. 

Fonte: Autora, 2016 

 

Figura 21: Fluxograma do processo de Fabricação do Bloco Cerâmico. 

Fonte: Autora, 2016 
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Figura 22: Fluxograma do processo de Fabricação do Bloco Cerâmico. 

Fonte: Autora, 2016 

 O cimento é formado por uma mistura de calcário e argila, recursos não renováveis. 

Para a produção do cimento usa-se forno alimentado por combustíveis fósseis, gerando 

gases do efeito estufa. A embalagem é feita por máquinas ensacadeiras. Este impacto 

se inicia desde a extração das matérias-primas, que gera degradação e alteração no 

ambiente natural, passando pelas emissões de material particulado, até o impacto 

principal na fase de clinquerização. As altas temperaturas do processo clinquerização 

exigem uma combustão intensa, utilizando-se, na maior parte das vezes, de 

combustíveis fósseis, gerando forte emissão de gases estufa e dióxido de carbono na 

atmosfera (ANICER, 2012).  O processo de fabricação está mostrado a seguir. 

 

Figura 23: Fluxograma do processo de Fabricação do Cimento. 

Fonte: Autora, 2016 
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Figura 24: Fluxograma do processo de Fabricação do Cimento. 

Fonte: Autora, 2016 

 Figura 25: Fluxograma do processo de Embalagem do Cimento. 

Fonte: Autora, 2016 

 A fabricação do azulejo envolve a preparação da massa e moagem, onde há o consumo 

de argila, água e defloculantes. Segue para o atomizador a carvão, para retirar a água, 

gerando cinzas e gases poluentes. Após isso, ocorre a secagem, prensagem e 

esmaltação onde há grande percentual de perdas.  
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Por fim, passa por um processo de queima, que o densifica e elimina a porosidade, 

emitindo gases poluentes devido ao carvão utilizado como combustível nos fornos. As 

figuras a seguir ilustram estes processos.  

               
               Figura 26: Fluxograma do processo de Fabricação do Azulejo.                                        

     Fonte: Autora, 2016 

 Figura 27: Fluxograma do processo de Fabricação do Azulejo   .                                                    
Fonte: Autora, 2016 

A embalagem dos azulejos é feita de papelão, sendo o processo manual. A figura a 
seguir ilustra este processo. 
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Figura 28: Fluxograma do processo de Embalagem do Azulejo. 

Fonte: Autora, 2016 

 A areia é extraída das cabeceiras dos rios. Além do uso direto da areia como material de 

construção, esta também dá origem ao vidro, outro material estudado.  

Os agregados miúdos são abundantes no Brasil. A areia natural passa por um processo 

de beneficiamento que envolve as fases de peneiramento, lavagem, classificação 

granulométrica e secagem (ANICER, 2012). Considera-se que o processo de 

beneficiamento da areia é feito próximo aos canteiros para reduzir distâncias, 

minimizando a queima de combustíveis e a emissão de GEE. O processo de produção 

da areia está ilustrado na figura a seguir.  

 
Figura 29: Fluxograma do processo de Beneficiamento da Areia. 

Fonte: Autora, 2016 
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 Os agregados para fabricação do bloco de concreto (areia, pó de pedra e pedrisco) 

chegam por esteiras até o misturador, onde é preparado o concreto. Após isso, é levado 

a vibroprensa por caçambas, onde toma forma. O processo de cura se dá em uma 

câmara a vapor. Estes equipamentos utilizam energias elétrica, diesel e a lenha ou 

carvão, emitindo gases poluentes. A embalagem é em pilhas sobre paletes de madeira e 

plastificados com filme plástico. Estes processos estão mostrados nas figuras a seguir. 

 
Figura 30: Fluxograma do processo de Fabricação de Blocos de Concreto. 

Fonte: Autora, 2016 

 

  

Figura 31: Fluxograma do processo de Embalagem de Blocos de Concreto. 

Fonte: Autora, 2016 
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A alumina, ou óxido de alumínio, é extraída da bauxita por meio de refinamento. A figura 

a seguir mostra o processo de fabricação das janelas de alumínio, que tem como 

emissões gases poluentes e alumina. As janelas são embaladas com papelão para 

transporte. O processo de embalagem está ilustrado a seguir. 

 
Figura 32: Fluxograma do processo de Fabricação de Janelas de Alumínio.      

Fonte: Autora, 2016.    

 

 

Figura 33: Fluxograma do processo de Embalagem de Janelas de Alumínio. 

Fonte: Autora, 2016 

 Os materiais para fabricação do vidro são a areia, soda e calcário. O processo, 

mostrado na figura a seguir, envolve as etapas de fusão, moldagem e resfriamento, em 
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fornos e máquinas de conformação movidos a carvão, emitindo gases do efeito estufa. 

O vidro é embalado em papelão por máquinas de embalagem que utilizam energia 

elétrica. Estes processos estão descritos a seguir.  

 
Figura 34: Fluxograma do processo de Fabricação de Vidro. 

Fonte: Autora, 2016 

 

Figura 35: Fluxograma do processo de Embalagem de Vidro. 

Fonte: Autora, 2016 

Ao chegar à serralheria, os cortes de madeira são convertidos em pranchas de tamanho 

diversificado e recebem um tratamento com conservantes para prolongar sua vida útil 

(SOUZA, 2016). Neste processo, tem-se geração de pó de madeira e de gases 

poluentes. As portas são embaladas com papelão para transporte. A figura a seguir 
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mostra o processo de fabricação das portas. 

 

 
Figura 36: Fluxograma do processo de Fabricação de Portas de Madeira. 

Fonte: Autora, 2016 

 

 

Figura 37: Fluxograma do processo de Embalagem Portas de Madeira. 

Fonte: Autora, 2016 

3.2.2.3 CONSTRUÇÃO 
 

A etapa de construção para este estudo é representada pela elevação da alvenaria, com 

acabamento em chapisco, emboço, reboco e revestimento cerâmico nas paredes que 
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necessitem este tipo de acabamento. Além disso, considera-se a instalação das vergas 

e contra vergas, amarração entre paredes e a colocação das portas e janelas. Além do 

consumo dos materiais estudados, tem-se grande uso de água e energia, insumos muito 

importantes, porém, que não serão considerados pois não são o foco da análise. Os 

processos estão descritos a seguir. 

 
Figura 38: Fluxograma do processo de Construção da Parede em Blocos de 

Concreto. 

Fonte: Autora, 2016 

 

Figura 39: Fluxograma do processo de Construção da Parede em Blocos 
Cerâmicos. 

Fonte: Autora, 2016 
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Figura 40: Fluxograma do processo de Revestimento Cerâmico. 

Fonte: Autora, 2016 

 

 

Figura 41: Fluxograma do processo de Amarração de Paredes. 

Fonte: Autora, 2016 
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Figura 42: Fluxograma do processo de Construção de Vergas e Contra Vergas. 

Fonte: Autora, 2016 

 

Figura 43: Fluxograma do processo de Instalação de Esquadrias. 

Fonte: Autora, 2016  

3.2.2.4 DEMOLIÇÃO 

 A fase de demolição representa o fim da vida da edificação. Nesta fase, há geração de 

grande quantidade de entulho. Além dos resíduos sólidos e líquidos, há grande emissão 

de ruídos e resíduos particulados. Os processos de demolição encontram-se a seguir. 
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Figura 44: Fluxograma do processo de Demolição da Parede em Blocos de 
Concreto 

Fonte: Autora, 2016 

Figura 45: Fluxograma do processo de Demolição da Parede em Blocos 
Cerâmicos. 

Fonte: Autora, 2016 

 3.2.2.5 RECICLAGEM 

 Na reciclagem, tem-se grande consumo de energia elétrica e produção de particulados e 

de gases estufa. Considera-se que os resíduos de Classe A (cerâmicas, argamassas e 

concreto) serão reaproveitados na forma de agregados,  e os de classe B (alumínio, aço, 
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madeira e vidro), serão reciclados, de acordo com as recomendações da CONAMA 

307/02. Apresenta-se os processos a seguir.  

 
Figura 46: Reciclagem - Parede em Blocos Cerâmicos                                        

Fonte: Autora, 2016

 
Figura 47: Reciclagem - Parede em Blocos de Concreto 

Fonte: Autora, 2016 

3.2.2.6 TRANSPORTE DOS MATERIAIS 

Já que o transporte rodoviário é predominante no país, todo o transporte dos materiais é 

realizado por caminhões alimentados por óleo diesel. A queima do óleo diesel libera na 

atmosfera uma grande quantidade de gases poluentes responsáveis pelo efeito estufa. 
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Entre estes gases, que também prejudicam a saúde humana, podemos citar o monóxido 

de carbono, óxido de nitrogênio e o enxofre. Este último, apresenta propriedades 

cancerígenas. 

 Nesta seção, calcula-se todas as distâncias de transporte entre as fases de extração e 

fabricação, para as matérias-primas e produtos estudados, já mencionados 

anteriormente. 

 O minério de ferro dá origem ao aço. Considera-se que o minério de ferro seja extraído 

do Quadrilátero Ferrífero, pois neste local se situa a principal área produtora de minério 

de ferro do Brasil. O Quadrilátero Ferrífero se localiza próximo à capital Belo Horizonte – 

MG. Para a fabricação do aço, considera-se a siderurgia Cosigua/Gerdau em Santa 

Cruz, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. 

 O calcário dá origem ao cimento, a cal e aos blocos de concreto. De acordo com o 

DRM-RJ, no estado do Rio de Janeiro, as maiores reservas e produção de calcário são 

encontradas no município de Cantagalo. Considerou-se que a fabricação do cimento e 

da cal se dão em uma fábrica da empresa Votorantim Cimentos em Santa Cruz, RJ. 

Além disso, a fabricação dos blocos de concreto se dão em uma fábrica de blocos 

(Brasibloco) também em Santa Cruz. 

 A argila dá origem aos blocos cerâmicos e aos azulejos. Conforme o Ministério de Minas 

e Energia (MME), os principais arranjos produtivos de minério e cerâmica do estado do 

Rio de Janeiro são Campo dos Goytacazes, Três Rios e Itaboraí (LASSIO, 2013). 

Devido a maior proximidade com o local da construção, considera-se Itaboraí para 

extração da argila. Considera-se também para este caso a fabricação de blocos e 

azulejos cerâmicos no mesmo local da extração. 

 As areias fluviais, usadas na construção civil, ocorrem em todos os municípios, porém 

grande parte da produção está próxima aos grandes centros urbanos. Os principais 

municípios produtores são Seropédica, Itaguaí, Queimados, Nova Iguaçu, Paracambi, 

Rio de Janeiro, Barra Mansa, Três Rios, Casimiro de Abreu e Silva Jardim. Por questões 

de proximidade, considera-se o local de extração em Seropédica. Sua fabricação ocorre 

no mesmo local. 

 O vidro depende da matéria-prima areia, cuja extração foi definida acima como sendo 
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feita na capital do Rio de Janeiro. A fabricação do vidro ocorre em uma fábrica em 

Magalhães Bastos, no Rio de Janeiro – RJ.  

 A bauxita dá origem ao alumínio. No Estado do Rio de Janeiro, as ocorrências de 

bauxita são derivadas do intemperismo químico de rochas de complexos alcalinos, 

situados nos municípios de Resende (Itatiaia e Morro Redondo), Nova Iguaçu 

(Mendanha) e Rio Bonito. Por questões de proximidade a edificação estudada, 

selecionou-se Nova Iguaçu como o local de extração da bauxita. Para este trabalho 

considerou-se uma fábrica de esquadrias de alumínio localizada em Belford Roxo – RJ. 

 Para as portas de madeira, usa-se a madeira Pinheiro-do-Paraná. Pois de acordo com o 

IPT, para a construção civil leve, no caso de esquadrias, peças de madeira serrada e 

beneficiada, como portas, venezianas, caixilhos, a madeira Pinheiro-do-Paraná é 

referência. Essa espécie tem maior concentração no estado do Paraná, por isso 

considerou-se a sua região norte como local de extração, mais precisamente às 

proximidades do município de Maringá (IPT). Segundo Asner et al. (2006), a extração 

convencional de madeira ocorre predominantemente em áreas com distâncias de até 25 

km entre floresta e rodovias existentes. Portanto, considera-se a distância de 25 km a 

ser percorrida entre a extração e a serraria, onde ocorre o desdobramento da madeira. 

Para simplificação, considerou-se que a montagem das esquadrias será realizada junto 

às serrarias. 

 Os quadros a seguir mostram as distâncias percorridas para as etapas de extração e 

distribuição. As distâncias de deslocamento foram obtidas com o Google Maps. 

Quadro 12: Distâncias percorridas para a etapa de extração.  

EXTRAÇÃO ORIGEM DESTINO DISTÂNCIA 

Minério de Ferro Minas Gerais Rio de Janeiro 540 km 

Calcário Cantagalo, RJ Rio de Janeiro 239 km 

Argila Itaboraí Itaboraí 0 km 

Madeira Paraná Paraná 25 km 
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EXTRAÇÃO ORIGEM DESTINO DISTÂNCIA 

Areia (Vidro) Seropédica, RJ Magalhães Bastos, RJ 39 km 

Areia Seropédica, RJ Seropédica, RJ 0 km 

Alumínio Nova Iguaçu, RJ Rio de Janeiro 41 km 

Fonte: Autora, 2016 

Quadro 13: Distâncias percorridas para a etapa de fabricação.  

FABRICAÇÃO ORIGEM DESTINO DISTÂNCIA 

Aço Rio de Janeiro, RJ Rio de Janeiro, RJ 50 km 

Cimento e Cal  Cantagalo, RJ Rio de Janeiro, RJ 48 km 

Blocos de Concreto Cantagalo, RJ Rio de Janeiro, RJ 48 km 

Blocos Cerâmicos e 

Azulejos 
Itaboraí, RJ Rio de Janeiro, RJ 53 km 

Areia Seropédica, RJ Rio de Janeiro, RJ 62 km 

Vidro Rio de Janeiro, RJ Rio de Janeiro, RJ 21 km 

Portas em Madeira  Maringá, PR Rio de Janeiro, RJ 960 km 

Janelas de Alumínio  Rio de Janeiro, RJ Rio de Janeiro, RJ 23 km 

Fonte: Autora, 2016 

 Terminada a obtenção das distâncias percorridas nas etapas de extração e fabricação, 

inicia-se as estimativas dos deslocamentos entre o fornecedor e o local da construção. 

Selecionou-se o fornecedor Leroy Merlin, pela sua proximidade à edificação, 

desconsiderando a viabilidade econômica. As distâncias de deslocamento foram obtidas 

com o Google Maps. A distância entre o fornecedor e a edificação estudada é de 7,3 km. 

 Quanto ao fim de vida, os resíduos serão encaminhados a uma unidade de reciclagem 
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chamada Help Rio Entulho e Reciclagem de Materiais, empresa especializada em 

reciclagem de resíduos da construção civil de classes A e B. Esta unidade se situa em 

Jacarepaguá, no Rio de Janeiro – RJ, localizada a 17 quilômetros da edificação. 

 Nos casos de um produto depender de mais de um material, com origens distintas, 

somou-se as distâncias. A modelagem do transporte está apresentada a seguir. 

  

Figura 48: Modelagem Transporte.                                                                           
Fonte: Autora, 2016 

3.3 FASE 3: AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DO CICLO DE VIDA (AICV) 

 Nesta etapa, é feita a avaliação dos impactos ambientais potenciais associados a 

estradas e saídas, de acordo com os resultados do inventário feito anteriormente, para 

os materiais estudados. Os elementos obrigatórios desta fase estão na figura 49. 
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Figura 49: Elementos da AICV.                                                                                   

Fonte: Adaptado pela autora de ISO, 2006a 

3.3.1  SELEÇÃO E DEFINIÇÃO DAS CATEGORIAS 

 A norma (ISO 14040, 2006), define as categorias de impactos como classes 

representantes de questões ambientais atribuídas aos resultados do inventário do ciclo 

de vida. São  identificados  os focos  de  preocupação  ambiental,  as  categorias  e  os 

indicadores  que  o  estudo  utilizará.  As  categorias  devem  ser  estabelecidas  com  

base  no conhecimento científico dos processos e mecanismos ambientais (CHEHEBE, 

1998). Os focos de preocupação são os relacionados aos recursos (Resources - R), 

qualidade do ecossistema (Ecosystem Quality - EQ) e saúde humana (Human Health - 

HH).  

 As categorias de impacto são quantificadas pelo indicador. As categorias consideradas 

neste estudo são as pertencentes ao Eco-indicator 99, são elas: uso do solo, 

acidificação e eutrofização, ecotoxicidade (Qualidade do Ecossistema); radiação 

ionizante, efeitos respiratórios, carcinogênicos, depleção da camada de ozônio, 

mudanças climáticas, (Saúde Humana); extração mineral e uso de combustíveis fósseis 

(Recursos). 

3.3.2 CLASSIFICAÇÃO 

 As dados  do  inventário  são  classificados  e  agrupados  nas  categorias  

anteriormente selecionadas  (relacionadas  a  efeitos  ou  impactos  ambientais  

conhecidos).  Uma  classificação adequada  é  importante  para  contribuir  com  a  

relevância  e  validade  da  avaliação  de  impacto (CHEHEBE, 1998).  
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 De acordo com o que pôde-se identificar no inventário, temos os gases de efeito estufa 

na maioria dos processos, classificados como geradores de aquecimento global e 

mudanças climáticas, além da extração mineral, uso de combustíveis fósseis, efeitos 

respiratórios devido a emissão de particulados, e por último, a acidificação causada pelo 

composto de enxofre na fabricação do alumínio.  Vale ressaltar que o inventário foi 

elaborado de maneira simplificada. 

3.3.3 CARACTERIZAÇÃO 

 Os dados do inventário atribuídos a uma determinada categoria são modelados para 

que os resultados possam ser expressos na forma de um indicador numérico para 

aquela categoria (CHEHEBE, 1998). O cálculo da pontuação é feito por meio do         

Eco-Indicator 99. Para obter a pontuação total, deve-se multiplicar cada pontuação 

unitária fornecida pela base de dados Ecoinvent, pela quantidade total de material obtida 

em quilogramas. Para o transporte, deve-se multiplicar pelo produto da massa em 

toneladas pela distância total percorrida do material desde a extração até a reciclagem. 

 A tabela a seguir mostra todos os materiais considerados na alvenaria em blocos 

cerâmicos e sua correspondência no Ecoinvent, assim como suas massas totais obtidas 

na fase do inventário do ciclo de vida. Também mostra a distância total percorrida 

durante seu ciclo de vida.  

Tabela 23: Massas e distâncias respectivas a casa material considerado para 
alvenaria em blocos cerâmicos. 

MATERIAL 
NOME 

ECOINVENT 
UNIDADE MASSA  

DISTÂNCIA 
(km) 

Cimento 
cement 

production, 
Portland 

kg 1327,2 - 

Transporte  
freight, lorry 16-32 

metric ton 
ton 1,3 350,3 

Areia silica sand kg 14585,4 - 
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MATERIAL NOME 
ECOINVENT 

UNIDADE MASSA  DISTÂNCIA 
(km) 

production 

Transporte  
freight, lorry 16-32 

metric ton 
ton 14,6 86,3 

Cal lime production, 
hydrated, packed 

kg 3108,6 - 

Transporte  
freight, lorry 16-32 

metric ton 
ton 3,1 350,3 

Aço reinforcing steel  
production 

kg 23,8 - 

Transporte  
freight, lorry 16-32 

metric ton 
ton 0,0 614,3 

Vidro 
flat glass 

production, 
uncoated 

kg 49,7 - 

Transporte  
freight, lorry 16-32 

metric ton 
ton 0,0 84,3 

Azulejo 
Cerâmico 

ceramic tile 
production 

kg 634,0 - 

Transporte  
freight, lorry 16-32 

metric ton 
ton 0,6 77,3 

Janela 
window frame 

production,alumini
um 

kg 67,1 - 

Transporte  
freight, lorry 16-32 

metric ton 
ton 0,1 135,3 

Porta door production,  
wood-glass 

kg 235,7 - 

Transporte  
freight, lorry 16-32 

metric ton 
ton 0,2 1069,3 

Bloco 
Cerâmico brick production kg 16580,0 - 
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MATERIAL NOME 
ECOINVENT 

UNIDADE MASSA  DISTÂNCIA 
(km) 

Transporte  
freight, lorry 16-32 

metric ton 
ton 16,6 77,3 

Parciais da 
casa   - 36611,5 2844,7 

Fonte: Autora, 2016. 

 Na tabela seguinte, encontra-se o cálculo da pontuação total cada categoria para a 

alvenaria em blocos cerâmicos: qualidade do ecossistema (QE), saúde humana (SH) e 

recursos (R).  Neste caso, obtemos uma pontuação total de 751,1 pontos. 

Tabela 23: Pontuações da Casa de Blocos Cerâmicos. 

MATERIAL 

EI99 - CATEGORIAS 
(points) SUBTOTAL  

(points) 
TOTAL  
(points) 

TOTAL 
ALV.  

(points) 
EQ  HH R  

Cimento 2,38 24,23 12,36 38,97 
46,6 

751,1 

Transporte  1,16 2,61 3,86 7,64 

Areia 3,40 17,90 10,99 32,29 
53,0 

Transporte  3,15 7,08 10,46 20,69 

Cal 7,55 33,85 47,78 89,17 
107,1 

Transporte  2,73 6,12 9,05 17,90 

Aço 0,54 3,22 1,10 4,86 
5,1 

Transporte  0,04 0,08 0,12 0,24 

Vidro 0,23 1,75 1,77 3,75 
3,8 

Transporte  0,01 0,02 0,03 0,07 

Azulejo 
Cerâmico 4,40 120,35 14,83 139,58 

140,4 

Transporte  0,12 0,28 0,41 0,81 
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MATERIAL 

EI99 - CATEGORIAS 
(points) SUBTOTAL  

(points) 
TOTAL  
(points) 

TOTAL 
ALV.  

(points) 
EQ  HH R  

Janela 4,79 42,95 22,41 70,15 
70,3 

Transporte  0,02 0,05 0,08 0,15 

Porta 20,13 39,97 21,07 81,17 
85,3 

Transporte  0,63 1,42 2,10 4,14 

Bloco 
Cerâmico 13,86 85,08 119,46 218,41 

239,5 

Transporte  3,21 7,21 10,65 21,07 

Parciais da 
casa 68,35 394,17 288,53 -  -  

Fonte: Autora, 2016. 

 A tabela a seguir mostra todos os materiais considerados na alvenaria em blocos de 

concreto e sua correspondência no Ecoinvent, assim como suas massas totais obtidas 

na fase do inventário do ciclo de vida. Também mostra a distância total percorrida 

durante seu ciclo de vida, maior que o primeiro caso. 

Tabela 24: Massas e distâncias respectivas a casa material considerado para 
alvenaria em blocos de concreto. 

MATERIAL NOME ECOINVENT UNIDADE MASSA  DISTÂNCIA 
(km) 

Cimento cement production, 
Portland 

kg 1894,4 
- 

Transporte  
freight, lorry 16-32 

metric ton 
ton 

1,9 350,3 

Areia silica sand production kg 14092,3 - 
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MATERIAL NOME ECOINVENT UNIDADE MASSA  DISTÂNCIA 
(km) 

Transporte  
freight, lorry 16-32 

metric ton 
ton 

14,1 86,3 

Cal lime production, 
hydrated, packed 

kg 
1789,0 - 

Transporte  
freight, lorry 16-32 

metric ton 
ton 

1,8 350,3 

Aço reinforcing steel  
production 

kg 
23,8 - 

Transporte  
freight, lorry 16-32 

metric ton 
ton 

0,0 614,3 

Vidro flat glass production, 
uncoated 

kg 
49,7 - 

Transporte  
freight, lorry 16-32 

metric ton 
ton 

0,0 84,3 

Azulejo 
Cerâmico ceramic tile production 

kg 
634,0 - 

Transporte  
freight, lorry 16-32 

metric ton 
ton 

0,6 77,3 

Janela window frame 
production,aluminium 

kg 67,1 
- 

Transporte  
freight, lorry 16-32 

metric ton 
ton 

0,1 135,3 

Porta door production,  wood-
glass 

kg 
235,7 - 

Transporte  
freight, lorry 16-32 

metric ton 
ton 

0,2 1069,3 

Bloco de 
Concreto 

concrete block 
production 

kg 
30583,8 - 

Transporte  
freight, lorry 16-32 

metric ton 
ton 

30,6 350,3 
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MATERIAL NOME ECOINVENT UNIDADE MASSA  DISTÂNCIA 
(km) 

Parciais da 
casa  - 

- 
49370,9 3117,7 

Fonte: Autora, 2016. 

 Na tabela seguinte, encontra-se o cálculo da pontuação total cada categoria para a 

alvenaria em blocos de concreto: qualidade do ecossistema (QE), saúde humana (SH)  

e recursos (R).  Neste caso, obtemos uma pontuação total de 1063,8 pontos. 

Tabela 25: Pontuações da Casa de Blocos de Concreto. 

MATERIAL 
EI99 - CATEGORIAS 

(points) 
SUBTOTAL  

(points) 
TOTAL  
(points) 

TOTAL 
ALV. 

(points) 
EQ HH R 

Cimento 3,39 34,59 17,64 55,62 
66,5 

1063,8 

Transporte  1,66 3,73 5,52 10,91 

Areia 3,29 17,29 10,61 31,20 

51,2  

Transporte  3,05 6,84 10,11 

 

19,99 

Cal 4,34 19,48 27,50 51,32 
61,6 

Transporte  1,57 3,52 5,21 10,30 

Aço 0,54 3,22 1,10 4,86 
5,1 

Transporte  0,04 0,08 0,12 0,24 

Vidro 0,23 1,75 1,77 3,75 
3,8 

Transporte  0,01 0,02 0,03 0,07 

Azulejo 
Cerâmico 4,40 120,35 14,83 139,58 140,4 

Transporte  0,12 0,28 0,41 0,81 

Janela 4,79 42,95 22,41 70,15 70,3 
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MATERIAL 
EI99 - CATEGORIAS 

(points) 
SUBTOTAL  

(points) 
TOTAL  
(points) 

TOTAL 
ALV. 

(points) 
EQ HH R 

Transporte  0,02 0,05 0,08 0,15 

Porta 20,13 39,97 21,61 81,70 
85,8 

Transporte  0,63 1,42 2,10 4,14 

Bloco de 
Concreto 25,57 156,95 220,36 402,88 

579,0 

Transporte  26,83 60,24 89,06 176,13 

Parciais da 
casa 100,60 512,73 450,46  - -  

Fonte: Autora, 2016. 

3.4 FASE 4: INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

A interpretação dos resultados é a última fase da avaliação do ciclo de vida. Segundo a 

norma ISO 14040 de 2006, nesta fase os resultados do inventário ou a avaliação dos 

impactos do ciclo de vida são resumidos e discutidos para esclarecimento das 

conclusões, recomendações e para alcançar uma tomada de decisão conforme a 

definição dos objetivos e do escopo.  

Como no caso deste estudo a ACV é utilizada para comparar alvenaria em blocos 

cerâmicos e blocos de concreto, esta etapa é a que recomenda qual produto seria 

preferível no ponto de vista ambiental. Além disso, é nesta etapa que pode-se identificar 

oportunidades de melhoria de desempenho ambiental no ciclo de vida dos mesmos. 

 Nas seções a seguir, pode-se observar a comparação entre os materiais através do 

método Eco-Indicator 99, sendo classificado como um método direcionado ao dano, 

danos aos recursos, à saúde humana e à qualidade do ecossistema.  

3.4.1 ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS 

A figura a seguir apresenta a contribuição dos impactos gerados em cada categoria 

pelos diversos materiais estudados, e fornece informações para a posterior análise.  
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Por meio dela, nota-se os pontos críticos deste método construtivo, o intensivo uso de 

combustíveis fósseis e as consequentes mudanças climáticas, e os efeitos respiratórios. 

Nota-se também que os maiores responsáveis por tais impactos citados, são os 

materiais cerâmicos. 

 

 Figura 50: A contribuição dos impactos gerados em cada categoria.     

 Fonte: Ecoinvent, 2016 

A figura a seguir mostra a comparação do impacto causado pela quantidade total de 

material obtida no inventário quanto ao impacto à qualidade do ecossistema, que 

considera a acidificação e eutrofização, ocupação do solo e ecotoxicidade.  

Os principais causadores da eutrofização e acidificação são, respectivamente,  os 

óxidos de nitrogênio (NOX) e de óxidos de enxofre (SOX), liberados pela queima de 

carvão para produção de energia e pelos veículos no transporte. Dessa forma, devido 
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aos seus processos de queima, tem-se o bloco cerâmico e a cal como potenciais 

geradores de impactos nestas categorias.  

Na categoria ocupação do solo, destaca-se o bloco cerâmico e a porta em madeira, 

devido aos impactos oriundos da transformação do solo, que podem causar efeitos 

irreversíveis à qualidade do ambiente, causados pela extração da argila e da madeira, 

respectivamente.  

 

Figura 51: Impacto na Qualidade do Ecossistema para Alvenaria em Blocos 
Cerâmicos. 

Fonte: Ecoinvent, 2016 

A figura a seguir mostra a comparação do impacto causado pela quantidade total de 

material obtida no inventário quanto ao impacto à saúde humana, que considera a 

radiação ionizante, efeitos respiratórios, carcinogênicos, depleção da camada de ozônio 

e mudanças climáticas. 

O azulejo, maior gerador de impacto à saúde humana, tem em sua etapa de queima nos 

fornos à lenha, grandes emissões de finas partículas responsáveis por respiração de 

inorgânicos e problemas respiratórios. Os blocos cerâmicos, em seu processo de 

queima por meio de combustíveis fósseis gera gás carbônico, contribuindo com a 
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ocorrência de mudanças climáticas, além de emitir partículas responsáveis por doenças 

respiratórias.  

O transporte, da extração, distribuição e fim da vida, também constitui uma fonte 

importante de impacto na mudança climática, devido ao escape de emissões de gás 

carbônico relativos a queima de combustível. Novamente pelo transporte, tem-se os 

óxidos de nitrogênio (NOX) emitidos durante a queima do combustível, ligado aos 

problemas respiratórios. Vale ressaltar o impacto causado pelo cimento nas mudanças 

climáticas, que se relaciona com o gás carbônico gerado no processo de clinquerização 

requerido para produzí-lo. Os impactos radiação ionizante e depleção da camada de 

ozônio não são expressivos. 

 

Figura 52: Impacto na Saúde Humana para a Alvenaria em Blocos Cerâmicos. 

Fonte: Ecoinvent, 2016 

A figura a seguir mostra a comparação do impacto causado pela quantidade total de 

material obtida no inventário quanto aos recursos, que considera tanto a extração 

mineral, quanto o uso de combustíveis fósseis. De acordo com os dados, os blocos 

cerâmicos aparecem como maiores causadores de impacto entre todos os materiais da 

alvenaria, principalmente relacionado ao uso de combustíveis fósseis. Isso se dá pela 
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sua etapa de queima, que proporciona ao bloco cerâmico as características requeridas, 

e utiliza o carvão como combustível. Em segundo lugar, tem-se a cal, que em sua 

fabricação, é submetida a elevadas temperaturas em fornos a carvão industriais num 

processo conhecido como calcinação. O consumo de combustíveis fósseis se encontra 

presente em todos os deslocamentos entre as fases dos ciclos de vida dos materiais.  

Quanto à extração mineral, destaca-se impactos causados pela extração das matérias 

primas das portas e janelas. O vidro presente nas esquadrias gera impacto nesta 

categoria devido à extração de areia. Exclusivamente para a fabricação das janelas, 

tem-se a extração de bauxita.  Esta categoria mede o esforço para se retirar a matéria-

prima quando em baixa concentração, relaciona-se à abundância do material na 

natureza. Isto é, quanto maior a pontuação, maior será o esforço para retirá-la no futuro. 

 

Figura 53: Impacto nos Recursos para a Alvenaria em Blocos Cerâmicos. 

Fonte: Ecoinvent, 2016 

3.4.2 ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 

A figura a seguir apresenta a contribuição dos impactos gerados em cada categoria 

pelos diversos materiais estudados, e fornece informações para a posterior análise. Por 

meio dela, nota-se que este método construtivo possui os mesmos pontos críticos em 
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relação ao anterior, são eles o intensivo uso de combustíveis fósseis, as consequentes 

mudanças climáticas, e os efeitos respiratórios.  

 

 Figura 54: A contribuição dos impactos gerados em cada categoria.    

 Fonte: Ecoinvent, 2016 

A figura a seguir mostra a contribuição para o impacto na qualidade do ecossistema, que 

considera a acidificação e eutrofização, uso do solo e ecotoxicidade.  

A produção dos blocos de concreto representam 54% desse impacto. Esse fato se 

justifica novamente pelo processo de fabricação do cimento, como explicado 

anteriormente, com a produção de dióxidos de enxofre (SO2), ácido  que contribui para a 

formação das chuvas ácidas, com consequente acidificação das águas e solos. Como 

dito na análise da alvenaria em blocos cerâmicos, as portas em madeira e vidro, devido 

à madeira, geram grande impacto no uso do solo, devido a redução de biodiversidade 

causada pela extração da madeira. Na categoria ocupação do solo, destaca-se a porta 

em madeira, pela extração da madeira, devido aos impactos oriundos da transformação 
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do solo, que podem causar efeitos irreversíveis a qualidade do ambiente.  

 

Figura 55: Impacto na Qualidade do Ecossistema para a alvenaria em blocos de 

concreto.                                                                                                                    

Fonte: Ecoinvent, 2016 

 A figura seguinte ilustra os impactos na saúde humana para os materiais estudados, que 

considera a radiação ionizante, efeitos respiratórios, carcinogênicos, depleção da 

camada de ozônio e mudanças climáticas.   

A principal contribuição vem da produção de blocos de concreto. Isso é devido à queima 

de combustível fóssil na etapa de clinquerização na fabricação do cimento. Os poluentes 

mais relevantes resultantes do processo de fabricação de cimento são as partículas: 

óxidos de nitrogênio (NOX), dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO) e 

dióxido de carbono (CO2). Os óxidos de nitrogênio (NOX) e os dióxidos de enxofre (SO2) 

estão ligados aos efeitos respiratórios. O dióxido de carbono (CO2) está diretamente 

relacionado às mudanças climáticas. Além disso, deve-se considerar a contribuição que 

vem do transporte dos materiais, devido ao NOX emitido durante queima de combustível 

dos caminhões de transporte. Os azulejos também tem contribuição significativa, como 
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já explicado anteriormente, devido às partículas emitidas em seu processo de queima, 

relacionada a efeitos respiratórios. Os impactos radiação ionizante e depleção da 

camada de ozônio não são expressivos.  

 

Figura 56: Impacto na Saúde Humana para a alvenaria em blocos de concreto. 

Fonte: Ecoinvent, 2016 

 A figura seguinte mostra a contribuição para o impacto no esgotamento de recursos, que 

considera a extração mineral e o uso de combustíveis fósseis.  A produção do bloco de 

concreto possui maior contribuição na categoria uso de combustíveis fósseis, durante a 

etapa de clinquerização do cimento. Em segundo lugar está a cal, que em sua 

fabricação, é submetida a elevadas temperaturas em fornos a carvão durante a 

calcinação. Vale ressaltar o uso de combustível fóssil nas etapas de transporte. Quanto 

à extração mineral, predominam os mesmos materiais e razões mencionadas na seção 

da alvenaria em blocos cerâmicos, a extração da areia e da bauxita.   
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Figura 57: Impacto nos Recursos para a alvenaria em blocos de concreto. 

Fonte: Ecoinvent, 2016 

3.4.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS DOIS SUBSISTEMAS: ALVENARIA EM BLOCOS 
CERÂMICOS E BLOCOS DE CONCRETO 

 Os resultados apresentados aqui são os comparativos da ACV de paredes construídas 

com blocos de cerâmica versus paredes construídas com blocos de concreto, para os 

três índices de impacto: Saúde Humana, Qualidade de Ecossistema e Recursos. De 

acordo com o resultado final das pontuações para cada caso, percebe-se que a casa em 

alvenaria em blocos de concreto possui maior impacto ambiental em todas as 

categorias. 

 Quanto aos recursos, a alvenaria em blocos de concreto apresenta maior impacto 

quanto ao esgotamento de recursos, tendo uma pontuação 53 % maior que a alvenaria 

em blocos cerâmicos. Os materiais que mais contribuíram com esta categoria são 

respectivamente os blocos de concreto e os blocos cerâmicos, sendo o impacto dos 

blocos em torno de 50 % menor. Destaca-se a grande contribuição da cal na alvenaria 

em blocos cerâmicos, pois seu uso é maior neste caso.  Além disso, o transporte total 

dos materiais para a alvenaria em blocos de concreto é maior, logo, há maior consumo 
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de combustíveis fósseis neste caso. A figura a seguir mostra a comparação. 

 

Figura 58: Comparação da Pontuação nos Recursos. 

Fonte: EcoInvent, 2016 

 Quanto à saúde humana, novamente tem-se o maior impacto pela alvenaria em blocos 

de concreto, 28 %  maior que a alvenaria em blocos de concreto. Para esta categoria 

destaca-se a alta pontuação dos azulejos cerâmicos, principal responsável pelos 

impactos na saúde humana em ambos os casos. Destaca-se novamente a geração de 

impactos pelo bloco de concreto, mais de duas vezes mais alta que a de blocos 

cerâmicos. A figura a seguir mostra a comparação. 

 

Figura 59: Comparação da Pontuação na Saúde Humana. 

Fonte: Ecoinvent, 2016 

 Quanto ao impacto ao ecossistema, temos uma maior pontuação na alvenaria em blocos 

de concreto,  43 % maior que a alvenaria em blocos cerâmicos. O material de maior 
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impacto nesta categoria é o bloco de concreto. Destaca-se também, em ambos os 

casos, a grande contribuição das portas em madeira e vidro na geração de impacto na 

qualidade do ecossistema. A figura a seguir mostra a comparação. 

 

Figura 60: Comparação da Pontuação na Qualidade do Ecossistema.  

Fonte: Ecoinvent, 2016 

 Como visto anteriormente, a alvenaria em blocos de concreto causa mais impacto que a 

alvenaria em blocos cerâmicos. Para se tomar conhecimento dos impactos 

predominantes em cada material, analisa-se a figura a seguir, que mostra a comparação 

entre blocos de concreto e blocos cerâmicos. Vale ressaltar que esta comparação é feita 

para 1kg de material. Como pode-se observar, os blocos de concreto geram maior 

impacto nas categorias extrações minerais, carcinogênicos e ecotoxicidade. O bloco 

cerâmico é mais impactante nas categorias combustíveis fósseis, mudanças climáticas, 

efeitos respiratórios, acidificação e eutrofização e ocupação do solo. Impactos 

relacionados às depleção da camada de ozônio e  radiação ionizante não são 

expressivos em nenhum dos casos. Logo, o fator que intensifica o impacto na casa de 

blocos de concreto é sua massa, maior que a de blocos cerâmicos, fazendo assim com 

que seu impacto seja maior. 
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Figura 61: Comparação entre Blocos Cerâmicos e Blocos de Concreto (points). 

Fonte: Ecoinvent, 2016 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com o intuito de promover o pensamento de sustentabilidade na construção civil, por 

meio da avaliação do ciclo de vida, este estudo apresentou uma análise simplificada dos 

impactos ambientais relacionados à alvenaria de uma edificação unifamiliar 

convencional. 

Durante o estudo, foi possível observar alguns pontos críticos, que são compartilhados 

pelos dois sistemas construtivos, o considerável consumo de combustíveis fósseis com 

consequente contribuição ao aquecimento global, e os efeitos respiratórios. A extração 

de recursos naturais e a sua conseguinte escassez, não apresentou uma influência 

expressiva em relação às outras categorias de impacto consideradas, devido à 

abundância das matérias-primas. 

 Para a alvenaria em blocos de concreto, tem-se, para a fabricação do cimento, e da 

posterior fabricação dos blocos de concreto, um grande impacto devido ao uso de 

combustíveis fósseis, com a liberação de gases do efeito estufa, contribuindo com as 

mudanças climáticas. Além disso, ainda na fabricação do cimento, há produção de 

dióxidos de enxofre, ácido que contribui para a formação das chuvas ácidas, com 

consequente acidificação das águas e solos, além de causar doenças respiratórias. 

Quanto aos blocos cerâmicos, há também grande liberação de gases poluentes, como o 

gás carbônico, ligados à mudanças climáticas, além de grandes emissões de finas 

partículas responsáveis por problemas respiratórios. Entretanto, a alvenaria em blocos 

cerâmicos apresenta um impacto menor do que a de blocos de concreto em todas as 

categorias.   

Como uma base de auxílio para futuras tomadas de decisões, os resultados obtidos 

nesta pesquisa mostraram uma necessidade de ação na cadeia de produção do cimento 

e dos materiais cerâmicos. Fazem-se necessárias análises complementares para 

justificar a substituição do material ou do sistema construtivo. 

Diante das possibilidades de materiais ou métodos de fabricação alternativos, é 

essencial a análise comparativa de materiais e produtos no setor da construção civil que 

desempenhem a mesma função. Como por exemplo produtos cerâmicos que usem a 

biomassa (matéria-orgânica vegetal ou animal) como combustível para queima. 

Segundo a ANICER (2004), o Brasil tem as condições mais favoráveis para a produção 
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de energia através da biomassa. Um outro exemplo é o de blocos de concreto 

fabricados de resíduos da construção civil, que além de reduzir o grande impacto 

ambiental causado pela fabricação do cimento, ainda contribui com a redução da 

disposição de resíduos. Dessa forma, a tomada de decisão é facilitada mediante 

resultados comparativos de impactos, podendo assim, substituir materiais e produtos de 

forma justificada e consciente. Portanto, também sugere-se o estudo de Avaliação do 

Ciclo de Vida considerando tais opções. 

 Como recomendações, para evitar a geração de impactos adversos ao meio ambiente, 

mostra-se necessário promover a utilização das melhores técnicas disponíveis e 

inovações para  substituir o uso de recursos naturais e o uso de combustíveis fósseis.  

Para isso, estimular a concorrência entre os fabricantes de materiais para lançar 

produtos mais eco-eficientes no mercado, o que seria mais altamente considerado pelo 

setor da construção, com impacto ambiental baixo.  Além disso, minimizar o transporte 

das matérias-primas e produtos, promovendo a utilização dos recursos disponíveis em 

áreas locais. 

Como recomendação a trabalhos futuros, indica-se a consideração da fase de uso e 

operação da alvenaria, na qual deverão ser considerados os insumos necessários para 

reformas e manutenções da habitação.  

 Após a apresentação do método e dos estudos realizados, observamos que a Avaliação 

do Ciclo de Vida é uma ferramenta muito útil e apropriada nos estudos de 

sustentabilidade na indústria da construção. Embora a técnica ainda seja pouco 

difundida no Brasil, está sendo aos poucos disseminada. Por meio dela, pode-se fazer a 

escolha entre sistemas construtivos e materiais a serem utilizados na construção, com 

base nos fatos constatados, de forma a obter uma construção ambientalmente 

sustentável. 

Logo, percebe-se grande contribuição deste estudo à construção civil ambientalmente 

adequada, já que inclui o pensamento do ciclo de vida no setor, promovendo o 

desenvolvimento sustentável, por meio da divulgação das práticas sustentáveis e de uso 

de materiais verdes. 
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APÊNDICE A 

Tabela A1: Área de Parede.  

ÁREA DE PAREDE PARA CÁLCULO DE BLOCOS 

PAREDE  
PÉ 

DIREITO 
(m) 

COMPRIMENTO 
(m) 

ÁREA 
BRUTA 

(m²) 

ÁREA DO VÃO (m²) ÁREA 
LÍQ. 
(m²) JANELA PORTA 

P1 2,7 6,4 17,3 2,4   14,9 

P2 2,7 0,8 2,2     2,2 

P3 2,7 2,5 6,6     6,6 

P4 2,7 0,8 2,2 0,4   1,7 

P5 2,7 5,5 14,9     14,9 

P6 2,7 4,4 11,9     11,9 

P7 2,7 2,9 7,7   1,3 6,4 

P8 2,7 5,5 14,9 1,8 1,7 11,4 

P9 2,7 6,4 17,3     17,3 

P10 2,7 1,32 3,6     3,6 

P11 2,7 6,11 16,5   1,47 15,0 

P12 2,7 1 2,7 0,43   2,3 

P13 2,7 5,4 14,6     14,6 

P14 2,7 4,4 11,9     11,9 

P15 2,7 1,185 3,2 0,43   2,8 

P16 2,7 1,8 4,9     4,9 

P17 2,7 2,5 6,8   1,26 5,5 

P18 2,7 1,8 4,9   1,26 3,6 

P19 2,7 5,45 14,7 2,40 4,20 8,1 

P20 2,7 1,95 5,3     5,3 

P21 2,7 1 2,7 0,43   2,3 
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ÁREA DE PAREDE PARA CÁLCULO DE BLOCOS 

PAREDE  
PÉ 

DIREITO 
(m) 

COMPRIMENTO 
(m) 

ÁREA 
BRUTA 

(m²) 

ÁREA DO VÃO (m²) ÁREA 
LÍQ. 
(m²) JANELA PORTA 

P22 2,7 5,42 14,6     14,6 

P23 2,7 4,37 11,8     11,8 

P24 2,7 1,185 3,2     3,2 

P25 2,7 5,3 14,31   1,68 12,6 

     

TOTAL 209,2 

 

Tabela A2: Quantidade de Blocos / Blocos Canaleta.  

VERGA E CONTRA VERGA: BLOCOS/BLOCOS CANALETA 

PAREDE PORTA L vão  
(m) JANELA L vão 

(m) L + 30 cm CONSUMO 
BLOCO / m QTD 

P1     J2 2,06 4,72 2,6 12 

P4     J3 0,71 2,02 2,6 5 

P7 P1 0,66     0,96 2,6 2 

P8     J1 1,56 3,72 2,6 10 

P11 P2 0,77     1,07 2,6 3 

P12     J3 0,71 2,02 2,6 5 

P15     J3 0,71 2,02 2,6 5 

P17 P1 0,66     0,96 2,6 2 

P18 P1 0,66     0,96 2,6 2 

P19 P4 2,06 J2 2,06 7,08 2,6 18 

P21     J3 0,71 2,02 2,6 5 

P25 P3 0,86     1,16 2,6 3 

      
TOTAL 75 
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Tabela A3: Quantidade de blocos.  

ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS 

ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE BLOCOS 

PAREDE  
ÁREA 

LÍQUIDA 
(m²) 

CONSUMO 
BLOCOS 

/m² 
QUANTIDADE 

P1 14,9 12,5 186 

P2 2,2 12,5 27 

P3 6,6 12,5 83 

P4 1,7 12,5 22 

P5 14,9 12,5 186 

P6 11,9 12,5 149 

P7 6,4 12,5 80 

P8 11,4 12,5 142 

P9 17,3 12,5 216 

P10 3,6 12,5 45 

P11 15,0 12,5 188 

P12 2,3 12,5 28 

P13 14,6 12,5 182 

P14 11,9 12,5 149 

P15 2,8 12,5 35 

P16 4,9 12,5 61 

P17 5,5 12,5 69 

P18 3,6 12,5 45 

P19 8,1 12,5 101 

P20 5,3 12,5 66 

P21 2,3 12,5 28 
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ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS 

ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE BLOCOS 

PAREDE  
ÁREA 

LÍQUIDA 
(m²) 

CONSUMO 
BLOCOS 

/m² 
QUANTIDADE 

P22 14,6 12,5 183 

P23 11,8 12,5 147 

P24 3,2 12,5 40 

P25 12,6 12,5 158 

  
total 2614 

  

DESCONTO 
BLOCOS 

CANALETA 
75 

  
TOTAL 2539 

 

Tabela A4: Quantidade de Blocos.  

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 

ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE BLOCOS 

PAREDE  
ÁREA 

LÍQUIDA 
(m²) 

CONSUMO 
BLOCOS /m² QUANTIDADE 

P1 14,9 12,5 186 

P2 2,2 12,5 27 

P3 6,6 12,5 83 

P4 1,7 12,5 22 

P5 14,9 12,5 186 

P6 11,9 12,5 149 

P7 6,4 12,5 80 
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ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 

ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE BLOCOS 

PAREDE  
ÁREA 

LÍQUIDA 
(m²) 

CONSUMO 
BLOCOS /m² QUANTIDADE 

P8 11,4 12,5 142 

P9 17,3 12,5 216 

P10 3,6 12,5 45 

P11 15,0 12,5 188 

P12 2,3 12,5 28 

P13 14,6 12,5 182 

P14 11,9 12,5 149 

P15 2,8 12,5 35 

P16 4,9 12,5 61 

P17 5,5 12,5 69 

P18 3,6 12,5 45 

P19 8,1 12,5 101 

P20 5,3 12,5 66 

P21 2,3 12,5 28 

P22 14,6 12,5 183 

P23 11,8 12,5 147 

P24 3,2 12,5 40 

P25 12,6 12,5 158 

  
total 2614 

  

DESCONTO 
BLOCO 

CANALETA 
75 

  
TOTAL 2539 
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Tabela A5: Área de Parede Externa  

ÁREA DE PAREDE EXTERNA 

PAREDE  
PÉ 

DIREITO 
(m) 

COMPRIMENTO 
(m) 

ÁREA 
BRUTA 

(m²) 

ÁREA DO VÃO 
(m²) 

ÁREA 
LÍQUIDA 

(m²) JANELA PORTA 

P1 2,7 6,4 17,3 2,4   14,9 

P5 2,7 5,5 14,8     14,8 

P6 2,7 4,4 11,8     11,8 

P7 2,7 1,1 2,9   1,3 1,7 

P8 2,7 5,5 14,7 1,8 1,7 11,2 

P9 2,7 6,4 17,3     17,3 

P13 2,7 5,4 14,6     14,6 

P14 2,7 4,4 11,8     11,8 

P15 2,7 1,1 2,9 0,4261   2,5 

P19 2,7 5,5 14,9 2,4036 4,2036 8,3 

P20 2,7 2,0 5,3     5,3 

P21 2,7 1,0 2,7 0,4261   2,3 

P22 2,7 5,4 14,6     14,6 

P23 2,7 4,4 11,8     11,8 

P24 2,7 0,9 2,5     2,5 

P25 2,7 5,3 14,3   1,6836 12,6 

     
TOTAL 158,1 
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Tabela A6: Área de Parede Interna 

ÁREA DE PAREDE INTERNA 

PAREDE  PÉ DIREITO 
(m) 

COMPRIMENTO 
(m) 

ÁREA 
BRUTA 

(m²) 

ÁREA DO VÃO 
(m²) 

ÁREA 
LÍQUIDA 

(m²) JANELA PORTA 

P1 2,7 6,1 16,5 2,4   14,1 

P2 2,7 1,7 4,6     4,6 

P3 2,7 4,9 13,3     13,3 

P4 2,7 0,8 2,2 0,4   1,7 

P5 2,7 5,1 13,8     13,8 

P6 2,7 4,0 10,7     10,7 

P7 2,7 2,9 7,7   1,3 6,4 

P8 2,7 5,2 13,9 1,8 1,7 10,4 

P9 2,7 5,94 16,0     16,0 

P10 2,7 1,32 3,6     3,6 

P11 2,7 12,22 33,0   1,4736 31,5 

P12 2,7 1 2,7 0,4261   2,3 

P13 2,7 5,11 13,8     13,8 

P14 2,7 3,965 10,7     10,7 

P15 2,7 1,185 3,2 0,4261   2,8 

P16 2,7 3,6 9,7     9,7 

P17 2,7 5 13,5   1,2636 12,2 

P18 2,7 3,6 9,7   1,2636 8,5 

P19 2,7 5,15 13,9 2,4036 4,2036 7,3 

P20 2,7 1,7 4,6     4,6 

P21 2,7 1 2,7 0,4261   2,3 

P22 2,7 5,3 14,3     14,3 
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ÁREA DE PAREDE INTERNA 

PAREDE  PÉ DIREITO 
(m) 

COMPRIMENTO 
(m) 

ÁREA 
BRUTA 

(m²) 

ÁREA DO VÃO 
(m²) 

ÁREA 
LÍQUIDA 

(m²) 
P23 2,7 3,96 10,7     10,7 

P24 2,7 1,185 3,2     3,2 

P25 2,7 5,15 13,905   1,6836 12,2214 

     
TOTAL 240,8 

 

Tabela A7: Insumos para chapisco. 

ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS 

REVESTIMENTO - CHAPISCO 

ÁREA TOTAL DE PAREDE (m²) ESPESSURA (m) TOTAL(m³) 

158 0,005 1 

QUANTIDADE DE INSUMOS - TRAÇO 1:4 

CIMENTO (m³) AREIA (m³) 

0,2 2,0 

 

Tabela A8: Insumos para emboço em paredes internas. 

ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS 

REVESTIMENTO - EMBOÇO - PAREDE INTERNA 

ÁREA TOTAL DE PAREDE (m²) ESPESSURA (m) TOTAL(m³) 

241 0,015 3,6 

QUANTIDADE DE INSUMOS - TRAÇO 1:4 (CAL:AREIA) 

CAL (m³) AREIA (m³) 

0,7 2,9 
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Tabela A9: Insumos para emboço em paredes externas. 

ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS 

REVESTIMENTO - EMBOÇO - PAREDE EXTERNA 

ÁREA TOTAL DE PAREDE (m²) ESPESSURA (m) TOTAL(m³) 

158 0,015 2,4 

QUANTIDADE DE INSUMOS - TRAÇO 1:2:8 

CIMENTO (m³) CAL (m³) AREIA (m³) 

0,22 0,4 1,7 

 

Tabela A10: Insumos para reboco em paredes internas. 

ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS 

REVESTIMENTO - REBOCO - PAREDE INTERNA 

ÁREA TOTAL DE PAREDE (m²) ESPESSURA (m) TOTAL(m³) 

191 0,005 1,0 

QUANTIDADE DE INSUMOS - TRAÇO 1:4 (CAL:AREIA) 

CAL (m³) AREIA (m³) 

0,2 0,7 
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Tabela A11: Insumos para reboco em paredes externas. 

ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS 

REVESTIMENTO - REBOCO -PAREDE EXTERNA 

ÁREA TOTAL DE PAREDE (m²) ESPESSURA (m) TOTAL(m³) 

158 0,005 0,8 

QUANTIDADE DE INSUMOS - TRAÇO 1:3 (CAL:AREIA) 

CAL (m³) AREIA (m³) 

0,2 0,6 

 

Tabela A12: Insumos para chapisco. 

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 

REVESTIMENTO - CHAPISCO 

ÁREA TOTAL DE PAREDE (m²) ESPESSURA (m) TOTAL(m³) 

158 0,005 1 

QUANTIDADE DE INSUMOS - TRAÇO 1:3 

CIMENTO (m³) AREIA (m³) 

0,5 1,5 
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Tabela A13: Insumos para emboço em paredes internas. 

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 

REVESTIMENTO - EMBOÇO - PAREDE INTERNA 

ÁREA TOTAL DE PAREDE (m²) ESPESSURA (m) TOTAL(m³) 

241 0,015 3,6 

QUANTIDADE DE INSUMOS - TRAÇO 1:4 (CAL:AREIA) 

CAL (m³) AREIA (m³) 

0,7 3 

 

Tabela A14: Insumos para emboço em paredes externas. 

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 

REVESTIMENTO - EMBOÇO - PAREDE EXTERNA 

ÁREA TOTAL DE PAREDE (m²) ESPESSURA (m) TOTAL(m³) 

158 0,015 2,4 

QUANTIDADE DE INSUMOS - TRAÇO 1:2:8 

CIMENTO (m³) CAL (m³) AREIA (m³) 

0,22 0,4 1,7 
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Tabela A15: Insumos para reboco em paredes internas. 

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 

REVESTIMENTO - REBOCO - PAREDE INTERNA 

ÁREA TOTAL DE PAREDE (m²) ESPESSURA (m) TOTAL(m³) 

191 0,005 1,0 

QUANTIDADE DE INSUMOS - TRAÇO 1:4 (CAL:AREIA) 

CAL (m³) AREIA (m³) 

0,2 0,7 

 

Tabela A16: Insumos para reboco em paredes externas. 

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 

REVESTIMENTO - REBOCO -PAREDE EXTERNA 

ÁREA TOTAL DE PAREDE (m²) ESPESSURA (m) TOTAL(m³) 

158 0,005 0,8 

QUANTIDADE DE INSUMOS - TRAÇO 1:3 (CAL:AREIA) 

CAL (m³) AREIA (m³) 

0,2 0,6 
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Tabela A17: Cálculo da Área de Janelas. 

ÁREA TOTAL DE JANELAS EM ALUMÍNIO 

JANELA QUANTIDADE DIMENSÕES 
(m) 

J1 1 1,5 x 1,2 

J2 2 2,0 x 1,20 

J3 4 0,65 x 0,65 

 
ÁREA TOTAL  (m²) 8,29 

 

Tabela A18: Cálculo da Área de Portas. 

ÁREA TOTAL DE PORTAS EM MADEIRA 

PORTA QUANTIDADE DIMENSÕES (m) 

P1 3 0,6 x 2,1 

P2 1 0,7 x 2,1 

P3 1 0,8 x 2,1 

P4 1 2 x 2,1 

 
ÁREA TOTAL  (m²) 11,13 

 

Tabela A19: Cálculo da Massa dos Batentes. 

MASSA DO BATENTE - PORTAS EM MADEIRA 

PORTA QUANTIDADE VOL. 
BATENTE (m³) 

DENSIDADE  
(kg/m³) 

MASSA 
(kg) 

P1 3 0,0217728 550 36 

P2 1 0,0222208 550 12 

P3 1 0,0226688 550 12 

P4 1 0,0280448 550 15 
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Tabela A20: Cálculo da Massa das Guarnições 

MASSA DA GUARNIÇÃO - PORTAS EM MADEIRA 

PORTA QUANTIDADE VOL.GUARNIÇÃO 
(m³) 

DENSIDADE  
(kg/m³) 

MASSA 
(kg) 

P1 3 0,00336 550 5 

P2 1 0,00343 550 3 

P3 1 0,0035 550 3 

P4 1 0,00434 550 3 

 

Tabela A21: Quantidade em kg de aço para vergas e contra vergas. 

BARRAS DE AÇO 6 mm : VERGA E CONTRA VERGA 

ELEMENTO COMPRIMENTO 
TOTAL  (m) 

ÁREA 
SEÇÃO  

(m²) 

DENSIDADE 
AÇO  (kg/m³) 

QUANTIDADE 
(kg)  

PORTA JANELA 

-  J2 4,72 0,00003 7800 2,08 

 - J3 2,02 0,00003 7800 0,89 

P1  - 1,26 0,00003 7800 0,56 

 - J1 3,72 0,00003 7800 1,64 

P2 -  1,37 0,00003 7800 0,60 

 - J3 2,02 0,00003 7800 0,89 

 - J3 2,02 0,00003 7800 0,89 

P1 -  1,26 0,00003 7800 0,56 

P1  - 1,26 0,00003 7800 0,56 

P4 J2 6,78 0,00003 7800 2,99 

 - J3 2,02 0,00003 7800 0,89 

P3  - 1,46 0,00003 7800 0,64 
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BARRAS DE AÇO 6 mm : VERGA E CONTRA VERGA 

ELEMENTO COMPRIMENTO 
TOTAL  (m) 

ÁREA 
SEÇÃO  

(m²) 

DENSIDADE 
AÇO  (kg/m³) 

QUANTIDADE 
(kg)  

    

TOTAL 13,19 

 


