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RESUMO
PEINADO, H. S. Análise de critérios relacionados às estruturas em concreto armado
para certificações ambientais de edificações. 2014. 173f. Dissertação (Mestrado em
Engenharia Urbana) – Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2014.
Com base nas crescentes evidências do aquecimento global, das mudanças climáticas e da
escassez de recursos, dentre outros, tem-se aumentado a necessidade de ações imediatas no
intuito de dirimir consequências potencialmente graves para as gerações futuras. Nos últimos
anos houve um significativo esforço mundial no desenvolvimento de sistemas elaborados para
aferir o desempenho ambiental dos edifícios. No entanto, poucas iniciativas têm sido
observadas em prol do estudo particular de sistemas isolados da edificação, tais como a
infraestrutura, superestrutura, sistemas hidráulicos e elétricos prediais, dentre outros. Desse
modo, o presente trabalho tem como objetivo a identificação e análise de critérios
relacionados à qualidade, produtividade e durabilidade de estruturas em concreto armado de
edificações de múltiplos pavimentos que geram impacto ambiental, de modo a integrarem
sistemas de certificação ambiental. Para tanto, procedeu-se à identificação de critérios
relacionados às estruturas em concreto armado em certificações ambientais de relevância
internacional e nacional, e à identificação de aspectos relacionados às estruturas em concreto
armado que resultam em impactos ambientais de acordo com a literatura científica. A partir da
compilação dos critérios, empregou-se o Processo Analítico Hierárquico (Analytic Hierarchy
Process – AHP) a fim de que, por meio da avaliação de especialistas na área em estudo, fosse
possível obter os critérios que apresentassem maior relevância (prioridade) entre aqueles
elencados no aspecto ambiental na perspectiva dos avaliadores. O estudo demonstrou que a
quantidade de critérios parcialmente ou diretamente relacionados à estrutura em concreto
armado nos sistemas de certificação ambiental avaliados é relativamente pequena, mesmo
sabendo-se que a estrutura é um dos principais contribuintes para as cargas ambientais de uma
edificação. Desse modo, sugere-se que, no mínimo, os oito critérios apontados como
prioritários na presente pesquisa, quais sejam: “Identificação do tipo de cimento adequado ao
ambiente agressivo e às particularidades da construção”, “Utilização de CPIII ou CPIV”,
“Especificação de materiais, produtos e processos que atendam aos requisitos de
desempenho”, “Cobrimento mínimo da armadura”, “Concreto com dosagem otimizada de
cimento”, “Consumo de concreto por m² de área construída”, “Consumo de concreto e aço de
acordo com projeto estrutural” e “Utilização de aço pré-cortado e pré-dobrado”, integrem
ferramentas de avaliação ambiental de edificações.
PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade, avaliação ambiental de edificações, estrutura em
concreto armado moldada no local.
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ABSTRACT

PEINADO, H. S. Analysis of reinforced concrete structures criteria for environmental
certification of buildings. 2014. 173f. Dissertation (Master in Urban Engineering) – Maringá
State University, Maringá, 2014.
Based on the growing evidence of global warming, climate change and the scarcity of
resources, among others, it has increased the need for immediate action in order to reduce
potentially serious consequences for future generations. In the last years there has been a
significant worldwide effort to develop systems for measuring the environmental performance
of buildings. However, few initiatives have been observed in favor of the study of isolated
systems of the building, such as infrastructure, superstructure, building electrical and
hydraulic systems, among others. Thus, this study aims to identify and analyze criteria related
to quality, productivity and durability of reinforced concrete structures in buildings with
multiple floors that generate environmental impact in order to integrate environmental
certification systems. For that, it was proceeded to the identification of criteria related to the
reinforced concrete structures in international and national importance environmental
certifications, and the identification in the scientific literature of aspects related to reinforced
concrete structures that result in environmental impacts. From the compilation of the criteria,
the Analytic Hierarchy Process (AHP) was used in order to obtain the criteria which had the
highest importance (priority) among those listed in the environmental aspect through the
assessment of experts in the study area. The study demonstrated that the amount of criteria
partially or directly related to the reinforced concrete structure in the analyzed environmental
certification systems is relatively small, even knowing that the structure is a major contributor
to environmental loads of a building. Thus, it is suggested that at least the eight criteria
designated as priority in this research integrate building environmental assessment tools:
"Identification of the cement type suitable for different aggressive grounds and peculiarities of
the construction", "Use of CPIII or CPIV", "specification of materials, products and processes
that implement performance requirements", "minimum steel cover", "concrete with optimized
cement dosage", "consumption concrete per m² of floor area", "consumption of concrete and
steel in accordance to structural design" and "Use of pre-cut and pre-bent steel".
KEYWORDS: Sustainability, buildings environmental assessment, cast-in-place reinforced
concrete structure.
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1 INTRODUÇÃO
Métodos de avaliação ambiental podem ser definidos como ferramentas de aferição
que visam identificar e evidenciar informações ambientais relevantes sobre um produto/
serviço, as quais são comumente expressas por meio de selos ou rótulos.
Basicamente todos os métodos de avaliação ambiental mundiais foram elaborados para
se adequarem a um território específico, ou seja, esses métodos de avaliação, em função de
uma diversidade de razões que contemplam, dentre outras, as necessidades locais, não são
completamente aplicáveis a todas as localidades (ALYAMI; REZGUI, 2012).
Alyami e Rezgui (2012) destacam que alguns fatores ambientais podem dificultar o
uso direto de qualquer método de avaliação ambiental existente em locais/regiões/países
diferentes daqueles para os quais foram elaborados, dentre os quais, citam:


Condições climáticas;



Características geográficas;



Potencial de ganho de energia renovável;



Consumo de recursos (como água e energia);



Materiais e técnicas de construção empregados;



Valorização imobiliária;



Política governamental;



Valorização de patrimônio histórico;



Crescimento populacional;



Consciência pública.

Agopyan e John (2011), ao referenciarem as certificações Démarche HQE (francesa),
BREEAM (inglesa) e LEED (estadunidense), ressaltam que essas metodologias de avaliação
ambientais foram desenvolvidas de acordo com uma agenda de seus países de origem e que,
desse modo, não abordam problemas ambientais graves presentes na realidade brasileira tais
como perdas de materiais em canteiros de obras e informalidade no setor da construção civil.
Portanto, de forma geral, é possível observar que há a necessidade de criação e
implementação de ferramentas de avalição ambiental de edificações que estejam adequadas à
realidade brasileira.
Ali e Al Nsairat (2009) e Bueno e Rossignolo (2010) corroboram a premissa
destacada, enfatizando que a pesquisa para o desenvolvimento de diretrizes para a criação de
certificações de desempenho ambiental deve ser direcionada ao contexto nacional e,

18

certamente, deve partir da discussão comparativa das principais certificações existentes,
proporcionando uma análise crítica quanto aos aspectos positivos e negativos de sua
aplicabilidade.
Nesse contexto, duas certificações brasileiras devem ser destacadas, quais sejam:
Processo AQUA, da Fundação Vanzolini, e selo Casa Azul, da Caixa Econômica Federal. A
primeira, por se fundamentar na metodologia francesa Démarche HQE, tem sofrido críticas
quanto à sua não adequabilidade no contexto nacional. A segunda, desenvolvida
especificamente para o mercado residencial brasileiro, corresponde a uma iniciativa bemintencionada, no entanto, ainda sem o embasamento de estudos técnicos sólidos necessários
relacionados à construção sustentável (AGOPYAN; JOHN, 2011).
Agopyan e John (2011) destacam que, não apenas no Brasil, como também em outros
países, tem havido grande proliferação de certificações de sustentabilidade, principalmente
em função do seu uso como ferramenta de publicidade. Essa disseminação de ferramentas de
avaliação ambiental têm resultado em confusão e incertezas para o consumidor, uma vez que
o objetivo de uma certificação ou selo, ainda segundo os autores, seria de permitir que leigos
identificassem produtos com as características desejáveis evidenciadas por meio do
selo/certificação. Desse modo, Agopyan e John (2011) defendem o aprimoramento de
certificações existentes, já criadas à luz da realidade local, com base em estudos técnicos
sólidos, no intuito de evitar a proliferação indiscriminada de certificações e a existência de
ferramentas de avaliação que não apresentem reais contribuições voltadas às construções
sustentáveis.
No contexto de aprimoramento das certificações existentes, conforme destacam
Oliveira, Silva e Gomes (2013) e Peinado, Miotto e Vanderlei (2013), vida útil, qualidade e
durabilidade do sistema estrutural da edificação não tem recebido atenção suficiente nas
certificações já “adequadas” à realidade brasileira, mesmo com os dados apresentados por
Haapio e Viitaniemi (2008) e Kellenberger e Althaus (2009), os quais apontam que o sistema
estrutural é um dos principais contribuintes para as cargas ambientais de uma edificação,
segundo resultados pautados em avaliações de ciclo de vida de edificações.
Desse modo, é importante a elaboração de estudos que visem identificar
aspectos/indicadores relacionados à estrutura da edificação que gerem impactos ao meio
ambiente, os quais poderão compor ferramentas de avaliação ambiental de edificações.
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1.1 OBJETIVOS
São apresentados neste tópico o objetivo geral e os objetivos específicos do presente
trabalho.

1.1.1 Objetivo Geral

Constitui-se como objetivo geral identificar e analisar critérios relacionados à
qualidade, produtividade e durabilidade de estruturas em concreto armado moldadas no local
de edificações de múltiplos pavimentos que provocam impactos ambientais, de modo que
possam integrar ferramentas de certificações ambientais de edificações.

1.1.2 Objetivos Específicos

Para o cumprimento do objetivo geral, são estabelecidos os seguintes objetivos
específicos:


Identificar critérios relacionados à produção de estruturas em concreto armado de
edificações moldadas no local presentes nas certificações internacionais
consideradas de maior relevância pela bibliografia científica (BREEAM, LEED,
SBTool e CASBEE) e nas certificações nacionais (Processo AQUA e selo Casa
Azul);



Identificar critérios relacionados à qualidade, à produtividade e à durabilidade de
estruturas em concreto armado presentes na literatura técnico-científica;



Estruturar uma lista de critérios relacionados à estrutura em concreto armado que
poderão integrar ferramentas de avaliação ambiental de edificações;



Estabelecer prioridades entre os critérios selecionados por meio do Processo de
Análise Hierárquica (AHP), recorrendo-se à avaliação de decisores reconhecidos
nacionalmente na área em estudo.

1.2 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA
São diversas as iniciativas que buscam a elaboração de ferramentas de avaliação
ambiental ou de sustentabilidade com base, principalmente, nas ferramentas já existentes.
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Criar novas ferramentas de avaliação ambiental baseadas em outras pré-existentes,
adequando-as à realidade local/regional/nacional é uma das recomendações feitas por diversos
autores e tem sido uma prática adotada. No entanto, poucas iniciativas têm sido observadas no
intuito de estudar sistemas específicos da edificação, tais como: a infraestrutura,
superestrutura, sistemas hidráulicos e elétricos prediais, dentre outros, no intuito de identificar
aspectos relacionados à produção, à qualidade e à durabilidade de cada sistema que gerem
impactos ambientais. Um exemplo a ser destacado é o trabalho elaborado por Kalbusch
(2006), no qual a autora procedeu à identificação de potenciais critérios de avaliação
ambiental de sistemas prediais hidráulicos e sanitários aplicáveis a edifícios de escritórios.
No setor da construção civil brasileira, conforme destacam Oliveira, Silva e Silva
(2010) e Oliveira, Silva e Gomes (2013), predominam edificações com estruturas em concreto
armado. No entanto, segundo os autores, dados de avalição de desempenho ambiental,
econômico e social dos sistemas da edificação, dentre os quais ressalta-se a estrutura em
concreto armado, são basicamente inexistentes para a realidade nacional.
Verificam-se, de forma geral, que critérios relacionados à qualidade e à durabilidade
das estruturas em concreto armado das edificações permeiam apenas de forma sutil as
ferramentas de avaliação ambiental, mesmo aquelas já criadas à luz da realidade brasileira
(PEINADO; MIOTTO; VANDERLEI, 2013; OLIVEIRA; SILVA; GOMES, 2013).
No entanto, observa-se que a qualidade e a durabilidade da estrutura em concreto
armado desempenham papéis importantes na obtenção de uma construção sustentável, já que
resultam no aumento da vida útil de um conjunto de componentes, o que culmina, dentre
outros aspectos, na redução do consumo de materiais, na diminuição da quantidade de
resíduos de construção e demolição gerados em função dessas atividades, dentre outros
aspectos (JOHN; SJÖSTRÖM; AGOPYAN, 2002; MENDES, 2002).
Dessa forma, faz-se necessário empenho na elaboração de estudos que aprimorem os
critérios das ferramentas de avaliação ambiental existentes ou que elaborem novas
ferramentas ambientais que observem, dentre os critérios, a produção, qualidade e
durabilidade da estrutura em concreto armado de edificações.

1.3 LIMITES DA PESQUISA
A pesquisa se limita à identificação e análise de critérios relacionados às estruturas em
concreto armado moldadas in loco de modo que possam integrar ferramentas de avaliação
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ambiental, sendo que outras tipologias estruturais, tais como alvenaria estrutural, madeira,
aço, mistas, dentre outras, não compõem o escopo deste estudo.
As certificações BREEAM, LEED, SBTool, CASBEE, Processo AQUA e selo Casa
Azul foram avaliadas nas versões mais atualizadas destinadas a novas construções, quando
havia essa distinção, mesmo que houvessem outras modalidades de avaliações, como aquelas
para construções existentes, edifícios escolares, comerciais, dentre outros. Portanto, as versões
das certificações avaliadas foram: BREEAM EcoHomes 2006, LEED NC 2009, SBTool
2012, CASBEE NC 2010, Processo AQUA, e selo Casa Azul.
Ainda, quanto ao estudo de critérios relacionados à qualidade e à durabilidade de
estruturas em concreto armado, não compõem a lista de critérios da presente pesquisa os
efeitos de abrasão e congelamento/degelo, uma vez que o processo de abrasão se dá em
pavimentos (rodoviários, para pedestres, dentre outros), os quais não compõem o foco deste
estudo, e o processo de congelamento/degelo não se aplica à grande maioria da realidade
brasileira.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO
No intuito de cumprir com os objetivos propostos, a presente dissertação está
organizada como segue:


No Capítulo 2 é feita uma breve contextualização histórica, destacando as principais
publicações e conferências que versaram sobre a temática ambiental e o
desenvolvimento sustentável. Nesse capítulo, também há a conceituação de rótulos
ambientais e de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), bem como a identificação dos
principais rótulos ambientais de edificações ao redor do mundo.



No Capítulo 3 discorre-se acerca dos conceitos de vida útil e de durabilidade de
edificações e de que forma esses estão relacionados à temática da sustentabilidade.
Trata-se também a respeito de outros prejuízos ambientais relacionados à produção da
estrutura em concreto armado, tais como emissões de CO2 e geração de resíduos.
Ainda, são descritos os aspectos ligados à produção da estrutura em concreto armado
relacionados à especificações de materiais, detalhamentos em projeto, otimização do
projeto e procedimentos de execução que geram impactos ambientais.



No Capítulo 4 apresenta-se o Processo de Análise Hierárquica (Analytic Hierarchy
Process – AHP) que será empregado para a definição de prioridades entre os critérios
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relacionados a estruturas em concreto armado que poderão compor ferramentas de
avaliação ambiental de edificações.


No Capítulo 5 expõem-se os procedimentos metodológicos a serem empregados no
intuito de se analisar critérios relacionados à temática em estudo para ferramentas de
avaliação ambiental.



No Capítulo 6 são apresentados os resultados, análises e discussões da presente
pesquisa. Os resultados são: identificação dos critérios relacionados às estruturas em
concreto armado e presentes nas certificações analisadas (BREEAM, LEED, SBTool,
CASBEE, Processo Aqua e selo Casa Azul), identificação dos critérios relacionados à
temática em estudo com base na revisão da literatura e a proposição das prioridades
entre os critérios selecionados por meio do método AHP a partir da avaliação dos
pareceristas.



No Capítulo 7 são destacadas as considerações finais do presente trabalho e sugestões
para continuidade da pesquisa.



No Apêndice A apresenta-se um exemplo de cálculo pelo método AHP de uma matriz
de ordem 4.



No Apêndice B são expostas as planilhas de avaliação utilizadas na presente pesquisa,
para que fosse possível aos pareceristas fazer a avaliação entre critérios.



No Apêndice C são apresentados os resultados das avaliações de cada um dos
pareceristas em relação a todos os critérios submetidos à avaliação.
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2 CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS
Neste capítulo procede-se a uma concisa revisão da literatura destinada à
contextualização histórica e à conceituação de rótulos ambientais (certificações ambientais),
com ênfase no setor da construção civil. Também se trata, ao longo deste capítulo, da
Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) e quais as dificuldades no emprego dessa metodologia na
elaboração de ferramentas de avaliação ambiental. Apresentam-se, ainda, as principais
certificações ambientais voltadas ao setor da construção civil, detalhando-se aquelas de maior
referência no mercado internacional (BREEAM, LEED, SBTool e CASBEE) e as ferramentas
do mercado brasileiro (processo AQUA e selo Casa Azul).

2.1 ABORDAGEM HISTÓRICA
Na década de 60, conforme reportam Agopyan e John (2011), começou-se a
identificar evidências de que o modelo de desenvolvimento vigente não estava adequado ao
conceito atualmente conhecido como “desenvolvimento sustentável”. Na década de 1970, a
crise energética desencadeada pelo embargo do petróleo da Organização dos Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) motivou o desenvolvimento de alternativas para economia
de energia de edifícios em países desenvolvidos, o que resultou na avaliação de materiais pelo
conceito de energia incorporada (SILVA, 2003; AGOPYAN; JOHN, 2011).
Portanto, observa-se, segundo relata a bibliografia, que a partir da década de 1960, em
algumas iniciativas no cenário da busca pelo “desenvolvimento sustentável” – o qual viria a
ser conceituado apenas na década de 1980 – se deu o início da discussão a respeito da
exploração desordenada do ambiente pelo homem, focalizando o desenvolvimento econômico
e o crescimento da preocupação global quanto aos objetivos do desenvolvimento e limitações
ambientais. A partir desse período, as discussões foram voltadas ao desenvolvimento de
diversas iniciativas direcionadas à avaliação e maximização da eficiência energética de
edifícios, o que culminou no surgimento e na difusão dos conceitos de projeto ecológico
(green design) na década de 1990 (SILVA, 2003; AGOPYAN; JOHN, 2011).
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2.1.1 Conferências e Iniciativas

Dentre as grandes conferências e publicações realizadas para discussão da temática
ambiental e desenvolvimento, merecem destaque: a publicação do livro Silent Spring de
Rachel Carson em 1962 nos Estados Unidos; a fundação do Clube de Roma em 1968; a
Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano (UN Conference on Human
Environment), realizada em Estocolmo em 1972; o Relatório da Comissão Mundial de Meio
Ambiente e Desenvolvimento1 (WCED - World Commission on Environmental and
Development) apresentado em 1987; a Rio 92, conferência das Nações Unidas realizada no
Rio de Janeiro em 1992, o protocolo de Quioto de 1997 e a Rio + 20, realizada no Rio de
Janeiro em 2012.
Até a década de 1960, conforme destaca Dias (2009), os problemas oriundos da
relação entre o homem e o meio ambiente eram abordados de forma superficial. Assim, em
1962, foi publicado o livro Silent Spring (Primavera Silenciosa), de autoria de Rachel Carson,
considerado um marco no histórico das discussões a respeito do meio ambiente, o qual
expunha os perigos do uso do inseticida DDT. Segundo Dias (2009), o livro agiu de modo a
mobilizar a sociedade de diversos países, nos anos seguintes, à intensa inspeção de terras,
rios, mares e ares, preocupados com os danos causados ao meio ambiente.
No ano de 1968, educadores, cientistas, industriais e funcionários dos governos de dez
países estiveram reunidos em Roma (Itália), no intuito de discutir o futuro da humanidade.
Dessa reunião surgiu o Clube de Roma, uma organização informal com o objetivo de
promover o entendimento dos componentes que formam o sistema global, quais sejam, esfera
econômica, política, natural e social, além de chamar a atenção dos responsáveis por decisões
de alto alcance de todo o mundo, possibilitando a promoção de novas iniciativas e planos de
ação (DIAS, 2009; MIOTTO, 2013). O relatório resultante dessa reunião, conforme destaca
Miotto (2013), conhecido como Relatório do Clube de Roma ou Relatório Meadows, tratou
de problemas relacionados ao desenvolvimento da humanidade no que se refere às temáticas
de energia, poluição, saneamento, saúde, meio ambiente, tecnologia e crescimento
populacional.
Na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em 1972, em
Estocolmo, conhecida como Conferência de Estocolmo, focou-se na premissa de que as
questões ambientais deveriam se tornar objeto de políticas socioeconômicas, em nível
1

Também conhecida como Comissão Brundtland, em homenagem à Gro Harlem Brundtland,
coordenadora dos trabalhos desenvolvidos e Primeira-Ministra da Noruega no período (SILVA, 2003).
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nacional e internacional, uma vez que a proteção e o melhoramento do meio ambiente
humano afetam o bem-estar das nações e o desenvolvimento econômico de todos os países, ou
seja, pautou-se na expectativa de que poderia haver ajuda mútua entre países a fim de
cumprirem suas parcelas de ajuda ao Planeta. Ainda, nessa conferência, enfatizou-se que, nos
países em desenvolvimento, a maioria dos problemas ambientais estava sendo motivado pelo
subdesenvolvimento. Tal colocação se deu de modo a incitar esses países a se desenvolverem,
salvaguardando e melhorando o meio ambiente (SILVA, 2003; MIOTTO, 2013).
Em 1987, no Relatório da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento
(comissão criada em 1983), foi cunhada a definição de desenvolvimento sustentável, qual seja
(WCED, 1987, p. 37): “Desenvolvimento que atenda as necessidades da geração atual sem
comprometer a habilidade das gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”.
Conforme destaca o Relatório, os objetivos de desenvolvimento econômico e social devem ser
balizados em termos da sustentabilidade, tanto em países desenvolvidos como em
desenvolvimento (WCED, 1987).
De acordo com Silva (2003), a partir desses relatórios e conferências, houve estímulo
ao desenvolvimento de pesquisas por agências governamentais, instituições de pesquisa e pelo
setor privado de diversos países, as quais objetivavam a redução dos impactos de edifícios ao
meio ambiente, dando enfoque em estratégias para atenuação do uso de recursos nãorenováveis, economia de energia e redução na geração de resíduos de construção.
A partir da década de 80, conforme destacam Silva (2003) e Dias (2009), passaram a
ser definidas metas ambientais em convenções globais como as de Montreal em 1987, do Rio
de Janeiro em 1992 e de Quioto em 1997. Segundo Silva (2003), a meta do desenvolvimento
sustentável recebeu relevância e comprometimento global com a Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (United Nations Conference on Environment and
Development - UNCED), no Rio de Janeiro, em 1992, vinte anos depois da reunião de
Estocolmo, resultando no consenso de que as estratégias de desenvolvimento sustentável
deveriam integrar aspectos ambientais2 em planos e políticas de desenvolvimento. Foi, desse
modo, publicada a Agenda 21 (UNITED NATIONS, 1992), um plano de ação global que
propunha uma visão de longo prazo para estabelecer o equilíbrio entre as necessidades
econômicas e sociais e os recursos naturais do Planeta para o século XXI. Na própria
UNCED, a Agenda 21 foi assinada por 179 governos (BRASIL, 2013), levando, a partir de
2

Aspectos ambientais compreendem contaminação do ar, das águas e dos solos, geração de resíduos
(sólidos, líquidos ou emissões atmosféricas), consumo de energia e de recursos naturais, poluição
sonora e impactos sobre ecossistemas (ANTUNES; CORDEIRO, 2011).
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então, todos os setores da sociedade ao processo de reinterpretação da Agenda 21 nos seus
contextos específicos, em função das agendas locais e setoriais, conforme destaca Silva
(2003).
Por fim, em 2012, no Rio de Janeiro, integrando o grupo das principais conferências
mundiais relacionadas à conscientização quanto à preservação do meio ambiente, foi realizada
a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio +
20, no intuito de discutir a renovação do compromisso político das nações com o
desenvolvimento sustentável e fazer uma avaliação quanto aos avanços atingidos desde a Rio
92.

2.1.2 Construção civil e a sustentabilidade
A construção civil é uma atividade historicamente considerada como “suja”, conforme
destacam Agopyan e John (2011), em função de consumir muitos recursos naturais, gerar
grandes quantidades de resíduos, provocar transtornos como poeira e ruídos, além de
representar a atividade humana com maior impacto sobre o meio ambiente. No entanto,
segundo Silva (2003), essa atividade foi considerada uma indústria com problemas de
sustentabilidade apenas após meados da década de 1990. As interpretações mais relevantes da
Agenda 21 para o setor da construção civil foram: (1) a Agenda Habitat II, assinada na
Conferência das Nações Unidas realizada em Istambul, em 1996, (2) a CIB5 Agenda 21 on
Sustainable Construction, de 1999, a qual compreende, dentre outros, medidas para redução
de impactos aplicando-se alterações no modo como os edifícios são projetados, construídos e
gerenciados ao longo do tempo; e (3) a CIB/UNEP Agenda 21 for sustaninable construction
in developing countries de 2002 (SILVA, 2003; AGOPYAN; JOHN, 2011).
Desse modo, é plausível constatar que o setor da construção civil tem significativa
importância no atendimento de metas de desenvolvimento sustentável uma vez que, conforme
destaca Silva (2003), edifícios e obras civis modificam a natureza, função e aspecto de áreas
urbanas e rurais, além de empregar direta e indiretamente milhões de trabalhadores. Ainda,
segundo a autora, enquanto alguns desses efeitos são passageiros – ruído e poeira gerados
durante a construção –, outros são mais persistentes e até mesmo permanentes, como é o caso
do CO2 liberado na atmosfera pela produção de materiais e uso de equipamentos. Na
concepção da autora, esses impactos negativos não podem ser reduzidos na mesma proporção
dos avanços tecnológicos experimentados pelo setor.
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Nesse contexto, surge a importância de sistemas de avaliação ambiental de edifícios,
os quais foram criados a partir da década de 1990, quando vários países desenvolveram
mecanismos para a avaliação do desempenho ambiental de edificações frente às crescentes
demandas por iniciativas sustentáveis (SILVA, 2003; AGOPYAN; JOHN, 2011).

2.2 CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS
Rotulagem ambiental ou, como comumente conhecida, selo ou certificação ambiental,
segundo Truffer, Markard e Wustenhagen (2001), Banerjee e Solomon (2003) e Bratt et al.
(2011), pode ser definida como uma informação ambiental relevante sobre um produto
disponível aos consumidores, apresentada por meio de um rótulo (selo) no produto. Conforme
destacam Banerjee e Solomon (2003), os produtos podem ser rotulados com base em uma
ampla

gama

de

considerações

ambientais,

tais

como:

matéria-prima

reciclada,

biodegradabilidade, emissões tóxicas, geração de resíduos, danos à fauna, dentre outros. Os
autores ainda enfatizam que o processo de rotulagem ambiental tem amplas implicações para
os consumidores, empresas e governo, uma vez que contribui para o processo de tomada de
decisões a respeito da seleção de produtos, compra, utilização e descarte.
Deste modo, como salientam Banerjee e Solomon (2003), rótulos ambientais são
ferramentas baseadas em um mercado promissor que têm por objetivo melhorar o
desempenho ambiental de produtos por meio da escolha do consumidor, o qual terá
parâmetros de análise e comparação para a tomada de decisões quanto ao produto. Segundo os
autores, a rotulagem ambiental, no que se refere a aspectos ambientais, não se caracteriza
como um acontecimento novo, no entanto, no que se refere à eficiência energética e à
sustentabilidade, é um fenômeno considerado recente.
Conforme destacam Barbieri (2007) e Antunes e Cordeiro (2011), os selos ou rótulos
ambientais, classificados em três tipos pela família de normas ISO 14.000, têm por objetivo
informar ao público consumidor sobre as características benéficas ao meio ambiente presentes
no produto ou serviço oferecido, tais como biodegradabilidade, retornabilidade, uso de
material reciclado, eficiência energética, dentre outros.
O Rótulo tipo I, apresentado pela ISO 14024:1999, representa os rótulos criados por
entidades independentes (ou de terceira parte), aplicáveis aos produtos que apresentam
determinados padrões ambientais desejáveis. Basicamente, os Rótulos do tipo I são criados
por programas voluntários de terceira parte baseados em critérios múltiplos, sendo que, para a
concessão e uso do rótulo, o produto deverá atender aos critérios estabelecidos na categoria. A
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ISO 14024:1999 também ressalta que esses rótulos devem ter sua criação fundamentada na
Avaliação do Ciclo de Vida do produto, com o fim de que todos os impactos ambientais
sejam avaliados ao longo do processo, evitando análises incoerentes (BARBIERI, 2007).
O Rótulo tipo II, tratado pela norma ISO 14021:2011, refere-se às reivindicações de
autodeclaração, sem certificação independente ou com uma certificação feita por produtores,
comerciantes, distribuidores ou por quem se beneficia de tal reivindicação, para informar aos
consumidores as qualidades ambientais de seus produtos ou serviços, ou seja, esta caracterizase como uma afirmação, por meio de texto ou símbolo estampado, o qual informa a qualidade
ambiental do produto ou serviço. Esse tipo de rótulo, diferentemente do Rótulo tipo I, muitas
vezes não é elaborado com o estabelecimento de critérios objetivos, ambientalmente
significativos, mensuráveis e verificáveis, o que pode acabar culminado em declarações falsas
e enganosas ao consumidor. Destaca-se que a ISO 14021:2011 especifica que autodeclarações
devem ser verificáveis, específicas e claras, referindo-se a aspectos relevantes do produto ou
serviço em relação às qualidades ambientais no intuito de prover informações relevantes para
processo de decisão dos consumidores (BARBIERI, 2007).
O Rótulo tipo III, apresentado pela ISO 14025:2006, também concedido e licenciado
por entidades de terceira parte, traz informações sobre dados ambientais dos produtos,
quantificados de acordo com um conjunto de parâmetros previamente selecionados e baseados
na avaliação de ciclo de vida. No entanto, diferentemente do Rótulo tipo I, a concessão do
Rótulo tipo III não está vinculada ao alcance ou superação de parâmetros previamente
selecionados, mas aos atributos ambientais do produto ou serviço concernentes a esses
parâmetros, os quais deverão ser comunicados de modo a facilitar ao consumidor compará-los
com outros produtos similares. Como exemplos de Rótulos tipo III, Barbieri (2007) destaca o
selo norte-americano Energy Star e o brasileiro Procel.
Os princípios gerais para todos os tipos de rótulos e declarações encontram-se na ISO
14020:2000. Segundo a ISO 14020:2000, rótulos e declarações ambientais devem apresentar
informações que sejam verificáveis, precisas, relevantes e não enganadoras sobre aspectos
ambientais de produtos e serviços e, ainda, não devem ser criados ou adotados com objetivo
de criar obstáculos desnecessários ao comércio internacional, mas com o intuito de incentivar
a procura e a oferta desses produtos e serviços que causem menos impactos ambientais.
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2.3 AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Conforme destacam Silva (2003) e Barbieri (2007), a Avaliação do Ciclo de Vida
(ACV), do inglês Life-Cycle Assessment (LCA), é um instrumento de gestão ambiental
aplicável a bens e serviços que tem por objetivo identificar os aspectos ambientais de um bem
ou serviço (contemplando todos os seus componentes) desde a origem dos recursos no meio
ambiente, passando por etapas intermediárias tais como beneficiamento, transporte,
estocagem, uso, manutenção, até a disposição final dos resíduos dos materiais e energia. Os
autores destacam que, em função de analisar a complexa interação de um sistema (bem ou
serviço) com o ambiente ao longo de todo o seu ciclo de vida, a ACV ficou também
conhecida pela expressão “do berço ao túmulo” (cradle to grave). Ortiz, Castells e
Sonnemann (2009) e Silvestre, Brito e Pinheiro (2014) ressaltam que, em função de se
considerar ou não o fim da vida (end-of-life) de um recurso, os limites de um estudo de ACV
podem também ser definidos pela expressão “do berço ao portão” (cradle to gate), o qual
considera apenas a extração e processamentos de matérias primas e a produção do bem, ou
também pela expressão “do berço ao berço” (cradle to cradle), que vai além dos aspectos de
estudo do “berço ao túmulo”, incluindo também a reutilização, recuperação e/ou reciclagem
do recurso.
Segundo Silva (2003), o conceito da ACV foi definido pela Sociedade de Toxicologia
e Química Ambiental (SETAC – Society for Environmental Toxicology and Chemistry) em
1991 e, posteriormente, foi consolidado na série de normas ISO 14.000 em 1996.
Atualmente, uma das normas em vigor que trata da ACV é a ISO 14040:2006, a qual
estabelece que a Avaliação do Ciclo de Vida compreende quatro etapas, quais sejam: (1)
definição do escopo, (2) construção do inventário do ciclo de vida, (3) avaliação do impacto e
(4) interpretação de dados. Na etapa 1 é estabelecido o objetivo do estudo, sua abrangência e
respectivos limites. Na etapa 2 estudam-se os fluxos de energia e materiais para a
identificação e quantificação do consumo de recursos naturais (inputs ambientais) e as
emissões e disposições no ar, água e solo (outputs ambientais) associados ao produto durante
seu ciclo de vida. Na etapa 3 os fluxos de recursos e emissões e disposições identificados na
etapa anterior são caracterizados segundo uma série definida de indicadores de impactos
ambientais, tais como: energia incorporada, emissões, consumo de recursos, potencial para
reciclagem e toxidade. Na etapa 4 são confrontados os dados resultantes com os objetivos
propostos na etapa 1.
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Segundo Silva (2003) e Antunes e Cordeiro (2011), o emprego da ACV na construção
civil tem uma série de finalidades, dentre as quais citam-se:


A seleção de materiais cujo impacto ambiental seja o menor possível;



O uso de recursos projetuais que aprimorem a relação edificação/meio externo;



O entendimento da natureza global e as consequências das atividades humanas
sobre o ambiente;



A apresentação de relações que venham a nortear escolhas durante o projeto,
construção, vida útil e disposição final da construção/edificação (demolição e
reformas).

Antunes e Cordeiro (2011) destacam que o emprego da Avaliação do Ciclo de Vida é
de extrema importância, uma vez que este auxilia na melhora dos aspectos ambientais do
produto em vários pontos do ciclo de vida, além de contribuir com a tomada de decisões
mediante indicadores de desempenho ambiental e com a esquematização de rótulos
ambientais. Reza, Sadiq e Hewage (2011) enfatizam que a metodologia ACV para sistemas de
construção auxilia na tomada de decisão de quais são as alternativas mais sustentáveis entre as
opções disponíveis de produtos ou processos.
Portanto, verifica-se que é importante a compreensão e aplicação da ACV para
elaboração de ferramentas de avaliação ambiental, uma vez que a ACV se caracteriza como
um indicador que refletirá os reais impactos causados pela edificação/ sistema/ material
avaliado.
No entanto, segundo Corrêa (1998) e Rodrigues et al. (2008), a aplicação de ACV é
complexa, pois se concentra em todas as dimensões críticas do impacto ambiental, tais como
consumo de energia, quantificação do uso de matérias-primas ou emissão de substâncias, o
que resulta em enorme quantidade de dados no processo de avaliação. Ainda, o emprego
dessa metodologia, segundo Corrêa (1998), é oneroso financeiramente, uma vez que
compreende a compilação de um inventário de todos os impactos ambientais associados ao
produto e ao seu processo produtivo, avaliação do inventário e valoração dos impactos
encontrados.
Agopyan e John (2011) destacam que não existe sistema de certificação de
edifícios green building que esteja unicamente baseado na ACV, uma vez que, conforme
destaca Silva (2003), há limitação dos dados pesquisados nas bases de dados validadas,
mesmo nas internacionais. No momento, segundo Agopyan e John (2011), as únicas
ferramentas de certificação que estão mais próximas de ter seus critérios baseados apenas em
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dados de um inventário de ACV são a ferramenta inglesa BREEAM, que é parcialmente
baseada em dados de ACV, e a ferramenta francesa Démarche HQE, que incentiva a tomada
de decisão fundamentada em declaração ambiental de produto.
Mesmo considerando que as bases internacionais de ACV apresentem dados
suficientes que respaldem a formulação de ferramentas de avaliação ambiental, conforme
destacam Silva et al. (2002), é inconsistente avaliar impactos de materiais e processos
adotados no Brasil, considerando-se a utilização de uma base de dados estrangeiros para a
determinação desses impactos ambientais, uma vez que a avaliação ambiental deve se dar à
luz das prioridades, condições e limitações locais. Miotto (2013) realça que a utilização de
dados de ACV de bases estrangeiras aplicando-os ao contexto brasileiro pode gerar
dificuldades na interpretação e levar a conclusões equivocadas.
Desse modo, no intuito de elaborar ferramentas de avaliação ambiental com o fim de
se buscar a diminuição dos impactos causados pela produção e uso de edificações até que haja
uma base de dados de ACV sólida, vários estudos têm adotado metodologias de análise
multicritério, tais como a ferramenta AHP (Analytical Hierarchy Process), no intuito de
estabelecer prioridades entre os diversos aspectos que geram impactos ambientais, destacando
aqueles que, na percepção e experiência dos avaliadores, geram maiores cargas ambientais
(SILVA, 2003; YANG; LI; YAO, 2010; ALYAMI; REZGUI, 2012; YANG; TAI; SHI,
2012).

2.4 CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS PARA EDIFICAÇÕES
A realização de todas as atividades humanas requer grande aplicação de recursos
naturais e de energia, o que se intensifica em função de fatores como a busca por melhores
condições de vida, os altos níveis de crescimento econômico, a expansão urbana e a
industrialização contínua (DAKWALE; RALEGAONKAR; MANDAVGANE, 2011;
ALYAMI; REZGUI, 2012). Assim, segundo enfatizam Alyami e Rezgui (2012), com base
nas crescentes evidências do aquecimento global, das mudanças climáticas, da escassez de
recursos, dentre outros, tem-se observado o aumento da necessidade de implementar ações
imediatas no intuito de dirimir consequências potencialmente graves para as gerações futuras,
principalmente em países em desenvolvimento, os quais, conforme destacam os autores,
possuem altos níveis de emissão de CO2.
As etapas de construção (produção de materiais, transporte e a construção
propriamente dita), uso e manutenção e, ao final da vida útil da edificação, a demolição e a

32

disposição dos resíduos, são os processos que compõem o ciclo de vida das edificações. Tais
etapas se caracterizam por consumir energia e recursos em cada um dos estágios que as
envolvem. Conforme destaca Emmanuel (2004), os edifícios são responsáveis por um sexto
do consumo mundial de água doce, um quarto do uso de madeira e dois quintos de outros
materiais e de energia. Portanto, no intuito de melhorar o desempenho ambiental global dos
edifícios, deve-se buscar alternativas que resultem na redução da demanda de energia,
economia de recursos naturais e redução nas emissões de CO2 e outros gases na atmosfera
(DAKWALE; RALEGAONKAR; MANDAVGANE, 2011; TAE; BAEK; SHIN, 2011).
Os problemas ambientais gerados pelos processos que envolvem a produção das
edificações podem ser atribuídos à ausência de instrumentos de avaliação ambiental capazes
de diagnosticar ambientes construídos, no intuito de encaminhá-los às melhores práticas de
planejamento, execução, uso, manutenção, demolição e disposição final (TAE; BAEK; SHIN,
2011; ALYAMI; REZGUI, 2012). Dessa forma, conforme destacam Alyami e Rezgui (2012),
um esquema para a medição do desempenho ambiental dos edifícios se torna essencial.
Observa-se significativo esforço mundial no desenvolvimento de sistemas elaborados para
aferir o desempenho ambiental dos edifícios, tal como se contempla em estudos elaborados
por Silva et al. (2002), Silva (2003), Silva (2007), Grace (2008), Haapio e Viitaniemi (2008),
Ali e Al Nsairat (2009), Dakwale, Ralegaonkar e Mandavgane (2011), Alyami e Rezgui
(2012) e Sharifi e Murayama (2013).
No que se refere ao setor da construção civil, segundo Brito, Vittorino e Akutsu
(2008), as certificações ambientais do produto partem da premissa de que um edifício com
alto desempenho ambiental deve gerar pouco impacto ao meio ambiente, propiciando boas
condições de conforto e salubridade aos usuários.
Dessa forma, esses processos de avaliação se consolidaram e, de modo geral, se dão
por meio de processos de certificação voluntária, com grande abrangência temática,
destacando os aspectos que representam os maiores desafios ambientais locais. Essas
certificações visam encorajar a demanda do mercado por níveis superiores de desempenho
ambiental e, por sua vez, devem permitir a um leigo identificar edificações (produtos) com
características desejáveis, que as diferencie no mercado (SILVA, 2003; BRITO;
VITTORINO; AKUTSU, 2008; AGOPYAN; JOHN, 2011; ALYAMI; REZGUI, 2012).
Grande parte dos sistemas de avaliação ambiental de edifícios fundamenta-se em
indicadores de desempenho que conferem uma pontuação técnica em função do grau de
atendimento aos requisitos referentes aos aspectos construtivos, climáticos e ambientais,
dando enfoque ao interior da edificação, ao seu entorno próximo e à sua relação com a cidade
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e com o meio ambiente global (BRITO; VITTORINO; AKUTSU, 2008; ALYAMI; REZGUI,
2012).
Conforme John (2010a) e Alyami e Rezgui (2012), os vários métodos de avaliação
utilizados na certificação de edificações possuem alguns aspectos conceituais em comum,
quais sejam: impactos do empreendimento no meio urbano, materiais e resíduos, uso racional
da água em busca de economia da água potável, energia e emissões atmosféricas e conforto e
salubridade do ambiente interno.
Assim, segundo Silva (2007) e Brito, Vittorino e Akutsu (2008), dados os indicadores
ambientais, cada certificação – de diferentes instituições, que compreendem desde
ferramentas de apoio ao projeto até instrumentos de avaliação pós-ocupação – estabelece as
importâncias relativas dos diversos aspectos avaliados nos processos, evidenciando as
diferenças entre as ponderações estabelecidas, ou seja, os critérios dentro de uma certificação
são elaborados e sua ponderação se dá de acordo com as características pertinentes ao local de
aplicação. Desta forma, conforme Agopyan e John (2011), certificações importadas, mesmo
que tenham sofrido processo de adaptação, não refletem de forma adequada as características
e necessidades de uma região ou país, fazendo com que sua efetividade seja reduzida. Ainda,
Bratt et al. (2011), corroborado por Dendler (2013), expõem sua preocupação no sentido de
que o número de certificações ambientais tem aumentado rapidamente e, em muitos casos,
não ficam claros quais os objetivos e o que está incluso nos critérios da certificação, o que
acaba resultando em crescente confusão e desconfiança em rótulos ambientais por parte dos
usuários, por não conseguirem diferenciá-las facilmente.

2.4.1 Certificações ambientais para edificações ao redor do mundo

Os principais países europeus, além dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e,
mais recentemente, Jordânia, Catar e Brasil, possuem sistemas de avaliação e classificação de
desempenho ambiental de edifícios, dentre os quais, destacam-se os mais relevantes (SILVA,
2007; ALI; AL NSAIRAT, 2009; JOHN; PRADO, 2010; MIRANDA, 2013; GEERTS, 2014;
QSAS, 2014):


Internacional: SBTool



Alemanha: DGNB e EPIQR



Austrália: Green Star e Nabers



Austria: Comprehensive Renovation
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Brasil: AQUA, PROCEL EDIFICA, IPT e Casa Azul



Canadá: BEPAC e BREEAM Canadá



Catar: QSAS



China: HK-BEAM (Hong Kong)



Dinamarca: BEAT



Estados Unidos: LEED, MSDG e Green Global



Finlândia: PromissE



França: HQE e Certification Habitat & Environnement



Japão: CASBEE e BEAT



Jordânia: SABA



Noruega: EcoProfile



Reino Unido: BREEAM e PROBE



Suécia: EcoEffects e Environmental Status of Building

2.4.2 Características dos principais métodos de avaliação ambiental de edificações

A principal função de uma ferramenta de avaliação ambiental, conforme destacam
Alyami e Rezgui (2012), é averiguar o desempenho ambiental das edificações por meio de
uma lista de critérios, no intuito de avaliar o grau de adequação ambiental da construção. Para
compreender a essência de algumas dessas ferramentas de avaliação ambiental das
edificações, na sequência são tratadas características dos principais sistemas internacionais
destacados pela bibliografia científica (ALI; Al NSAIRAT, 2009; ALYAMI; REZGUI,
2012), quais sejam: BREEAM, LEED, SBTool e CASBEE, e das ferramentas nacionais:
Processo AQUA e Casa Azul.

2.4.2.1 BREEAM

A certificação BREEAM consiste em uma ferramenta de avaliação ambiental
desenvolvida pelo Building Research Establishment (BRE) em 1990 na Inglaterra e,
atualmente, apresenta mais de 250.000 edificações com algum nível de certificação BREEAM
e mais de um milhão de registros em busca da certificação desde sua fundação, em 50 países
(MIOTTO, 2013; BREEAM, 2014).
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Essa certificação pode ser empregada em edificações residenciais, industriais, de
varejo, tribunais, instituições educacionais, de saúde, prisões, edificações de tipologia
incomum e multifuncionais (MAO; LU; LI, 2009). Conforme Miotto (2013), a certificação
BREEAM se diferencia das demais certificações por apresentar maior rigor e profundidade
em seus critérios, sendo esses critérios resultantes de pesquisas acadêmicas e avaliações do
ciclo de vida de materiais e sistemas construtivos envolvidos nas etapas de construção da
edificação.
As categorias avaliadas pelo BREEAM são apresentadas no Quadro 1. As edificações
submetidas ao processo de certificação são avaliadas de acordo com os critérios presentes em
cada categoria, sendo os créditos concedidos de acordo com seu desempenho. A partir da
porcentagem de créditos atingida, por exemplo, para o BREEAM EcoHomes para residências
(BREEAM, 2006), tem-se a seguinte classificação: Básico (36% - 47%), Bom (48% - 57%),
Muito Bom (58-69%) e Excelente (70% ou mais).

Quadro 1 – Categorias e percentual de participação da Certificação BREEAM EcoHomes 2006
Quantidade de créditos
Participação (%)
Categorias
disponíveis
10
9,35%
Gestão
8
7,48%
Saúde e bem-estar
24
22,43%
Energia
8
7,48%
Transporte
6
5,61%
Consumo de água
31
28,97%
Materiais
9
8,41%
Uso do solo e ecologia
11
10,28%
Poluição
Fonte: BREEAM (2006).

2.4.2.2 LEED

A certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) constitui-se
como um sistema internacional de certificação ambiental voluntária para edificações
empregada, atualmente, em 143 países. Essa ferramenta foi elaborada em 1998 pelo U.S.
Green Building Council (USGBC), nos Estados Unidos, direcionada a avaliação ambiental de
edificações pré-existentes e para novas construções residenciais, escolares, de varejo,
comerciais, multifuncionais e de saúde (ALYAMI; REZGUI, 2012; GBCBrasil, 2014). Para
tanto, a certificação LEED possui várias tipologias, quais sejam: New Construction (NC –
para novas construções e grandes reformas), Existing Building (EB – para edifícios
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existentes), Commercial Interiors (para interiores comerciais), Core & Shell (para envoltória e
estrutura principal), Retail (para lojas de varejo), Schools (para escolas), Neighborhood
Development (para desenvolvimento de bairros) e Helthcare (para hospitais). Segundo Miotto
(2013), a certificação LEED compreende um conjunto de sistemas de certificação voltados
para o mercado no que se refere a edificações de alto desempenho no contexto da
sustentabilidade.
As categorias avaliadas pelo LEED NC são apresentadas no Quadro 2. As construções
submetidas ao processo são analisadas de acordo com os critérios presentes em cada
categoria, sendo o nível de classificação expresso em função da quantidade de pontos
atingidos. Para a obtenção da certificação LEED NC, a edificação – nas etapas de projeto,
execução e operação – deverá atender todos os pré-requisitos estabelecidos em cada categoria
da certificação (
Quadro 3). Cumpridos os pré-requisitos, o projeto será qualificado de acordo com a
quantidade de pontos que atingir na avaliação dos outros critérios que compõem as categorias
da certificação. Essa classificação se dá nos seguintes níveis: Certificado (40 – 49 pontos),
Prata (50 – 59 pontos), Ouro (60 – 79 pontos) e Platina (80 pontos ou mais) (USGBC, 2009;
GBCBrasil, 2014).

Quadro 2 – Pré-requisitos da Certificação LEED NC 2009 em função de cada categoria

Categorias
Espaço Sustentável
Uso racional da água
Energia e Atmosfera
Materiais e Recursos
Qualidade Ambiental Interna
Inovação e Processo do Projeto
Créditos regionais

Quantidade de Pré-requisitos
1
1
3
1
2
-

Fonte: USGBC, 2009.
Quadro 3 – Categorias e percentuais de participação da Certificação LEED para Novas Construções
2009 (LEED NC 2009)

Categorias
Espaço Sustentável
Uso racional da água
Energia e Atmosfera
Materiais e Recursos
Qualidade Ambiental Interna
Inovação e Processo do Projeto
Créditos regionais
Fonte: USGBC, 2009.

Pontos Possíveis
26
10
35
14
15
6
4

Participação (%)
23,64%
9,09%
31,82%
12,73%
13,64%
5,45%
3,64%
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2.4.2.3 SBTool

A ferramenta SBTool, anteriormente conhecida como GBTool, foi criada em 1998, no
Canadá, pelo International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE) para
avaliação ambiental de qualquer tipo de edificação, tais como grandes e pequenas
construções, residenciais ou comerciais, novas, existentes ou de expansão. Essa ferramenta foi
projetada para permitir que os usuários possam adequar os pesos entre os critérios no intuito
de refletir as diferentes prioridades, tecnologias, métodos construtivos e valores culturais
existentes nas diversas regiões ou países em que se dará o processo de avaliação. Em função
disso, os pontos de referência e pesos são adequados por equipes de especialistas nacionais,
por meio de métodos como o processo de Análise Hierárquica (AHP), o que torna o método
mais relevante em virtude de estar adequado à realidade local (COLE; LARSSON, 2002;
CHANG; CHIANG; CHOU, 2007; ALYAMI; REZGUI, 2012; LARSSON, 2012). Desse
modo, conforme destaca Larsson (2012), muitas versões dessa ferramenta de avaliação
ambiental podem ser desenvolvidas em diferentes regiões, mesmo compartilhando de uma
mesma metodologia e de um conjunto de termos. Exemplos dessa adequação podem ser
observados no
Quadro 4, o qual apresenta os percentuais direcionados a cada categoria em aplicações
da ferramenta GBTool 2005 em Taiwan e em Portugal.
Quadro 4 – Categorias e percentuais de participação da Certificação GBTool 2005
Participação (%)
Participação (%) adequada
adequada para Taiwan
para Portugal
Categorias
(CHANG; CHIANG;
(LIBRELOTTO; JALALI,
CHOU, 2007)
2008)

Seleção do Local, Planejamento de
Projeto e Desenvolvimento
Energia e Consumo de recursos
Cargas Ambientais
Qualidade Ambiental Interna
Funcionalidade e Controle dos
sistemas da edificação
Adaptação e Manutenção
Aspectos Econômicos e Sociais

11,8

13

18,6
21,1
16,2

22
22
22

10,5

-

11,1
10,7

9
13

Fonte: Chang; Chiang; Chou (2007); Librelotto; Jalali (2008).

Na versão mais recente do SBTool, de 2012, há quantidades de critérios máxima e
mínima para cada categoria, expressas no
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Quadro 5. A estrutura do SBTool consiste em dois módulos de avaliação distintos que
estão relacionados às fases do ciclo de vida: “avaliação do sítio” compreendido pela fase de
pré-projeto e “avaliação da edificação”, compreendido pelas fases de projeto, construção e
operação.
Quadro 5 – Categorias e percentuais de participação da certificação SBTool 2012

Categorias

Escopo

Quantidade
de critérios
por
categoria
(total)

Local do sítio,
serviços
disponíveis e
características
do sítio
Regeneração e
desenvolvimen
to dos espaços,
projeto urbano
e infraestrutura
Energia e
Consumo de
recursos
Cargas
Ambientais
Qualidade
Ambiental
Interna
Qualidade de
serviços
Aspectos
sociais,
culturais e
perceptíveis
Custos e
aspectos
econômicos

Máx.

35

35

-

-

-

Mín.

8

8

-

-

-

Máx.

43

-

22

-

21

Mín.

4

-

2

-

2

Máx.

26

-

10

6

10

Mín.

9

-

4

2

3

Máx.
Mín.
Máx.

44
4
37

-

19
2
18

7
-

18
2
19

Mín.

4

-

2

-

2

Máx.
Mín.
Máx.

54
5
22

-

20
2
10

9
1
2

25
2
10

Mín.

2

-

1

-

1

Máx.

9

-

4

1

4

Mín.

2

-

1

-

1

270
38

35
8

103
14

25
3

107
13

Máx.
Mín.
Fonte: Larsson (2012).
TOTAL

Quantidade
de critérios
na fase de
Pré-projeto

Quantidade
de critérios
na fase de
Projeto

Quantidade
de critérios
na fase de
Construção

Quantidade
de critérios
na fase de
Operação

2.4.2.4 CASBEE

A ferramenta de avaliação ambiental CASBEE (Comprehensive Assessment System
for Built Environment Efficiency) foi desenvolvida no Japão em 2001, por meio de parceria
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entre governo, indústria e universidades, voltada às edificações residenciais (uni e
multifamiliares), varejos, construções industriais temporárias e multifuncionais (JSBC, 2010;
ALYAMI; REZGUI, 2012).
Os quatro campos de avaliação abrangidos pelo CASBEE são: eficiência energética,
eficiência de recursos, meio ambiente e ambiente interno, totalizando mais de 90 subitens (a
depender de qual a modalidade em avaliação), os quais são reclassificados em dois grupos
principais: Q (Built Environmental Quality – Qualidade do Ambiente Construído) e L (Built
Environmental Loadings – Cargas do ambiente construído), também tratado como LR (Built
Environmental Loadings Reduction – Diminuição de cargas do ambiente construído). Q é
divido em três grupos de avaliação: Q1 – ambiente interno; Q2 – qualidade de serviços; Q3 –
ambiente externo e, LR também é dividido em três grupos de avaliação: LR1 – energia; LR2 –
recursos e materiais e LR3 – Meio ambiente (JSBC, 2010; ALYAMI; REZGUI, 2012).
A fim de se obter o nível de eficiência ambiental da edificação, o CASBEE adota o
cálculo de BEE (Building Environment Efficiency – Eficiência Ambiental de Edificações)
para a classificação de cada edificação, conforme se apresenta na Equação 1 (JSBC, 2010;
ALYAMI; REZGUI, 2012).

BEE =

𝑄
𝐿

(1)

Em que:
Q = Qualidade do ambiente construído
L = Cargas do Ambiente Construído

O uso do BEE permite a apresentação dos resultados do desempenho ambiental das
edificações de forma mais clara e simples. Obtido o valor de BEE por meio do cálculo
apresentado, dispõe-se do gráfico apresentado na Figura 1 para identificação do nível da
certificação obtido pela edificação avaliada. No gráfico, L é representado no eixo X e Q no
eixo Y. O resultado da avaliação do BEE é expresso por meio de uma reta que passa na
origem (0,0), desse modo, quanto maior o valor de Q e menor o valor de L, mais íngreme será
a reta e maior o nível de certificação atingido (JSBC, 2010).
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Figura 1 – Classificação baseada na Eficiência Ambiental de Edificações (BEE)

Fonte: JSBC, 2010.

Os níveis de classificação possíveis são: C (pobre, BEE menor que 0,5), B(ligeiramente pobre, BEE entre 0,5 e 1,0), B+ (Bom, BEE entre 1,0 e 1,5), A (Muito Bom,
BEE entre 1,5 e 3,0 ou BEE igual ou maior a 3,0 e Q menor que 50) e S (Excelente, BEE
igual ou maior a 3 e Q igual ou maior a 50) (JSBC, 2010).
Conforme destacam Chew e Das (2008) e Alyami e Rezgui (2012), a ferramenta
CASBEE se diferencia de outros sistemas de avaliação em função de sua abordagem única
para a conclusão de seu resultado final. Em vez de depender de uma avaliação simples, o
CASBEE introduz o conceito de Eficiência Ambiental de Edificações (BEE) com coeficientes
de ponderação para a avaliação de diferentes tipos de construção, baseando-os nos resultados
de uma avalição a partir de questionários respondidos pelas principais partes interessadas, tais
como projetistas, proprietários e construtores, sendo as respostas finais obtidas posteriormente
por meio de análise hierárquica.
O Quadro 6 apresenta a quantidade de critérios da certificação CASBEE NC 2010
(para novas construções) e quais os pesos considerados no cálculo de BEE para cada uma das
categorias.

Quadro 6 – Categorias e quantidade de critérios na certificação CASBEE NC 2010

Grupo

Categorias

Total de critérios
avaliados

Percentual de
Participação (%)

Q (Qualidade do
Ambiente
Interno)

Ambiente Interno (Q1)
Qualidade de serviços (Q2)
Ambiente externo local (Q3)
Energia (LR1)
Recursos e Materiais (LR2)
Ambiente global (LR3)

33
33
4
6
13
15

40%
30%
30%
40%
30%
30%

LR (Cargas do
Ambiente
Construído)
Fonte: JSBC, 2010.
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2.4.2.5 Processo AQUA

O Processo AQUA (Alta Qualidade Ambiental) foi elaborado no Brasil fundamentado
na certificação francesa NF Logement & Démarche HQE, sendo que sua publicação se deu
em 2007 pela Fundação Vanzolini. Essa certificação é voltada para edificações do setor de
serviços, tais como escritórios e edifícios escolares. A versão do Processo AQUA para
edificações habitacionais teve sua primeira versão publicada em 1° de fevereiro de 2010,
sendo a versão atual de 1° de janeiro de 2013 (FUNDAÇÃO VANZOLINI, 2013).
O Processo AQUA destina-se à avaliação ambiental de escritórios, escolas, hotéis,
estabelecimentos comerciais e habitacionais (HILGENBERG; TAVARES; FREITAS, 2011;
FUNDAÇÃO VANZOLINI, 2013)
As quatorze categorias que compõem o escopo do Processo AQUA são destacadas no
Quadro 7, as quais são compreendidas por 453 critérios de desempenho ambiental. O
desempenho de cada categoria avaliada se expressa em três níveis: Bom, que compreende o
desempenho ambiental mínimo aceitável (expresso por “B”), Superior, que consiste em
algumas práticas sustentáveis além das usuais (expresso por “S”) e Excelente, que
corresponde às práticas observadas em empreendimentos de alta qualidade ambiental
(expresso por “E”). Os demais critérios são apresentados como Opcionais para o nível
Excelente (Expressos por “Opc. E”) (FUNDAÇÃO VANZOLINI, 2013).

Quadro 7 – Categorias e percentuais de participação do Processo AQUA e itens obrigatórios para os
níveis de desempenho ambiental

Categorias
Relação do edifício com o seu
entorno
Escolha integrada de produtos,
sistemas e processos construtivos
Canteiro de obras com baixo
impacto ambiental
Gestão da energia
Gestão da água
Gestão dos resíduos de uso e
operação do edifício
Gestão de Manutenção
Conforto higrotérmico
Conforto acústico

Total de
critérios

Part.
(%)

53

Níveis
B

S

E

Opc.
E

11,70%

21

37

43

10

40

8,83%

15

25

33

7

40

8,83%

15

27

32

8

73
38

16,11%
8,39%

15
14

34
23

56
30

16
8

25

5,52%

9

16

18

7

17
13
51

3,75%
2,87%
11,26%

7
6
17

11
9
33

15
12
51

2
1
-
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Quadro 8 – Categorias e percentuais de participação do Processo AQUA e itens obrigatórios para os
níveis de desempenho ambiental (continuação)

Categorias
Conforto visual
Conforto olfativo
Qualidade sanitária dos
ambientes
Qualidade sanitária do ar
Qualidade sanitária da água

Total de
critérios

Part.
(%)

29
17

Níveis
B

S

E

6,40%
3,75%

10
11

20
15

27
17

Opc.
E
2
-

12

2,65%

6

10

12

-

28
17

6,18%
3,75%

16
14

23
15

27
17

1
-

Fonte: Fundação Vanzolini (2013).

Para a obtenção da certificação do Processo AQUA é necessário que o perfil de
desempenho da edificação, nas quatorze categorias, seja no mínimo: três categorias
classificadas como Excelentes (obedecendo a quantidade de critérios da coluna “E” e,
opcionalmente, a quantidade da coluna “Opc. E”), quatro como Superiores (satisfazendo no
mínimo a quantidade de critérios elencados na coluna “S”) e sete como Bom (obedecendo no
mínimo a quantidade de critérios elencados na coluna “B”), sendo os critérios que compõem
essas classificações expressos no Referencial Técnico de certificações (FUNDAÇÃO
VANZOLINI, 2013).

2.4.2.6 Selo Casa Azul

O selo Casa Azul foi criado em 2010 por meio da parceria entre a Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo (Poli-USP), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e a Caixa Econômica Federal, sendo,
segundo John e Prado (2010), o primeiro sistema de classificação de sustentabilidade de
projetos ofertado no Brasil adequado à realidade nacional.
Essa certificação foi desenvolvida para avaliação ambiental de empreendimentos
habitacionais, sendo composta por 53 critérios, os quais são divididos entre seis categorias,
conforme se observa no Quadro 9 (JOHN; PRADO, 2010).
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Quadro 9 – Categorias e percentuais de participação da Certificação Casa Azul

Qualidade Urbana
Projeto e Conforto
Eficiência Energética

Total de
critérios
5
11
8

Conservação de Recursos Materiais
Gestão da Água
Práticas Sociais

CATEGORIAS

9,43%
20,75%
15,09%

Critérios
obrigatórios
2
5
3

10

18,87%

3

8
11

15,09%
20,75%

3
3

Participação (%)

Fonte: John e Prado (2010).

Os níveis de certificação conferidos pelo selo Casa Azul se dão de acordo com a
observância dos critérios nas quantidades mínimas especificadas, conforme segue: Bronze
(atendimento aos 19 critérios obrigatórios), Prata (atendimento aos 19 critérios obrigatórios +
6 critérios de livre escolha) e Ouro (atendimento aos 19 critérios obrigatórios + 12 critérios de
livre escolha). Os critérios obrigatórios são os mesmos para qualquer nível de certificação do
selo Casa Azul.

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO

Analisando os aspectos apontados no Capítulo 2, é possível observar marcos históricos
significativos que deram início a uma discussão mais aprofundada quanto às iniciativas
visando a preservação do meio ambiente. Nesse contexto, verifica-se a elaboração de
ferramentas de avaliação ambiental (certificações ambientais), as quais trouxeram avanço ao
setor da construção civil no que se refere à busca pela diminuição na geração de impactos
ambientais. Dentre as diversas certificações existentes, a ênfase nas principais certificações
internacionais (BREEAM, LEED, SBTool e CASBEE) e nas certificações nacionais
(processo AQUA e selo Casa Azul) permitiu que se observasse a composição dessas
ferramentas, que abordam, de forma geral, desde a elaboração do projeto e identificação do
local de implantação, a critérios de operação e uso da edificação.
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3 IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA PRODUÇÃO DE
ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
Nesse capitulo se dará o estudo de aspectos relacionados à especificação de materiais,
detalhamento em projeto, otimização do projeto e procedimentos de execução, uma vez que
essas categorias estão diretamente relacionadas à qualidade, à durabilidade e a outros aspectos
ambientais, tais como extração de recursos naturais, emissão de gases poluentes na atmosfera
e geração de resíduos.

3.1 DURABILIDADE, VIDA ÚTIL E SUSTENTABILIDADE
No contexto do desenvolvimento tecnológico, a temática da sustentabilidade é
apontada como uma iniciativa em produzir bens que gerem a menor carga ambiental possível,
no intuito de preservar o ambiente de degradações durante a produção do bem e em etapas
futuras (uso, operação, manutenção e disposição final). Assim, para a obtenção do
desenvolvimento sustentável, é indispensável fazer a dissociação entre o desenvolvimento
tecnológico e a carga ambiental, ou seja, deve-se procurar obter o mesmo desempenho com
consumos menores de recursos, reduzindo, dessa forma, a extração de materiais da natureza e
a produção de resíduos e poluentes (JOHN; SJÖSTRÖM; AGOPYAN, 2002).
Uma das proposições que visa estabelecer um vínculo entre o desenvolvimento
tecnológico e a redução do consumo de materiais é o aumento da durabilidade dos elementos
que compõem uma edificação, culminando, por sua vez, em maior vida útil para esta, desde
que as atividades de manutenção previstas sejam executadas (JOHN; SJÖSTRÖM;
AGOPYAN, 2002; MENDES, 2002; BORGES, 2008). Mehta e Monteiro (2008) corroboram
esta premissa, ressaltando que uma vida útil longa é sinônima de durabilidade.
Durabilidade é definida pela ABNT NBR 15575-1:2013 (p.7) como a “capacidade da
edificação ou de seus sistemas de desempenhar suas funções, ao longo do tempo e sob
condições de uso e manutenção especificadas”. Segundo essa norma, esse termo é empregado
de forma qualitativa no intuito de evidenciar o desempenho requerido da edificação ou de
seus sistemas durante a vida útil para a qual foi projetada e executada a construção.
Conforme define a ABNT NBR 15575-1:2013, a vida útil de uma edificação
caracteriza-se como o período de tempo em que esta e/ou seus sistemas encontram-se em
condição para realização das atividades para as quais foram projetados e construídos,
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atendendo aos níveis de desempenho especificados por essa mesma norma, considerando que
haverá a correta execução (no que se refere à periodicidade e qualidade) dos processos de
manutenção especificados no Manual de Uso, Operação e Manutenção, conforme estabelecem
as normas ABNT NBR 14037:2011 e ABNT NBR 5674:2012.
Apesar de já terem permeado uma série de publicações, tais como Souza e Ripper
(1998), John, Sjöström e Agopyan (2002), ABNT NBR 6118:2007 e a ABNT NBR 15575 nas
versões de 2008 e 2010 (versões que não entraram em vigor), os conceitos de durabilidade e
de vida útil da edificação, bem como a relação desses com a temática da sustentabilidade,
obtiveram maior repercussão no Brasil em função da publicação da ABNT NBR 15575:2013
(em vigor a partir de 19 de julho de 2013), na qual a vida útil de projeto mínima passa a ser
uma exigência para os diversos subsistemas da edificação, sendo um desses a estrutura do
edifício (foco da presente pesquisa).
Agopyan e John (2011) ressaltam que o grau de sustentabilidade de um sistema não
pode ser avaliado sem que sua vida útil nas condições de uso seja estimada. De forma
sintetizada, a ABNT NBR 15575-1:2013 apresenta o conceito de vida útil como uma medida
temporal de durabilidade de uma edificação ou de suas partes e, ainda, destaca que os
aspectos que implicam na vida útil da edificação compreendem não apenas a vida útil de
projeto, como também as características dos materiais e da qualidade da construção em suas
diversas etapas.
De acordo John, Sjöström e Agopyan (2002) e Mendes (2002), a durabilidade
desempenha uma importante função na obtenção de uma construção sustentável, uma vez que
há um aumento da vida útil de um conjunto de componentes, o que culmina, dentre outros
aspectos, na redução do consumo de materiais e na diminuição da quantidade de resíduos de
construção e demolição gerados em função destas atividades. Segundo a ABNT NBR 155751:2013, a durabilidade da edificação e de seus sistemas é também um requisito econômico, já
que está diretamente relacionada ao custo global do bem imóvel.
Dessa forma, a durabilidade não deve ser entendida como uma característica intrínseca
a um material, ou seja, alterações em detalhes de projeto e execução que propiciem maior
proteção ao componente contra agentes de degradação podem aumentar a sua vida útil,
contribuindo, portanto, com a diminuição da carga ambiental total (AÏTCIN, 2000; JOHN;
SJÖSTRÖM; AGOPYAN, 2002).
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3.2 PARÂMETROS DE QUALIDADE E DURABILIDADE DE ESTRUTURAS EM
CONCRETO ARMADO
Um concreto durável, conforme destacam Mehta e Monteiro (2008), deverá preservar
sua forma, qualidade e capacidade de usos originais quando submetido aos ambientes para o
qual foi projetado. De acordo com a ACI 201.2R (2008), a durabilidade do concreto de
cimento Portland é determinada por sua capacidade de resistir à ação de intempéries, ataques
químicos (sulfatos e cloretos, por exemplo), à abrasão ou a qualquer outro tipo de
deterioração. Aïtcin (2000) destaca que a expressão “durabilidade do concreto” caracteriza-se
pela resistência deste material ao ataque de agentes físicos e químicos.
Neste contexto de entrosamento dos conceitos de sustentabilidade e durabilidade de
estruturas em concreto armado, é imprescindível identificar os itens relacionados à produção
da estrutura em concreto armado que impactam na durabilidade da estrutura e, portanto, em
sua vida útil (AÏTCIN, 2000).
Segundo Tapan e Aboutaha (2011), problemas relacionados à durabilidade compõem
as grandes preocupações no que se refere à engenharia estrutural atualmente, uma vez que há
um número crescente de estruturas que está experimentando índices significativos de
deterioração antes de atingir sua vida útil de projeto. Esta deterioração prematura, além de
caracterizar problemas de integridade estrutural e segurança da estrutura, apresenta custos
elevados associados aos reparos ou demolições/ reconstruções.
Conforme Aïtcin (2000), um dos principais motivos da deterioração de diversas
estruturas de concreto armado é que, no passado e atualmente, ao se projetar a estrutura, muita
importância se dá à resistência à compressão do concreto e pouca importância é conferida aos
fatores ambientais que a estrutura estará sujeita no desempenho de sua função estrutural.
Ainda, o autor dá ênfase na proposição de que a durabilidade do concreto está diretamente
associada à relação água/aglomerante, uma vez que este parâmetro tem sido fator-chave no
controle da permeabilidade e porosidade do concreto, características que permitem a redução
dos ataques de agentes agressivos ao concreto armado.
No entanto, Aïtcin (2000) destaca que a redução da relação água/aglomerante, apesar
de ser uma condição necessária à obtenção de um concreto durável, não é suficiente. Aïtcin
(2000) e Neville e Brooks (2013) ressaltam outros aspectos relacionados à qualidade e à
durabilidade da estrutura em concreto armado, quais sejam: características relacionadas ao
material empregado e às condições ambientais a que o concreto armado estará exposto
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durante a vida útil da edificação (identificação do meio agressivo, tipo de cimento em função
do ambiente agressivo, consumo mínimo de cimento por m³ de concreto, máxima relação
agua/cimento, resistência à compressão mínima em função da aplicação do concreto dentre
outros), outros detalhamentos construtivos em projeto que devem ser cuidadosamente
observados durante a produção da estrutura (espaçamento mínimo entre armaduras,
cobrimento da armadura, dentre outros) e procedimentos de execução (cuidados com fôrmas e
armaduras, lançamento, adensamento, cura e processo de desforma).

3.3. OUTROS IMPACTOS AMBIENTAIS RELACIONADOS ÀS ESTRUTURAS
EM CONCRETO ARMADO
Além dos aspectos relacionados à durabilidade da estrutura em concreto armado que
tem influência direta sobre a vida útil da edificação, há outros aspectos relacionados à
produção da estrutura em concreto armado que devem permear o estudo em função de
resultarem em impactos ambientais significativos, tais como: extração de recursos naturais do
meio ambiente, emissões de CO2 e outros gases poluentes que contribuem para o efeito estufa
e geração de resíduos.
No que se refere à otimização de projetos, a elaboração de projetos estruturais
otimizados que apresentem o menor consumo de aço, concreto e fôrmas possível é uma
prática que visa a diminuição de impactos ambientais em função do menor consumo de
recursos naturais e da menor emissão na atmosfera de gases poluentes associados à produção
desses insumos.
Ao se tratar da especificação de materiais para estruturas em concreto armado, há uma
diversidade de tópicos a serem abordados, são esses: escolha de produtos com menor
distância de transporte (utilização de produtos locais) no intuito de diminuir emissões de
gases que contribuem para o efeito estufa em função do transporte (JOHN; OLIVEIRA;
LIMA, 2007; USGBC, 2009; FUNDAÇÃO VANZOLINI, 2013), opção pela utilização de
cimentos CPIII ou CPIV em função dos maiores teores de adição e, em razão disso, menor
emprego de clínquer, o que resulta em menor extração de matéria-prima e menores emissões
de CO2 (SOUZA; RIPPER, 1998; ABCP, 2002; JOHN, 2010a), qualidade de materiais e
produtos, no intuito de evitar reparos ou substituições prematuras, o que geram resíduos
(JOHN, 2010a).
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Conforme aponta Rebmann (2011), por ser o cimento o principal material de
construção empregado no Brasil, o aumento de seu consumo é proporcional ao aquecimento
da economia. Dados apresentados pelo relatório do Sindicato Nacional da Indústria do
Cimento (SNIC, 2010) expõem que o consumo de cimento no país atingiu um total de 60
milhões de toneladas no ano de 2009, representando um aumento de 46% quando comparado
a 2006 e, no ano de 2010, esse aumento foi de 15,6%, o que mantém o Brasil entre os maiores
consumidores de cimento no mundo.
Uma série de relatórios, segundo apresenta Rebmann (2011), apresentam estimativas
de que haverá um aumento considerável do consumo de cimento nas próximas décadas. Isso,
segundo o autor, trará grandes impactos ambientais, uma vez que uma das principais
consequências do aumento do consumo de cimento é o crescimento no consumo de energia
para a produção e também a emissão de CO2 na atmosfera, além da necessidade de instalação
de novas unidades industriais, dentre outros aspectos.
A produção de cimento é um processo altamente energético e, conforme IEA (2007
apud REBMANN, 2011), gera entre 650 a 900 kg de CO2 por tonelada de cimento, sendo que
a média ponderada (com base na compilação de dados) dá-se em 830 kg de CO2 por tonelada
de cimento. Esses valores se aproximam a todos os outros mencionados por Rebmann (2011),
os quais variam entre 700 kg a 930 kg, dependendo do teor de clínquer utilizado na produção.
Conforme reporta Barbieri (2007), o CO2 é um gás de referência nos estudos
relacionados ao aquecimento global. O aumento nos níveis de CO2 associado ao aquecimento
global aumenta a probabilidade de carbonatação do concreto e, por conseguinte, da corrosão
da armadura presente nas estruturas. Portanto, observa-se que o impacto do crescente
lançamento de CO2 na atmosfera e das alterações climáticas na infraestrutura é considerável,
uma vez que o processo de corrosão é destrutivo para a sociedade e oneroso para reparação
(STEWART; WANG; NGUYEN, 2011).
Outro material de grande consumo em estruturas em concreto armado é o aço.
Agopyan e John (2011) ressaltam que a produção de aço no mundo é responsável por entre 6
e 7% das emissões de CO2 na atmosfera, sendo parte destinada à construção civil. Dados de
Costa (2012) apresentam que a emissão média de CO2 na produção do aço é de 1845,2 kg por
tonelada de aço produzido, sendo esse valor consideravelmente superior àquele apresentado
por Agopyan e John (2011), que é de 1250 kg de CO2 por tonelada de aço produzido no
contexto brasileiro com base no relatório do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change). Segundo Agopyan e John (2011), essa diferença é atribuída à significativa
participação da aciaria de arco elétrico, a qual apresenta emissões de CO2 até 50% menores se
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comparadas à produção via alto-forno ou aciaria, uma vez que, ao reciclar sucata, emprega
energia elétrica limpa. De qualquer forma, verifica-se que a produção do aço apresenta uma
elevada carga ambiental no que se refere à emissão de CO2 na atmosfera, sendo superior às
emissões associadas à produção de cimento, por tonelada de cada material produzido, o que
justifica o estudo do projeto estrutural de forma a otimizar o consumo desse insumo.
Ao se tratar de aspectos relacionados à execução, há também uma série de
procedimentos que não estão diretamente relacionados à durabilidade da estrutura em
concreto armado, no entanto, que apresentam impactos ambientais e, desse modo, devem ser
destacados. São esses: cuidados com irregularidades no nível em pavimentos de concreto no
intuito de evitar sobreconsumo de argamassa na etapa de execução de contrapisos (SOUZA;
DEANE, 2007), consumo de concreto e aço de acordo com projeto estrutural, procurando
evitar perdas de materiais por sobreespessuras de lajes ou sobrelargura de vigas, dentre outros
(SOUZA; PALIARI; PESSARELO, 2006; TCPO, 13), emprego de fôrmas industrializadas e
escoramento metálico, o que possibilita maior número de reutilizações, evitando o emprego
de madeira em aplicações de baixa durabilidade, além de garantir maior controle na
verticalidade da estrutura (evitando ajustes de prumos de edificações com argamassas
posteriormente) (JOHN, 2010a), emprego de aço cortado e dobrado de fábrica, no intuito de
diminuir perdas em canteiro de obras em função das etapas de corte e dobra de aço
(PEINADO; DE MORI; MIOTTO, 2013) e utilização de concreto autoadensável, o qual, além
de poder resultar em maior durabilidade para a estrutura em concreto armado, possibilidade
também o emprego de resíduos industriais em sua composição (TUTIKIAN; DAL MOLIN,
2008; VANDERLEI, et al., 2014b).
Portanto, verifica-se que há uma diversidade de itens relacionados à produção da
estrutura em concreto armado que não estão diretamente relacionadas à durabilidade da
estrutura, no entanto geram ônus ambiental e, portanto, devem ser considerados.

3.4

IMPACTOS

AMBIENTAIS

DECORRENTES

DA

PRODUÇÃO

DE

ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
A partir da constatação das implicações ambientais decorrentes das etapas que
envolvem a produção da estrutura em concreto armado, torna-se importante analisar os
impactos oriundos das atividades que compõem cada etapa. Desse modo, nesse tópico,
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procede-se ao estudo de aspectos relacionados a especificação de materiais, detalhamento em
projeto, otimização do projeto e procedimentos de execução.

3.4.1 Especificações de Materiais

Esse tópico trata de aspectos relacionados à especificação de materiais para estruturas
em concreto armado de edificações que apresentam impactos ambientais relacionados à
qualidade e durabilidade da edificação, à extração de matérias primas da natureza, às emissões
de gases poluentes na atmosfera, ao descarte prematuro de resíduos, caso não se tomem os
cuidados necessários, são esses: identificação das condições ambientais de exposição da
estrutura em concreto armado ao longo de sua vida útil e da definição de tipo de cimento
condizente à agressividade do ambiente e às particularidades da construção; uso de CPIII e
CPIV; especificações estabelecidas pela ABNT NBR 12655:2006 quanto ao consumo mínimo
de cimento por m³ de concreto, relação água/cimento máxima e resistência à compressão
mínima para o concreto; emprego de agregados reciclados em substituição parcial ao
agregado miúdo e graúdo; especificação da qualidade de materiais e produtos a serem
utilizados (de acordo com SiMaC do PBQP-H, com a ABNT NBR 15575-1:2013 ou outros
órgãos de certificação competentes, ou, em caso de madeiras, com FSC ou Cerflor); e da
necessidade de utilização de materiais que exijam menor distância de transporte para sua
utilização, ou seja, emprego de materiais locais (diminuição da emissão de gases causadores
do efeito estufa por transporte).

3.4.1.1 Tipo de cimento

Ao se projetar uma estrutura em concreto armado, Aïtcin (2000) e Mehta e Monteiro
(2008) enfatizam que é essencial definir, inicialmente, da forma mais precisa possível, as
condições ambientais exatas às quais o concreto será submetido ao longo de sua vida útil. A
ACI 201.2R (2008) corrobora destacando que são vários os fatores que influenciam na
durabilidade do concreto e, em particular, a norma enfatiza que se deve dar atenção especial
aos mecanismos de deterioração no contexto das condições ambientais a que o concreto será
submetido.
A agressividade do ambiente, segundo a ABNT NBR 6118:2007, está relacionada às
ações físicas e químicas que agem sobre a estrutura de concreto, independente de ações
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mecânicas, de variações volumétricas em função de mudanças na temperatura, da retração
hidráulica, dentre outras condições previstas no dimensionamento estrutural.
Para avaliação da agressividade ambiental, a ABNT NBR 6118:2007 apresenta uma
classificação quanto às condições de exposição da estrutura de concreto armado, sendo esta
apresentada no Quadro 10.

Quadro 10 – Classes de agressividade ambiental

Classe de
agressividade
ambiental

Classificação geral do
Risco de
tipo de ambiente
deterioração da
para efeito de projeto
estrutura
Rural
I
Fraca
Insignificante
Submersa
II
Moderada
Urbana1), 2)
Pequeno
1)
Marinha
III
Forte
Grande
Industrial1), 2)
Industrial1), 3)
IV
Muito forte
Elevado
Respingos de maré
1)
Pode-se admitir um micro-clima com uma classe de agressividade mais branda (um nível
acima) para ambientes internos secos (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e área de
serviço de apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes em concreto
revestido
com argamassa e pintura).
2)
Pode-se admitir um micro-clima com uma classe de agressividade mais branda (um nível
acima) em: obras em regiões de clima seco, com umidade relativa do ar menor ou igual a
65%, partes da estrutura protegidas de chuva em ambientes predominantemente secos, ou
regiões onde chove raramente.
3)
Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento
em indústrias de celulose e papal, armazéns de fertilizantes e indústrias químicas.
Agressividade

Fonte: ABNT NBR 6118:2007.

Definidas as condições ambientais de exposição da estrutura, conforme ressalta Aïtcin
(2000), é de responsabilidade do especialista em materiais adequar a composição e selecionar
os materiais corretos para que o concreto resista às condições ambientais a que será
submetido, uma vez que há diferentes tipos de cimentos e concretos adequados para usos em
diferentes exposições.
Segundo a ABNT NBR 12655:2006, o tipo de cimento Portland deverá ser
especificado levando-se em consideração uma série de fatores:


Detalhes arquitetônicos;



Detalhes executivos;



A aplicação do concreto;



O calor de hidratação do cimento Portland;
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As condições de cura;



As dimensões da estrutura;



As condições de exposição naturais ou peculiares de trabalho da estrutura (avaliação
do ambiente de agressividade conforme Quadro 10).
Souza e Ripper (1998) ressaltam que no Brasil, bem como na maioria dos países com

produção significativa, há uma diversidade de tipos de cimento os quais, em função de sua
composição, apresentam variadas características mecânicas, físicas e químicas. Desse modo,
segundo os autores, a escolha do tipo de cimento mais adequado a uma obra ou serviço irá
requerer conhecimento das características dos tipos de cimentos presentes no mercado. Neste
contexto, a descrição dos tipos de cimento Portland é de suma importância no intuito de
vislumbrar as possíveis aplicações de cada um destes.
O descritivo dos tipos de cimento (CPI, CPI-S, CP II, CPIII, CPIV, CPV-ARI, CP
resistente a sulfatos) será realizado com base nas informações de Souza e Ripper (1998) e do
Guia Básico da utilização de cimento Portland da Associação Brasileira de Cimento Portland
(ABCP, 2002).

3.4.1.1.1 Cimento Portland comuns (CPI) e compostos (CP II-E/ CP II-Z/ CP II-F)

O cimento Portland comum (CP I) foi o primeiro tipo de cimento Portland lançado no
Brasil (conhecido apenas como CP no período). Esse caracteriza-se por não apresentar
qualquer tipo de adição além do gesso (empregado como retardador de pega). Esse é um tipo
de cimento de uso geral, que pode ser empregado quando não forem necessárias propriedades
especiais, como elevada resistência a agentes agressivos, desprendimento moderado de calor,
dentre outros. É classificado em CP I-25, CP I-32 e CP I-40, de acordo com a resistência (em
MPa), aos 28 dias.
A partir de avanços no domínio tecnológico e científico do cimento Portland, foi
possível o desenvolvimento de novos tipos de cimentos Portland destinados a casos especiais.
No entanto, observou-se que alguns desses cimentos tinham desempenho equivalente ao do
cimento Portland comum original, sendo que, em alguns casos, apresentavam até mesmo
vantagens adicionais. Desse modo, em 1991, surgiu no mercado brasileiro o cimento Portland
composto, o qual apresenta uma composição intermediária entre os cimentos Portland comuns
e aqueles com adições (maiores teores de escória de alto-forno (CP III) ou materiais
pozolânicos (CP IV), que serão discutidos posteriormente). A composição dos cimentos
Portland comuns e dos compostos é apresentada no Quadro 11.
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Quadro 11 – Composição dos cimentos Portland comuns e compostos

Tipo de
cimento
Portland
Comum

Composto

Sigla

Clínquer
+ gesso

CP I
CP I-S
CP IIE
CP IIZ
CP IIF

100
99-95

Composição (% em massa)
Escória
Material
Material
granulada
Pozolânico carbonático
de alto
(Z)
(F)
forno (E)
1-5
-

94-56

6-34

-

0-10

94-76

-

6-14

0-10

94-90

-

-

6-10

Norma
Brasileira
NBR
5732/1991

NBR
11578/1997

Fonte: ABCP (2002).

Assim, com o surgimento de cimentos Portland compostos, a corrente utilização do CP
I foi interrompida, uma vez que cimentos Portland compostos oferecem mais vantagens que o
cimento Portland comum.

3.4.1.1.2 Cimento Portland de alto-forno (CP III) e pozolânicos (CP IV)

Dado o consumo considerável de energia em função do processo de fabricação do
cimento, houve uma mobilização mundial pela busca de medidas que diminuíssem o consumo
energético. Desse modo, duas alternativas que obtiveram êxito foram a utilização de escória
de alto-forno e materiais pozolânicos na composição do cimento.
O cimento Portland com adição de escória de alto-forno é conhecido como cimento
Portland de alto-forno (CP III), o qual resulta da mistura de clínquer de cimento Portland
comum com escória de alto-forno, por meio de moagem conjunta, nas porcentagens
apresentadas pelo Quadro 12.
As escórias granuladas de alto-forno apresentam propriedades hidráulicas latentes, ou
seja, endurecem ao serem misturadas com água da forma como são obtidas. Entretanto, as
reações de hidratação das escórias são lentas a ponto de limitarem seu emprego, caso agentes
ativadores (químicos e físicos) não sejam utilizados com o objetivo de acelerar o processo de
hidratação. Durante a hidratação do clínquer, há liberação da cal, que se constitui como o
principal ativador químico da escória. A ativação física é alcançada pelo aumento da finura,
quando procede-se à moagem da escória, separada ou em conjunto ao clínquer.
O CP III apresenta uma série de vantagens sobre o cimento Portland comum, notáveis
quando o percentual de substituição de cimento por escória é superior a 40%, tais como:

54

desprendimento de calor de hidratação mais lento, maior resistência ao ataque de sulfatos,
dentre outros.
Essas características tornam o CP III mais adequado em casos de concretagem de
peças com grandes dimensões, nas quais pode haver elevação de temperatura devido ao
desprendimento de calor de hidratação de modo a provocar fissuração, ou em elementos
estruturais sujeitos à ação da água do mar (efeitos de marés ou respingos) ou de águas de
efluentes sanitários.
Saade et al. (2013) constatou que o uso da escória de alto forno granulada em
substituição parcial ao clínquer contribui significativamente para a minimização de vários
impactos ambientais associados ao concreto, tais como extração de matéria-prima da natureza
e emissões de gases poluentes na atmosfera, e que concretos contendo cimento com maiores
teores de adição de escória de alto-forno apresentam maior resistência a agentes agressivos e,
portanto, podem resultar em concretos com maior durabilidade e, portanto, maior vida útil.
Os cimentos obtidos a partir da moagem de clínquer de cimento Portland e de
pozolana em conjunto (nos percentuais apresentados no Quadro 12) são chamados cimentos
Portland pozolânicos (CP IV).

Quadro 12 – Composição dos cimentos Portland de alto-forno e pozolânicos

Composição (% em massa)
Escória
Material
Material
granulada
Pozolânico carbonático
de alto
(Z)
(F)
forno (E)

Tipo de
cimento
Portland

Sigla

Clínquer
+ gesso

Alto-forno

CP III

65-25

35-70

-

0-5

Pozolânico

CP IV

85-45

-

15-50

0-5

Norma
Brasileira
NBR
5735/1991
NBR
5736/1999

Fonte: ABCP (2002).

As pozolanas (ou materiais pozolânicos) podem ser de origem natural ou artificial,
constituídos fundamentalmente por sílica e alumina (finamente divididos), os quais, na
presença de umidade, ao entrar em contato com hidróxido de cálcio (produto normalmente
resultante da hidratação do clínquer), formam compostos aglomerantes equivalentes ao
cimento Portland. As pozolanas naturais mais importantes são as cinzas de origem vulcânica e
as artificiais são as cinzas volantes oriundas do processo de combustão do carvão mineral em
usinas termoelétricas, e argilas ou folhelhos argilosos ativados por calcinação entre 700 °C e
900 °C. Ainda destacam-se outros produtos artificiais com propriedades pozolânicas, quais
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sejam: a sílica de fumo, obtida a partir da extração do silício do quartzo; e a sílica proveniente
da extração de minerais em função de tratamentos com ácidos.
O ganho de resistência do cimento Portland pozolânico nas primeiras idades é menor
que no cimento Portland comum, no entanto, a resistência final é, em geral, igual ou maior,
sendo, de qualquer modo, superior aos limites de resistência estabelecidos pelas normas
técnicas da ABNT. Em função dessa reação mais lenta, o calor de hidratação do CP IV é
significativamente menor que o do cimento Portland comum e até mesmo de outros tipos de
cimento, caracterizando-o como o mais adequado (até mesmo em relação ao CP III) para a
construção de estruturas maciças de concreto, como barragens por gravidade e blocos de
coroamento de grandes volumes, nas quais a resistência química e o baixo calor de hidratação
são características fundamentais.
Em linhas gerais, a adição de escória de alto-forno e de materiais pozolânicos modifica
a microestrutura do concreto, reduzindo a permeabilidade, a difusibilidade iônica e a
porosidade capilar, garantindo maior estabilidade e durabilidade ao concreto. Essas
características melhoram o desempenho do concreto frente ao ataque de agentes agressivos
como os sulfatos e à reação álcali-agregado.
Entretanto, ressalta-se que, em função da escória de alto-forno e dos materiais
pozolânicos apresentarem menor velocidade de hidratação em relação ao clínquer, o CP III e
o CP IV poderão apresentar um endurecimento mais lento que os cimentos Portland comuns,
exigindo, nesses casos, maior tempo de cura (SOUZA; RIPPER, 1998; ABCP, 2002; JOHN,
2010a).

3.2.1.1.3 Cimento Portland de alta resistência inicial (CP V-ARI)

O cimento Portland de alta resistência inicial (CP V-ARI) caracteriza-se como um
aglomerante hidráulico que atinge alta resistência já nos primeiros dias de aplicação, sendo
sua composição expressa no Quadro 13.
Quadro 13 – Composição dos cimentos Portland de alta resistência inicial

Tipo de
cimento
Portland

Sigla

Alta
CP VResistência
ARI
Inicial
Fonte: ABCP (2002).

Clínquer
+ gesso
100-95

Composição (% em massa)
Norma
Escória
Material
Material
granulada de
Pozolânico carbonático Brasileira
alto forno (E)
(Z)
(F)
-

-

0-5

NBR
5733/1991
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A alta resistência obtida nas idades iniciais do concreto é obtida por meio de uma das
maneiras a seguir descritas:


Por alteração da composição química do cimento Portland, com o aumento da
percentagem de C3S (silicato tricálcico), componente responsável pelas resistências do
concreto nas primeiras idades;



Pelo prolongamento do tempo de cozedura do cimento Portland, mantendo a matériaprima no forno por mais tempo, submetido a temperaturas ligeiramente mais altas;



Pela moagem mais fina do clínquer, sendo este o procedimento mais importante,
podendo dispensar qualquer outro processo.
Em função de o CP V-ARI desprender maior calor de hidratação que o cimento

Portland comum, o concreto é mais sujeito a fissuras. Ainda, devido ao teor elevado de
Ca(OH)2 (hidróxido de cálcio – portlandita), liberado pelo C3S (silicato tricálcico) durante o
processo de hidratação do cimento, um concreto que empregar o cimento CP V-ARI apresenta
menor durabilidade que aqueles cuja composição envolve o cimento Portland comum.
Portanto, a utilização do cimento CP V-ARI é recomendada nos casos em que é
necessário atingir uma resistência elevada em pouco tempo, tais como: situações em que o
processo de desforma deva se dar já nas primeiras idades do concreto; ou casos em que a
estrutura precise entrar em serviço em pouco tempo após a execução por razões econômicas
ou emergenciais.

3.4.1.1.4 Cimentos Portland resistentes a sulfatos

Os cimentos Portland resistentes aos sulfatos caracterizam-se por apresentarem a
propriedade de oferecer resistência aos meios agressivos sulfatados, como em redes de
esgotos de águas servidas ou industriais, na água do mar ou em alguns tipos de solos.
Segundo a ABNT NBR 5737:1992, qualquer um dos cinco tipos básicos de cimento Portland
(CP I, CP II, CP lII, CP IV e CP V-ARI) podem ser considerados resistentes aos sulfatos,
desde que se adequem a pelo menos uma das especificações que seguem:


O teor de C3A (aluminato tricálcico) do clínquer seja igual ou inferior a 8% e teor de
adições carbonáticas seja igual ou inferior a 5% da massa do aglomerante total;



O teor de escória granulada de alto-forno (CP III) esteja entre 60% e 70%;



O teor de materiais pozolânicos (CP IV) esteja entre 25% e 40%;
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Apresentem antecedentes com base em resultados de ensaios de longa duração ou
referências de obras que comprovem resistência a sulfatos.

3.4.1.1.5 Cimentos Portland com baixo calor de hidratação
Para situações em que há aumento da temperatura no interior de grandes estruturas de
concreto devido ao calor resultante da hidratação do cimento (podendo levar ao aparecimento
de fissuras de origem térmica), recomenda-se o uso de cimentos com taxas lentas de evolução
de calor, tratados como Cimentos Portland de baixo calor de hidratação (ABCP, 2002).
Os cimentos portland de baixo calor de hidratação, de acordo com a ABNT NBR
13116:1994, são aqueles que geram até 260 J/g e até 300 J/g aos 3 dias e 7 dias de hidratação,
respectivamente, com ensaio executado de acordo com a norma ABNT NBR 12006:1990.
Qualquer um dos tipos básicos de cimento Portland poderão apresentar baixo calor de
hidratação, sendo que, na embalagem, deverão ter sua sigla acrescida de “BC” (CP III-32 BC,
por exemplo).

3.4.1.1.6 Velocidade de endurecimento dos diversos tipos de cimento Portland
A ABNT NBR 6118:2007 apresenta algumas especificações quanto à velocidade do
endurecimento do concreto em relação aos tipos de cimento Portland passíveis de serem
utilizados, conforme verifica-se no
Quadro 14.
Quadro 14 – Velocidade de endurecimento do cimento

Cimento Portland (CP)
Velocidade de Endurecimento
CPI
Normal
CPII
Normal
CPIII
Lento
CPIV
Lento
CPV
Rápido
Em que:
CP I e CP I-S - Cimento Portland comum;
CP II-E, CP II-F e CP II-Z - Cimento Portland composto;
CP III - Cimento Portland de alto forno;
CP IV - Cimento Portland pozolânico;
CP V-ARI - Cimento Portland de alta resistência inicial;
RS - Cimento Portland resistente a sulfatos (propriedade específica de alguns dos tipos de
cimento citados).
Fonte: ABNT NBR 6118:2007.
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Esse parâmetro é de importância elevada, principalmente em função de ter vínculo
com o período de cura e de desforma a serem adotados, uma vez que o processo de cura e o de
desforma estão diretamente relacionados ao ganho de resistência à compressão e ao módulo
de elasticidade do concreto. Desse modo, caso haja, por exemplo, um rápido ganho de
resistência do concreto (com o uso de CP V-ARI), o período de cura poderá ser menor e a
desforma poderá ocorrer em um menor prazo a partir da concretagem do elemento estrutural.

3.4.1.2 Relação a/c máxima para o concreto, resistência à compressão mínima e consumo
mínimo de cimento por m³ de concreto

A partir da classificação do meio agressivo à estrutura de concreto, segundo os
critérios destacados no Quadro 10, procede-se à análise das características do concreto a ser
utilizado na estrutura. Conforme destacado na ABNT NBR 12655:2006, a durabilidade da
estrutura é diretamente dependente das características do concreto. Assim, essa norma
estabelece que, quando não há ensaios comprobatórios do desempenho da durabilidade da
estrutura frente ao tipo e ao nível de agressividade previsto em projeto para o caso específico,
adotam-se os dados da máxima relação água/cimento, da mínima resistência à compressão do
concreto e do consumo mínimo de cimento por metro cúbico de concreto expressos pela
ABNT NBR 12655:2006 apresentados no Quadro 15.

Quadro 15 – Correspondência entre classe de agressividade e qualidade do concreto

Concreto

Tipo

Classe de agressividade (Quadro 10)
I
II
III
IV
≤ 0,65
≤ 0,60
≤ 0,55
≤ 0,50

Relação
CA
água/cimento
CP
≤ 0,60
≤ 0,55
≤ 0,50
≤ 0,45
em massa
Classe de
CA
≥ C20
≥ C25
≥ C30
≥ C40
concreto
(ABNT NBR
CP
≥ C25
≥ C30
≥ C35
≥ C40
8953:2011)
Consumo de
cimento por
metro cúbico
CA e CP
≥ 260
≥ 280
≥ 320
≥ 360
de concreto
(kg/m³)
NOTA: CA Componentes e elementos estruturais de concreto armado; CP Componentes e
elementos estruturais de concreto protendido.
Fonte: ABNT NBR 12655:2006.
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3.4.1.3 Utilização de agregados reciclados em substituição parcial do agregado miúdo e
graúdo

O emprego de agregados alternativos em concretos em substituição parcial aos
agregados naturais tem sido uma prática apresentada por uma série de pesquisas que visam à
redução do consumo de recursos naturais e à destinação de resíduos industriais para
aplicações com valor agregado (utilização de resíduos para aplicações técnicas ao invés de
descarte na natureza) (FREITAS, 2005; MARZOUK; DHEILLY; QUENEUDEC, 2007;
MACEDO,

2009;

LIMBACHIYA,

2009;

MENSANEIRA,

2010;

SOUTO,

2010;

ALCANTARA; SANTOS, 2011; BESSA, 2011; MOLIN FILHO, 2012; CORDEIRO, et al.,
2012; JIMÉNEZ-QUERO, et al., 2013; VANDERLEI et al, 2014a; VANDERLEI, et al,
2014b).
O emprego de materiais alternativos potencialmente viáveis economicamente,
produzidos por meio de resíduos disponíveis em grande quantidade e diversidade, mostra-se
como um campo vasto para pesquisas de aproveitamento e reciclagem na construção civil.
Segundo Cincotto, Agopyan e John (1988), a utilização de subprodutos e resíduos no
desenvolvimento de materiais alternativos regionais com um baixo consumo de energia na
produção e no transporte pode reduzir impactos gerados ao ambiente em função da
diminuição de extração de recursos naturais e de deposição de resíduos oriundos de atividades
industriais.
Desse modo, verifica-se que é de significativa relevância ambiental a substituição
parcial/total de agregados miúdos e graúdos naturais em concretos estruturais por agregados
reciclados, desde que previamente ensaiados e possibilidade de utilização comprovada, tais
como aqueles oriundos de resíduos de construção e demolição, de pó de pedra, de pó de
mármore, de resíduos de cerâmica vermelha, de cinza da casca de arroz, de cinza do bagaço
da cana de açúcar, dentre outros.

3.4.1.4 Qualidade de materiais e produtos

Conforme destaca John (2010a), a qualidade de produtos e materiais na construção é
uma condição para a sustentabilidade da edificação, uma vez que produtos e materiais que não
cumprem a função para a qual foram empregados ou não apresentam a durabilidade requerida
ao longo de sua vida útil deverão ser reparados ou substituídos e, portanto, gerarão ônus
ambiental. Portanto, segundo o autor, evitar o emprego de materiais de baixa qualidade
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repercute na melhora do desempenho global da edificação e na redução do desperdício de
recursos naturais e financeiros em reparos ambientais, evitando, por conseguinte, a geração
precoce de resíduos.
A ABNT NBR 15575-1:2013, ao tratar da seleção e consumo de recursos, recomenda
que edificações sejam construídas mediante exploração e consumo racionalizado de recursos
naturais a fim de gerar a menor degradação ambiental possível e de diminuir o consumo de
água, de energia e de matérias-primas. Os materiais que causem menor impacto ambiental
(considerando as fases de exploração dos recursos naturais até a sua utilização final), segundo
a norma, devem ter sua utilização privilegiada na produção de empreendimentos.
A adoção de parâmetros de avaliação de materiais e produtos é fundamental para se
garantir que produtos e materiais tenham origem certificada e estejam em conformidade com
as especificações necessárias a fim de atender aos requisitos de qualidade e durabilidade.
No contexto inglês, por exemplo, BREEAM (2006) ressalta que uma série de
procedimentos, documentos e certificados deverão ser solicitadas ao fornecedor e/ou ao
fabricante do material ou produto no intuito de identificar se o material fornecido é de origem
responsável e legal, os quais deverão atestar também a qualidade do material.
No cenário brasileiro, a avaliação de materiais se dá por meio de Programas Setorial
da Qualidade (PSQ), o qual, para avaliação daqueles com aplicação na construção civil,
consiste no Sistema de Qualificação de Empresas de Materiais, Componentes e Sistemas
Construtivos (SiMaC) do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat
(PBQP-h). Portanto, adotar produtos na execução da edificação fabricados por empresas
classificadas como “qualificadas” pelo SiMaC/PBQP-h é uma prática recomendada visando a
qualidade e a durabilidade da edificação (JOHN, 2010).
Caso o material ou produto a ser adotado não apresente empresas avaliadas pelo
SiMaC/PBQP-h, John (2010a) recomenda a utilização de produtos com certificados de
qualidade emitidos por órgãos de notória reputação ou a seleção de fornecedores analisando a
qualidade dos produtos.
Especificamente, no que se refere ao emprego de madeiras ou produtos de madeira na
construção civil, a ABNT NBR 15575-1:2013 recomenda que esses materiais apresentem
origem comprovada mediante certificação legal ou sejam provenientes de plano de manejo
aprovado por órgãos ambientais. Essa certificação ambiental, segundo John (2010a), no
contexto brasileiro, pode ser emitida pelo FSC-BR (Forest Stewardship Council Brasil) ou
pelo Cerflor (Programa Nacional de Certificação Florestal). BREEAM (2006) ressalta que, no
contexto inglês, o uso de madeiras na construção requer certificados que comprovem a origem
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responsável e legal do material oriundos de órgãos de referência, tais como FSC (Forest
Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification
schemes).
Conforme expõe John (2010a), o emprego de madeiras de extração ilegal apresenta
uma série de impactos ambientais oriundos das atividades de extração, uma vez que contribui
para o aumento das emissões de CO2 na atmosfera em função da queima de florestas, é
responsável pela modificação de uso do solo (o que acaba resultando também em aumento das
emissões de CO2) e parcialmente responsável pelo processo de desertificação de algumas
áreas. Segundo o autor, madeiras certificadas pelo FSC e pelo Cerflor, desde que extraídas de
um plano de manejo de longo prazo, preveem a extração de modo a diminuir o impacto na
floresta remanescente, possibilitando sua renovação e, desse modo, evitando a redução de
estoques de carbono nas florestas, preservando importantes biomas e reduzindo as emissões
de gases do efeito estufa. Miotto (2013) defende a utilização de madeiras de forma controlada
seguindo os preceitos mencionados, uma vez que se trata de um material renovável,
biodegradável, com baixo consumo de energia incorporada à produção e, além disso, por
retirar CO2 da atmosfera.
Portanto, de forma geral, há a necessidade de uso de materiais e produtos de
qualidade, no intuito de melhorar o desempenho e reduzir o desperdício de recursos naturais e
financeiros em reparos que poderiam ser evitados. Os materiais e produtos utilizados devem
ser oriundos de fornecedores que estejam em conformidade com o Programa Setorial da
Qualidade (PSQ) correspondente a seu âmbito de atuação no SiMaC do Programa Brasileiro
de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H) ou devem apresentar avaliação técnica
que comprove o desempenho do material. Ainda, no que se refere ao uso de madeira, é
indispensável a utilização de madeiras cuja origem possa ser comprovada mediante
apresentação de certificação legal ou proveniente de plano de manejo aprovado, conforme
recomenda a ABNT NBR 15575-1:2013, no intuito de diminuir maiores impactos ambientais
já associados à atividade de extração de madeiras.

3.4.1.5 Escolha de produtos com menor distância de transportes

Segundo John, Oliveira e Lima (2007), USGBC (2009) e Fundação Vanzolini (2013),
o emprego de materiais locais na produção da edificação permite a redução de emissões de
gases poluentes na atmosfera que contribuem para o efeito estufa (GEE) e o menor consumo
de combustíveis decorrentes do transporte entre local de extração e de construção. Conforme
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destacam os autores, a distância está diretamente relacionada à energia incorporada e à
emissão de CO2 no transporte de material, o qual pode representar uma parcela considerável
do aporte energético total (energia total empregada para extração, produção, utilização e
descarte ao final da vida útil do material).
Desse modo, no âmbito ambiental, é de considerável relevância empregar materiais e
produtos fabricados parcialmente ou totalmente na região de implantação da obra no intuito
de diminuir as emissões de gases que contribuem para o efeito estufa em função do transporte.
3.4.2 Detalhamento em projeto

Para que se adquira uma estrutura em concreto armado com qualidade, as
preocupações que deverão se ter na etapa de projetos serão em função da capacidade
resistente de seus elementos, do bom desempenho de serviço e da durabilidade frente às
influências ambientais previstas (BATLOUNI NETO, 2005)
É importante destacar que as informações consideradas no dimensionamento da
estrutura, bem como especificações de materiais e informações referentes à etapa de uso da
edificação deverão ser entregues ao profissional responsável pela execução junto ao projeto
da estrutura. A ABNT NBR 12655:2006 ressalta que o profissional responsável pela
elaboração do projeto estrutural da edificação deverá especificar, por meio de desenhos e
memórias de cálculo, a resistência característica à compressão do concreto (fck) em todos os
desenhos e memórias que descrevem o projeto; fcj para as etapas construtivas que balize os
prazos para retirada de cimbramento, aplicação de protensão ou manuseio de pré-moldados;
requisitos correspondentes às propriedades especiais do concreto, durante a fase construtiva e
vida útil da estrutura, tais como módulo de deformação mínimo na idade de desforma, dentre
outros; demais propriedades necessárias à estabilidade e à durabilidade da estrutura.
Para tanto, esse tópico faz uma abordagem sobre os aspectos construtivos que deverão
ser detalhados no projeto estrutural no intuito de garantir que os responsáveis pela execução
do projeto estejam cientes dos cuidados necessários, a fim de garantir a qualidade na execução
e durabilidade da edificação, quais sejam: espaçamento mínimo entre armaduras especificado
pela ABNT NBR 6118:2007, cobrimento mínimo da armadura, aumento da resistência à
compressão do concreto ou utilização de concreto de alta resistência para pilares das
edificações, especificação da vida útil de projeto (VUP) e dados que permitam sua análise,
especificação de materiais, produtos e processos que atendam aos requisitos de desempenho,
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estabelecimento de diferenças de nível entre ambientes já previstas no projeto da estrutura e
compatibilização entre projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico e elétrico.

3.4.2.1 Espaçamento mínimo entre armaduras

No que se refere ao detalhamento da armadura, a ABNT NBR 6118:2007 destaca que
as barras devem ser dispostas dentro do elemento estrutural de forma a permitir e facilitar a
boa qualidade das operações de lançamento e adensamento do concreto, evitando a
segregação dos agregados e a ocorrência de vazios no interior do elemento estrutural. Para
tanto, no intuito de garantir um bom adensamento, é essencial que esteja previsto no
detalhamento das armaduras do projeto estrutural espaço suficiente para entrada da agulha do
vibrador.
Conforme expõe a ABNT NBR 14931:2004, no trecho de interseção entre pilares e
vigas, o projeto deverá prever espaçamentos suficientes para sua montagem de modo que a
concretagem se dê de forma satisfatória. A norma também destaca que, em regiões com
grande densidade de armadura, como em regiões de traspasse de pilares, o projeto estrutural
deverá apresentar detalhamento que garanta o espaçamento necessário entre as barras para as
atividades de concretagem.
Neste contexto, a ABNT NBR 6118:2007 faz algumas considerações:
1) Em casos de vigas, o espaçamento mínimo livre permitido entre as faces das barras
longitudinais, medido no plano da seção transversal, deve ser igual ou superior ao maior dos
seguintes valores (Figura 2):
a) na direção horizontal (ah):
- 20 mm;
- Diâmetro da barra, do feixe ou da luva;
- 1,2 vezes a dimensão máxima característica do agregado graúdo3.
b) na direção vertical (av):
- 20 mm;
- Diâmetro da barra, do feixe ou da luva;
- 0,5 vez a dimensão máxima característica do agregado graúdo.

3

A ABNT NBR 6118:2007 determina que a dimensão máxima característica do agregado graúdo
utilizado no concreto não pode superar em 20% a espessura nominal do cobrimento, ou seja: dmáx ≤ 1,2
cnom.
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Figura 2 – Detalhamento parcial de armadura de viga

Fonte: ABNT NBR 6118:2007.

A ABNT NBR 6118:2007 destaca que esses valores se aplicam também às regiões de
emendas por traspasse das barras, sendo que, em qualquer caso, a facilidade no lançamento e
no adensamento do concreto deverão ser consideradas.
2) Em caso de estribos, a norma estabelece que o espaçamento mínimo entre estes
deverá ser suficiente para permitir a passagem do vibrador, garantindo um adensamento
satisfatório.
3) Em caso de pilares, a norma especifica que o espaçamento mínimo livre entre as
faces das barras longitudinais, medido no plano transversal, fora da região de emendas, deverá
ser igual ou superior ao maior dos valores apresentados:
- 20 mm;
- Diâmetro da barra, do feixe ou da luva;
- 1,2 vezes a dimensão máxima característica do agregado graúdo.
Esses valores também deverão ser aplicados à região das emendas.

3.4.2.2 Cobrimento Mínimo da armadura

Segundo Souza e Ripper (1998), o cobrimento de concreto insuficiente ou de má
qualidade sobre a armadura resulta na facilitação de processos de deterioração desta (a
corrosão das armaduras é a principal causa da deterioração de elementos em concreto armado,
segundo Tapan e Aboutaha (2011)), uma vez que proporciona acesso mais direto dos agentes
agressivos externos (cloretos e sulfatos, dentre outros) e, segundo ACI 201.2R (2008),
diminui a proteção à alcalinidade do concreto. A ABNT NBR 6118:2007 destaca que, o
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contato dos agentes agressivos com a armadura (facilitado pela má qualidade do cobrimento),
traz alguns prejuízos à estrutura em concreto armado, tais como: o gás carbônico da atmosfera
(CO2), quando em contato com o concreto, promove a despassivação da armadura por
carbonatação; e a junção entre os íons cloreto e dióxidos (O2) promove a corrosão da
armadura. Desta forma, Souza e Ripper (1998) destacam que é imprescindível fazer a correta
especificação do cobrimento da armadura em projeto e executá-lo de forma correta.
Thomaz (2001) afirma que, mesmo considerando a existência de uma série de medidas
de prevenção contra a corrosão de armaduras, aquela que tem se apresentado mais eficiente
consiste na combinação de um concreto com baixa porosidade com uma camada de
cobrimento adequado da armadura.
A ABNT NBR 6118:2007, com base na avaliação da classe de agressividade do
ambiente a que a estrutura será submetida (Quadro 10), ainda estabelece os cobrimentos
nominais mínimos de concreto em relação à superfície da armadura externa (geralmente a
face externa do estribo), conforme se observa no Quadro 16.

Quadro 16 – Correspondência entre classe de agressividade ambiental e cobrimento nominal

Tipo de
estrutura

Componente
ou elemento

Classe de agressividade ambiental (Quadro 10)
I
II
III
IV3)
Cobrimento nominal (mm)
20
25
35
45
25
30
40
50

Laje2)
Concreto
armado
Viga/Pilar
Concreto
Todos
30
35
45
55
Protendido1)
1)
Cobrimento nominal da armadura passiva que envolve a bainha ou os fios, cabos e
cordoalhas, sempre superior ao especificado para o elemento de concreto armado, devido
aos riscos de corrosão fragilizante sob tensão.
2)
Para a face superior de lajes e vigas que serão revestidas com argamassa de contrapiso,
com revestimentos finais secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e
acabamento tais como pisos de elevado desempenho, pisos cerâmicos, pisos asfálticos e
outros tantos, as exigências desta tabela podem ser substituídas por 7.4.7.5, respeitado um
cobrimento nominal ≥ 15 mm.
3)
Nas faces inferiores de lajes e vigas de reservatórios, estações de tratamento de água e
esgoto, condutos de esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes química e
intensamente agressivos, a armadura deve ter cobrimento nominal ≥ 45 mm.
Fonte: ABNT NBR 6118:2007.
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3.4.2.3 Aumento da resistência à compressão do concreto e a utilização de CAR/CAD em
pilares

É importante salientar que, mesmo a resistência à compressão do concreto aos 28 dias
não sendo o único parâmetro que deverá ser avaliado frente à durabilidade da estrutura,
Mendes (2002) e Mehta e Monteiro (2008) ressaltam que o aumento da resistência do
concreto está associado a uma microestrutura mais densa e com menor quantidade de vazios,
o que garante aos elementos moldados com esse concreto não apenas resistência à
compressão, como também baixa permeabilidade, alta estabilidade dimensional, alta
resistência à abrasão e ao ataque de agentes agressivos, ou seja, maior durabilidade,
corroborando ao estabelecido pela ABNT NBR 12655:2006, a qual especifica que, para
estruturas em concreto submetidas a condições especiais, como exposição ao processo de
congelamento e descongelamento, exposição a solos ou soluções contendo sulfato ou
exposição a cloretos proveniente de agentes químicos de diversas origens, devem ser usados
concretos com valor mínimo de fck de 40 MPa para a primeira e segunda situação e 45 MPa
para a terceira, uma vez que, combinando a resistência à máxima relação água/cimento,
obtêm-se os requisitos mínimos exigidos para elementos estruturais com a durabilidade
requerida.
Mesmo não fazendo parte das recomendações quanto à resistência ao ataque de
agentes agressivos, o Building Research Establishment (BRE Construction Division, 2005)
também destaca que pode ser necessário especificar uma classe de resistência para o concreto
a ser utilizado quando objetiva-se estabelecer parâmetros de durabilidade do elemento.
Bento et al. (2013), ao proceder ao dimensionamento de estrutura com concretos na
classe C25, C30 e C35, concluiu que a estrutura dimensionada com C35 apresentou menor
impacto ambiental em relação às demais avaliadas no que se refere aos fenômenos de
eutrofização, formação de ozônio fotoquímico, aquecimento global, toxicidade humana,
acidificação, ecotoxicidade, consumo de recursos materiais (renováveis e não renováveis) e
consumo de recursos energéticos (renováveis e não renováveis), corroborando a premissa de
que o aumento da resistência à compressão do concreto em estruturas pode resultar em ganhos
ambientais.
Peinado et al. (2013b), a partir do dimensionamento de pilares para as classes de
concreto entre C20 e C50 com carga de 1000 kN e com base nas quantificações de materiais e
de produção de CO2 incorporada à produção de cada um dos pilares dimensionados (no que se
refere ao consumo de aço e cimento), concluiu que foi possível uma diminuição significativa
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no consumo de materiais e na emissão de CO2 associadas à produção do pilar com concreto
C45 em relação ao pilar de referência (C25), o que resultou em ganho econômico, ambiental e
em ganho de área útil em função da redução de seção transversal do pilar.
Saade et al. (2013) destaca, a partir de estudo elaborado, com base na metodologia de
ACV, para concretos com resistência característica à compressão variando entre 25 e 60 MPa,
que resistências características mais altas implicaram em melhoria global do perfil ambiental
do concreto.
Portanto, a partir dos estudos apontados, verifica-se que concretos com maiores
resistências têm se constituído uma alternativa tecnológica visando maior durabilidade dos
elementos estruturais de uma edificação, principalmente quando submetidos à ação de agentes
agressivos e, ainda, seu uso tem resultado em diminuição de impactos causados ao meio
ambiente se comparados ao uso dos concretos de menores resistências (MENDES, 2002;
MEHTA; MONTEIRO, 2008; BARATA, 1998; BENTO et al, 2013; PEINADO et al., 2013b;
SAADE et al., 2013).
No contexto brasileiro, o termo CAR é adotado para concretos com resistência à
compressão superiores a 55 MPa, conforme destaca a ABNT NBR 8953:2011. Apesar de não
haver um consenso no meio técnico em relação aos significados dos termos Concreto de Alta
Resistência (CAR) e Concreto de Alto Desempenho (CAD), admite-se que o CAD apresenta
maior abrangência que o CAR devido às outras características verificadas no material além de
sua resistência à compressão, tais como: facilidade no lançamento e no adensamento de
concreto sem apresentação de segregação, resistência elevadas em pequenas idades,
tenacidade, estabilidade volumétrica, durabilidade e resistência a agentes agressivos, alta
densidade e baixa permeabilidade (VANDERLEI, 1999; MENDES, 2002; MEHTA;
MONTEIRO, 2008).
Conforme destacam Mendes (2002) e Mehta e Monteiro (2008), a utilização do CAD
não se deve apenas às suas propriedades mecânicas, mas principalmente pelo aumento da
durabilidade, uma vez que este tipo de concreto apresenta baixa relação água/aglomerante, o
que leva a diminuição da porosidade e, consequentemente, da permeabilidade do concreto.
Desse modo, o CAD caracteriza-se como o material mais apropriado para garantir uma vida
útil mais longa à estrutura e custos reduzidos de manutenção (MENDES, 2002; MEHTA;
MONTEIRO, 2008).
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3.4.2.4 Especificação da Vida Útil de Projeto (VUP) e de dados que possibilitem sua análise

A ABNT NBR 15575-1:2013 especifica que, ao elaborar o projeto da edificação, o
projeto deverá considerar os valores teóricos preestabelecidos de vida útil de projeto (VUP),
sendo, para o sistema estrutural da edificação, a VUP mínima igual a 50 anos. Segundo essa
norma, o valor teórico da VUP deverá ser especificado no projeto, sendo que esse deverá ser
elaborado para que os sistemas apresentem a durabilidade potencial requerida compatível com
a VUP.
Conforme destaca a ABNT NBR 15575-1:2013, os sistemas do edifício devem ser
detalhados e especificados em projeto de forma adequada com o objetivo de possibilitar a
avaliação da sua vida útil de projeto. Como exemplos de tais detalhamentos relativos ao
sistema estrutural destacam-se: condições de exposição da edificação, detalhamento dos
sistemas que compõem a edificação e procedimentos relativos à manutenção, uso e operação
do edifício e de seus sistemas. A norma também enfatiza que é recomendável conhecer as
especificações dos elementos e componentes utilizados de forma a poder avaliar a sua
adequabilidade de uso em função da vida útil de projeto (VUP) determinada para o sistema.

3.4.2.5 Especificação de materiais, produtos e processos que atendam aos requisitos de
desempenho

Conforme preconiza a ABNT NBR 15575-1:2013, compete ao projetista a
especificação (no próprio projeto ou em memorial descritivo) de materiais, produtos e
processos que atendam ao desempenho mínimo estabelecido nessa norma, fundamentando-se
nas normas prescritivas e no desempenho declarado pelos fabricantes dos produtos a serem
empregados na execução da edificação.
A correta especificação em projeto permitirá que o profissional responsável pela
execução da edificação empregue materiais, produtos e processo com desempenho garantido,
o que contribuirá para que a edificação não apresente necessidades prematuras de reparos ou
substituições de materiais, o que resulta em ônus financeiro e ambiental.
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3.4.2.6 Diferenças de nível entre ambientes já previstas no projeto da estrutura

Conforme destacam Souza e Deana (2007), decisões tomadas durante a etapa de
concepção do projeto estrutural quanto à forma da estrutura podem interferir no consumo de
argamassa que deverá compor os contrapisos de ambientes.
A previsão das diferenças de nível entre ambientes já na estrutura da edificação
(Figura 3, situação 1) e não na camada de contrapiso (Figura 3, situação 2), por exemplo,
entre banheiro e quarto, com 2 cm, ou entre áreas de box e o restante do banheiro, é uma
prática adotada na concepção do projeto que visa a economia de argamassa na etapa de
execução do projeto e, portanto, de todos os seus componentes (BATLOUNI NETO, 2005;
SOUZA; DEANA, 2007).

Figura 3 – Situações esquemáticas de espessura de contrapisos para diferentes concepções estruturais

Fonte: autor (2014).

Como a estrutura já apresentará diferenças de nível entre os ambientes, as camadas de
regularização com argamassa poderão ser mínimas em todos os ambientes, fazendo com que
haja menor consumo de material na etapa de regularização do piso (BATLOUNI NETO,
2005; SOUZA; DEANA, 2007).
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3.4.2.7 Compatibilização entre projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico e elétrico

A prática da não compatibilização entre projetos arquitetônicos, estruturais,
hidráulicos e elétricos na etapa de concepção desses resulta, durante o processo de execução
da edificação, na produção de resíduos oriundos de retrabalhos, perfurações ou quebras de
parte da estrutura. Segundo Sousa (2010), empresas construtoras e incorporadoras que atuam
no desenvolvimento de programas de gerenciamento de resíduos não têm incorporado ações
relacionadas à prevenção de falhas por meio da compatibilização de projetos em suas
atividades, mesmo com taxas significativas de resíduos gerados em função de retrabalhos.
Conforme destaca Callegari (2007), a incompatibilidade entre projetos se manifesta
principalmente na forma de conflitos de funções e de locação dos elementos construtivos nos
projetos da edificação. Segundo a autora, com base no estudo realizado, foi verificado que as
incompatibilidades observadas se deram principalmente na apresentação de conflitos
geométricos dos projetos, com falhas de posicionamento de paredes, pilares, vigas, dentre
outros elementos. Desse modo, a autora sugere a verificação de incompatibilidades por meio
de checklist na etapa de elaboração dos projetos, de modo a servir como roteiro de
averiguação, possibilitando uma visão integrada dos possíveis conflitos e podendo auxiliar no
planejamento das soluções.
De uma forma geral, no que se refere às implicações na execução da estrutura em
concreto armado, a compatibilização de projetos deverá prever passagens hidráulicas e
elétricas na estrutura antes da concretagem no intuito de evitar perfurações posteriores e,
ainda, a especificação em projeto que eletrodutos e tubulações hidráulicas não poderão passar
sobre a armadura do elemento estrutural, no intuito de não prejudicar o cobrimento da
armadura.
Com o objetivo de facilitar a etapa de compatibilização dos projetos da edificação, há
a disponibilidade de ferramentas avançadas de projeto que fazem uso de tecnologia Building
Information Modeling (BIM), no intuito de aumentar a produtividade, melhorar a qualidade e
diminuir os desperdícios das atividades de projeto e construção (CALLEGARI, 2007;
SOUSA, 2010).

3.4.3 Otimização do projeto

Um importante aspecto que também está compreendido na etapa de desenvolvimento
do projeto da estrutura está relacionado à otimização de projetos estruturais. A elaboração de
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projetos estruturais otimizados que apresentem o menor consumo de aço, concreto e fôrmas
possível (desde que não implique em prejuízos à qualidade e à durabilidade da edificação), é
uma prática que objetiva a redução de impactos ambientais em função do menor consumo de
recursos naturais e da menor emissão de gases poluentes na atmosfera associados à produção
desses insumos, sendo, portanto, indispensável seu estudo no que se refere à temática
ambiental.
Considerando as recomendações de otimização do projeto frente às necessidades
ambientais, é de extrema importância que o engenheiro de estruturas ou equipe responsável
pela elaboração do projeto conheça as particularidades da edificação, de que forma se dará a
utilização, quais os recursos disponíveis para produção da edificação (cubas plásticas ou
isopor para lajes nervuradas e concretos de alta resistência para execução de pilares da
edificação, por exemplo), dentre outros diversos aspectos, no intuito de se obter o menor
consumo possível de concreto, aço e fôrmas para a estrutura em concreto armado que está
sendo dimensionada. Conforme destaca Thomaz (2001), a participação intelectual do
engenheiro de estruturas responsável pela elaboração do projeto é essencial e indispensável
em todas as etapas de elaboração do projeto (concepção, pré-dimensionamento, análise
estrutural e detalhamento). Desse modo, o autor recomenda a utilização de softwares que
auxiliem no dimensionamento da estrutura, no entanto, com a ressalva de que esse não deverá
substituir em nenhuma etapa a atividade intelectual do projetista e, portanto, revisões,
acompanhamentos e análises deverão ser realizadas no intuito de que se evitem erros de
projeto, de detalhamento ou sobreconsumo de recursos (financeiros e naturais).
Portanto, esse tópico trata de alguns aspectos relacionados à otimização do projeto
estrutural, trazendo parâmetros para referência relacionados ao consumo de concreto por m²
de área total construída, ao consumo em m² de fôrmas por m³ de concreto, ao consumo de aço
em kg por m³ de concreto e ao consumo de cimento por m³ de concreto para cada MPa de
resistência característica à compressão. Compete também a esse tópico tratar da necessidade
de estudo da diminuição de seção dos pilares em edifícios altos.

3.4.3.1 Consumo de concreto por m² de área construída

Com base nos dados destacados a respeito dos impactos ambientais associados à
produção e utilização cimento, verifica-se que há necessidade da diminuição do consumo
desse material, sendo, portanto, a otimização do projeto estrutural uma medida que garantirá a
diminuição do consumo de concreto e, por conseguinte, de cimento. Considerando que a
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elaboração do projeto estrutural deverá ponderar acerca de uma série de parâmetros
particulares a cada edificação, a TCPO 14 (PINI, 2012) apresenta valores de referência de
consumo de concreto para a produção da superestrutura, os quais variam entre 0,17 a 0,31 m³
de concreto por m² de área construída (área total), sendo o valor médio igual a 0,24 m³. Esse
indicador, apesar de generalista, visa balizar a elaboração de projetos estruturais, no intuito de
que projetos elaborados com sobreconsumo de concreto possam ser facilmente identificáveis
e se possa solicitar otimização do projeto. Ressalta-se que, em casos de edifícios altos e
esbeltos, esse consumo poderá exceder a faixa apresentada pela TCPO 14 (PINI, 2012).

3.4.3.2 Consumo de fôrmas em por m³ de concreto

A faixa de valores de referência apontada pela TCPO 14 (PINI, 2012) prevê um
consumo de fôrmas para a superestrutura variando entre 8,01 e 12,52 m² de fôrmas por m³ de
concreto previsto em projeto para edifícios de múltiplos pavimentos, sendo o valor médio
estabelecido de 9,01 m². Essa faixa de variação, segundo a TCPO 14 (PINI, 2012) deverá
dependerá da altura da edificação, do formato da estrutura, dentre outros diversos aspectos.
Os impactos ambientais relacionados à utilização de madeiras para fôrmas de
estruturas em concreto armado são tratados no tópico “Qualidade de materiais e produtos”.

3.4.3.3 Consumo de aço por m³ de concreto

A faixa de valores de referência estabelecida pela TCPO 13 (PINI, 2010) para o
consumo de aço em projetos varia entre 82,6 e 125,8 kg de aço por m³ de concreto previsto
em projeto, sendo o valor médio 100,8 kg. Conforme estabelece a TCPO 13 (PINI, 2010),
essa variação se dá em função da altura da edificação, das larguras dos vãos entre pilares, das
dimensões das lajes, das cargas de solicitação da edificação, dentre outros aspectos.

3.4.3.4 Concreto com dosagem otimizada de cimento (Ic)
Segundo Damineli et al. (2010), espera-se um aumento do consumo de cimento , para
os próximos 40 anos e, portanto, crescimento dos impactos decorrentes da produção desse
insumo (emissão de CO2 e extração de recursos naturais), uma vez que estima-se que a
demanda por produtos a base de cimento irá se multiplicar por 2,5 durante esse período. Os
autores destacam que novas medidas de mitigação deverão ser desenvolvidas frente a esse
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crescimento na produção de cimento no intuito de diminuir as emissões de CO 2 e extração de
recursos naturais, uma vez que as medidas tradicionais não serão capazes de compensar tal
crescimento.
Desse modo, Damineli et al. (2010) propôs um indicador para medir a eficiência do
uso de cimento com base em dados da literatura. O indicador consiste no Índice de
intensidade do cimento (Ic), caracterizado como a quantidade de cimento por metro cúbico de
concreto para cada MPa de resistência à compressão do concreto, sendo expresso pela
Equação 2.

𝐼𝑐 =

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜/𝑚3 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 (𝐶)
𝑓𝑐𝑘

(2)

Em que: fck = resistência característica à compressão do concreto
Conforme destaca John (2010a), baixos valores de Ic representam um consumo
eficiente de cimento. Segundo o autor, esse critério prevê a otimização do consumo de
cimento na produção de concretos estruturais, sendo que o Ic não poderá exceder 12,5 kg por
m³ de concreto para cada MPa de resistência à compressão do concreto (Ic < 12,5
kg/m³/MPa),

3.4.3.5 Estudo da diminuição da seção de pilares em edifícios altos

Os pilares são responsáveis por consumos de 25% de concreto e 33% do aço (valores
médios) empregados na edificação, conforme destacam Rodrigues Junior, Vaz e Guimarães
(2005). Nesse contexto, Rodrigues Junior (2005) propõe em sua pesquisa uma formulação
para a busca pelo projeto ótimo de pilares de concreto armado em edifícios altos. O autor
considerou 4 situações para o projeto estrutural de um edifício de 16 pavimentos: (1) sem
redução da seção de pilares, (2) uma redução no novo pavimento, (3) duas reduções, uma no
7° pavimento e outra no 12° pavimento e (4) três reduções, sendo essas nos pavimentos 5, 9 e
13.
Desse modo, conforme constatação de Rodrigues Junior (2005), a imposição de uma
redução nas dimensões da seção transversal dos pilares ao longo da altura da edificação
(situação 2) resultou em significativa diminuição nos consumos de materiais para produção e
nos custos de produção dos pilares, que chegou a 14% em relação àquela edificação que não
apresentou redução da seção. Segundo o autor, novas reduções das seções de pilares
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apresentaram implicações favoráveis no que se refere ao consumo de materiais e custo de
produção de modo menos representativo, com redução de custo de 4,66% entre situações (2) e
(3) e 2,72% entre situações (3) e (4).
A partir dos resultados observados, verifica-se que o consumo de material e os custos
de produção de pilares podem ser otimizados. Para tanto, a elaboração desse estudo é
fundamental para que se identifique a possibilidade da diminuição da seção dos pilares em
edifícios altos a cada 3, 5, 7 pavimentos ou conforme viabilidade observada pelo engenheiro
de estruturas no dimensionamento estrutural, no intuito de diminuir consumo de concreto,
fôrmas e até mesmo do aço.

3.4.4 Procedimentos de execução

A ABNT NBR 14931: 2004 estabelece que a execução da estrutura em concreto
armado deve ser baseada em projeto de estruturas. No entanto, mesmo considerando todos os
cuidados tomados no detalhamento do projeto e nas especificações e no preparo dos materiais,
conforme destaca Aïtcin (2000), se não houver um processo criterioso nas etapas que
envolvem a execução da estrutura em concreto armado, tais como o preparo de fôrmas e
armaduras, o lançamento e adensamento do concreto, a cura do concreto e a desfôrma da
estrutura, a durabilidade do elemento estrutural produzido poderá ser severamente
prejudicada. As dificuldades na realização de tais etapas, ainda segundo o autor, é uma das
maiores fraquezas do concreto quando comparado a outros materiais de construção.
A ACI 201.2R (2008) corrobora essas proposições destacando que os processos de
lançamento, adensamento, acabamento e cura são essenciais para minimizar a entrada e a
movimentação de água, que é o veículo de entrada para agentes agressivos. Para tanto, a
ABNT NBR 14931:2004 recomenda que, anterior à execução dos serviços em canteiro de
obras, deve ser elaborado plano de obra no qual conste a metodologia a ser seguida para a
montagem do sistema de fôrmas (devendo ser especificados os requisitos para manuseio,
ajuste, contraflecha intencional, dentre outros), remoção do sistema de fôrmas, bem como os
procedimentos de lançamento e cura do concreto. Importa ressaltar que todos os
procedimentos relacionados à produção das estruturas em concreto armado deverão seguir as
instruções quanto à segurança do trabalho durante sua execução presentes na NR 18, na NR
35 e na ABNT NBR 7678: 1983.
Outros aspectos também relacionados à execução da estrutura em concreto armado
que poderão gerar ônus ambiental (sobreconsumo de materiais e resíduos) caso não se tomem
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os cuidados necessários estão relacionados ao prumo e ao nivelamento de pavimentos
(durante e após o lançamento do concreto), utilização de aço cortado e dobrado de fábrica
(evita perdas em função do corte de peças de diâmetros menores) ao invés de barras e fios
retos e adoção de medidas em canteiro que visem a utilização de aço e concreto o mais
próximo possível das quantidades especificadas no projeto estrutural.
Desse modo, compete a esse tópico discutir os aspectos relacionados à execução da
estrutura em concreto armado e apontar possíveis impactos negativos na qualidade e na
durabilidade da estrutura em concreto armado e no meio ambiente devido à inobservância dos
procedimentos recomendados por normas e literaturas de referências no que se refere à
temática.

3.4.4.1 Cuidados com fôrmas antes do lançamento do concreto

O sistema de fôrmas, conforme destaca a ABNT NBR 14931:2004, compreende as
fôrmas (usualmente em madeira, metálicas, plásticas, dentre outros), escoramento,
cimbramento e os andaimes, bem como as ligações entre os diversos elementos. Segundo
Assahi (2005), grande parte das patologias observadas nos edifícios concluídos pode ter sido
originada pelo sistema de fôrmas, tais como trincas na estrutura, por exemplo.
Nesse contexto, enfatiza-se que o sistema de fôrmas deve ser projetado de acordo com
a ABNT NBR 15696:2009, respeitando os requisitos estabelecidos pela ABNT NBR
7190:1997 caso sejam em madeira, e ser executado de modo que apresente (ABNT NBR
14931:2004, ABNT NBR 15696: 2009):


Resistência às ações a que possa ser submetido durante a construção decorrentes de
fatores ambientais, de carga de estruturas auxiliares, de carga de partes da estrutura
permanente, de efeitos dinâmicos acidentais produzidos pelo lançamento e
adensamento do concreto e de redistribuição de cargas originais do serviço de
protensão (em caso de concreto protendido);



Rigidez para assegurar a forma e as dimensões das peças da estrutura de acordo com
as especificações do projeto, respeitando as tolerâncias estabelecidas pela ABNT NBR
14931:2004;



Estanqueidade suficiente de modo a impedir a perda de pasta de cimento ou
argamassa. Conforme destacam Assahi (2005) e Peinado et al. (2013a), na montagem
de fôrmas, principalmente quando se faz uso de compensados plastificados, em virtude
de cortes mal executados de chapas, utilização de compensados abaulados ou
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deformados já em função do excesso de uso, pode haver a presença de vãos entre as
chapas de compensados que prejudicam a estanqueidade da fôrma o que, por sua vez,
resulta na perda de argamassa do concreto durante a concretagem, podendo culminar,
naqueles pontos, em um concreto com maior quantidade de vazios, prejudicando o
cobrimento de proteção da armadura aos agentes agressivos e, consequentemente,
favorecendo efeitos de despassivação e comprometendo a durabilidade da estrutura.
Os mesmos problemas podem ocorrer onde há aberturas para passagens de instalações
hidráulicas e elétricas e, também, na ligação entre as várias faces de fôrmas em vigas,
lajes e pilares, ou seja, entre fôrmas de vigas e de lajes, entre laterais e fundos de vigas
e entre fôrmas de vigas e de pilares. Deste modo, Peinado et al. (2013a) recomendam,
ao se constatar falhas na ligação entre faces de fôrmas, que se deve proceder ao
fechamento destas aberturas com silicones, argamassas, espuma de poliuretano ou
alguns tipos de resinas inertes, sendo vedado o uso de gesso para este fim em função
da reação química entre este composto e o concreto no estado fresco.
A ABNT NBR 14931:2004 e a ABNT NBR 15696:2009 fazem, ainda, uma série de
considerações a respeito dos cuidados na montagem de fôrmas e escoramentos, quais sejam:


A montagem de fôrmas e escoramento deve ser executada mediante a utilização de
projeto específico de fôrmas e escoramentos e, antes do lançamento do concreto, as
dimensões, posições, níveis e prumos deverão ser devidamente conferidos no intuito
de assegurar a geometria dos elementos estruturais conforme o estabelecido em
projeto;



O escoramento deve ser projetado de forma a não sofrer deformações prejudiciais ao
formato da estrutura e não gerar esforços não previstos no concreto e função de ações
do peso próprio do escoramento, do peso próprio da estrutura ou de cargas acidentais
oriundas da execução da estrutura;



Quando se der a montagem do escoramento, este deverá ser apoiado sobre hastes
reguláveis, cunhas, caixas de areia ou outros dispositivos adequados que facilitem a
remoção das fôrmas e dos escoramentos de modo a não submeter a estrutura a
impactos ou sobrecargas, dentre outros danos;



O responsável técnico pela execução da obra deverá tomar precauções necessárias no
intuito de evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na base de apoio do
escoramento

quando

houver

cargas

por

este

transmitidas,

sendo

que

o

dimensionamento das bases de apoio ficará sobre sua responsabilidade. Recomenda-
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se, para este fim, o uso de lastro, piso de concreto ou pranchões para correção de
irregularidades e melhor distribuição de cargas, bem como cunhas ou hastes
reguláveis, para ajuste de níveis;


Em caso de uso de fôrmas e/ou escoramentos industrializados, os procedimentos de
uso dos equipamentos, bem como de manutenção, deverão ser especificados pelos
fornecedores do sistema e corretamente aplicados pelos responsáveis pela execução,
sendo que as posições e condições estruturais do escoramento deverão ser conferidas
novamente antes do lançamento do concreto, no intuito de assegurar que as dimensões
e posições das fôrmas sejam mantidas, bem como seja possível executar as operações
de concretagem com segurança (tráfego e de pessoal e equipamentos);



Devem ser tomadas as devidas precauções visando proteger o sistema de fôrmas
e escoramentos contra riscos de incêndio, mantendo inclusive ponto de ligação de
água próximo ao local em que estão ocorrendo os serviços de fôrmas;



Em função da concentração de componentes e furos (passagens para elementos dos
sistemas elétricos e hidrossanitários) em uma determinada região da estrutura, deve
haver verificação por parte do engenheiro de estruturas se não haverá prejuízos à
estrutura e se há necessidade de reforços de armadura, por exemplo;



Elementos estruturantes que visem manter as dimensões das fôrmas (funções
específicas estabelecidas em projeto de fôrmas), tais como barras de ancoragem,
tirantes, tubulações e similares, além de insertos ou pinos de ancoragem, podem ser
colocados dentro da seção da peça estrutural, sendo que, neste caso, algumas
condições deverão ser atendidas: estes elementos estruturantes para fôrmas deverão ser
fixados de modo que seu posicionamento não se altere durante a concretagem, não
deverão alterar as características estruturais da peça de concreto armado, não poderão
reagir com os componentes do concreto de maneira nociva ou prejudicial
(principalmente com o cimento Portland ou com as armaduras), não deverão
provocar manchas na superfície de concreto aparente, não poderão, de algum modo,
prejudicar o desempenho funcional e a durabilidade do elemento estrutural, não
deverão atrapalhar as operações de lançamento e adensamento do concreto fresco;



Componentes embutidos no concreto devem ter sua geometria preservada durante a
operação de concretagem e resistir às contaminações que possam afetar sua
integridade, a do concreto ou a da armadura. Em caso de componentes metálicos
embutidos, deve-se prever proteção contra os efeitos nocivos da corrosão;
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Sugere-se evitar o emprego de fôrmas perdidas. No entanto, em caso de estas se
fazerem necessárias, esta condição deverá ser prevista no projeto de fôrmas analisando
aspectos relacionados à durabilidade do material, da compatibilização do material da
fôrma com o concreto, da estabilidade estrutural do elemento que contém a fôrma
perdida, da correta ancoragem da fôrma bem como da necessidade do emprego de
agentes desmoldantes;



O uso adequado das fôrmas permitirá seu reaproveitamento, no entanto, quando os
materiais componentes deste sistema forem reutilizados sucessivas vezes, a capacidade
de resistência da fôrma, dentre outras características, deverão ser constantemente
avaliadas;



Agentes desmoldantes para facilitar a desfôrma deverão ser empregados no intuito de
preservar a integridade das fôrmas e do acabamento superficial do concreto em contato
com a fôrma. A aplicação do desmoldante deverá se dar diretamente sobre a fôrma,
antes da montagem da armadura, seguindo as especificações do fabricante e normas
nacionais, uma vez que há uma gama considerável de tipos de desmoldantes para
diferentes situações (concreto aparente, por exemplo, emprega desmoldante que
prejudicaria a colocação de acabamento sobre a superfície). Deve ser evitado o
excesso ou a falta do desmoldante e, além disso, o produto utilizado não deverá deixar
resíduos na superfície do concreto, não poderá resultar em qualquer alteração na
qualidade ou cor da superfície e, ainda, não poderá incorrer em prejuízo da aderência
do revestimento a ser aplicado.

3.4.4.2 Emprego de fôrmas industrializadas e escoramento metálico

No que se refere ao sistema de fôrmas e escoramentos utilizados na produção da
estrutura em concreto armado, uma alternativa frente à necessidade de adequação ambiental
desse processo consiste na utilização de fôrmas industrializadas e escoramento metálico ao
invés daquelas em madeira comumente empregadas. Zenid (2009), em estudo realizado no
estado de São Paulo, estima que cerca de 33% da madeira serrada amazônica consumida seja
destinada a usos temporários, quais sejam: andaimes e fôrmas para estruturas em concreto
armado. Desse modo, ao se empregar sistemas de fôrmas e escoramentos industrializados,
conforme destaca John (2010a), além de reduzir impactos ambientais associados à extração da
madeira, podem haver ganhos na produtividade da estrutura e, ainda, melhora na qualidade
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das construções, uma vez que há maior controle dimensional, de prumos e menor quantidade
de vazamentos de argamassa do concreto.
O emprego de fôrmas industrializadas, sejam essas metálicas, de PVC, de plástico ou
de fibras de vidro, dentre outras, e de escoramento metálico, é também uma iniciativa
necessária no contexto ambiental em função do maior número de utilizações do sistema, uma
vez que as fôrmas e escoras de madeira apresentam possibilidade de poucas reutilizações e,
portanto, geram maior quantidade de resíduos ao longo do tempo. John (2010a) destaca que se
deve-se incentivar o uso de materiais reutilizáveis no intuito de reduzir o emprego de madeira
em aplicações de baixa durabilidade, tais como fôrmas, escoramentos e cimbramentos, que
caracterizam desperdício.

3.4.4.3 Cuidados com armaduras

Os cuidados com as armaduras a serem utilizadas em estruturas de concreto devem ser
iniciados já na estocagem dos materiais em canteiro de obras, no intuito de evitar a oxidação
do material ou o acúmulo de sujeira, o que pode inviabilizar tecnicamente o uso de parte do
material, resultando em desperdícios em canteiro de obras (SOUZA, 1996, SOUZA;
TAMAKI, 2001; YAZIGI, 2007).
Conforme destaca a ABNT NBR 14931: 2004, o aço a ser utilizado na estrutura deve
ser estocado de forma a manter inalteradas suas características geométricas e suas
propriedades, desde o recebimento em canteiro de obras até sua aplicação, sendo que estes
elementos não poderão sofrer danos durante as operações de transporte, limpeza, manuseio e
posicionamento no elemento estrutural. Souza (1996) e Souza e Tamaki (2001) destacam que,
no manuseio, deve-se cuidar para que o aço não tenha contato direto com o solo, para não
haver impregnação de sujeira em sua superfície, sendo, portanto, recomendado o seu estoque
sobre pontaletes, estrados de madeira ou similares, preferencialmente em local coberto.
Ainda, a ABNT NBR 14931:2004 enfatiza que a estocagem deve se dar de forma a impedir o
contato do aço com quaisquer tipos de contaminantes, tais como óleos e graxas.
A ABNT NBR 14931:2004 destaca que cada classe de barra, fios, telas soldadas ou
cordoalhas que serão empregadas na obra deverá ser claramente identificada durante o
recebimento para que não haja trocas involuntárias de seu posicionamento da estrutura.
Não apenas no que se refere à estocagem do material, mas também durante a execução
e na vida útil da estrutura em concreto armado, caso a armadura venha a ficar exposta ou de
fácil acesso a agentes agressivos (cobrimento de concreto insuficiente ou de má qualidade), a
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oxidação poderá resultar na corrosão e expansão do aço, diminuição da seção transversal e
perda de aderência (parcial ou total, em casos extremos), o que resultará em severos prejuízos
à durabilidade e, portanto, à vida útil da estrutura em concreto armado (SOUZA; RIPPER,
1998). A fim de evitar a corrosão de armaduras, Thomaz (2001) apresenta algumas formas de
proteção das armaduras em estruturas de concreto armado, realçando que a aplicação,
vantagens e desvantagens de cada sistema deverão ser estudas a cada caso de aplicação, quais
sejam: proteção catódica, galvanização, pinturas epóxi na armadura, aditivos inibidores de
corrosão para concreto e pinturas epóxi, vernizes ou ceras para concreto. Segundo o autor, a
medida preventiva contra corrosão de armaduras que tem sido amplamente utilizada é a
introdução de aditivos inibidores de corrosão no concreto (geralmente nitrito de sódio ou de
cálcio).
O aço empregado em estruturas de concreto deverá atender, segundo a natureza e o
tipo de armadura, as normas ABNT NBR 7480: 2007, ABNT NBR 7481:1990, ABNT NBR
7482:2008 e ABNT NBR 7483:2008.
A ABNT NBR 14931:2004 faz uma série de outras considerações a respeito dos
cuidados com armaduras, quais sejam:


Na estrutura de concreto armado não deve ser empregado aço de qualidade diferente
da especificada em projeto sem aprovação prévia do engenheiro de estruturas
responsável;



A superfície da armadura não deverá apresentar ferrugem ou substâncias deletérias
que possam afetar o aço, o concreto ou a aderência entre esses materiais. Armaduras
com produtos destacáveis em sua superfície devido a processos de corrosão devem
passar por limpeza superficial antes do lançamento do concreto;



Após a limpeza, a armadura deverá passar por avaliação de suas condições,
principalmente quanto a eventuais reduções de seção;



Armaduras que apresentem leve oxidação por exposição ao tempo em ambientes de
agressividade fraca a moderada (classe de agressividade ambiental I e II,
respectivamente, segundo o Quadro 10), por períodos de até três meses, sem
apresentar redução de seção e sem produtos destacáveis em sua superfície, podem ser
empregadas em estruturas de concreto;



Quando a armadura apresentar redução de seção (em função de um alto nível de
oxidação), deve ser realizada uma limpeza enérgica (jateamento de areia ou de água) e
posterior avaliação das condições de utilização, segundo as normas de especificação
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do produto, eventualmente considerando o aço que passou por esta limpeza como de
diâmetro nominal inferior. Em caso de corrosão por ação e presença de cloretos, em
que há formação de “pites” ou cavidades, a armadura deve ser lavada com jato de água
sob pressão para remoção do sal e dos cloretos dessas pequenas cavidades na
superfície da barra de aço;


No que se referem às emendas em barras, estas deverão ser previstas no projeto de
estruturas e deverão seguir os critérios estabelecidos pela ABNT NBR 6118:2004 e
pela ABNT NBR 14931:2004, tanto em relação à sua execução quanto em relação aos
critérios de aceitação de emendas. Em casos de emendas não previstas no projeto, sua
execução somente será permitida mediante liberação do engenheiro de estruturas
responsável pelo projeto. Estas emendas poderão ser executadas por traspasse, por
luva com preenchimento metálico (prensadas ou rosqueadas), por solda ou por outros
dispositivos devidamente justificados;



Na montagem, a armadura deverá ser posicionada e fixada no interior das fôrmas
conforme os detalhamentos em projeto de modo que, ao se proceder ao lançamento do
concreto, a armadura se mantenha na posição estabelecida, mantendo as distâncias
entre barras inalteradas entre si e em relação às faces internas das fôrmas, conforme
estabelecido pela ABNT NBR 6118:2007 (cobrimento mínimo de armaduras);



A montagem da armadura deve ser feita por amarração, com o uso de arames, ou, no
caso de aços soldáveis, por pontos de solda. A distância entre os pontos de amarração
das barras das lajes deve apresentar 35 cm de afastamento máximo;



O cobrimento especificado para a armadura no projeto estrutural deverá ser mantido
com o uso de espaçadores, sempre em relação à armadura mais exposta. Pode-se
empregar espaçadores de argamassa ou de concreto com relação água/cimento inferior
à 0,5, espaçadores plásticos ou de outro material (metálico, por exemplo) que não
tenha calços de aço.

3.4.4.4 Utilização de aço pré-cortado e pré-dobrado

O aço cortado e dobrado de fábrica (aço pré-cortado e pré-dobrado) resulta da
transformação, em meio fabril, de aço em rolos (bobinas) e barras retas em elementos de
formatos especificados em projetos de armadura, na quantidade necessária a composição das
peças estruturais de determinado empreendimento. As bitolas mais comuns utilizadas na
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construção civil são as de 5mm, 6,3mm, 8mm, 10mm, 12,5mm, 16mm, 20mm e 25mm.
Algumas empresas fornecedoras de aço cortado e dobrado trabalham com aço em bobinas
com diâmetros de até 12,5mm ou 16mm, sendo que, para a produção de elementos com
diâmetros maiores, utilizam barras retas (comprimento de 12 metros) (PEINADO; DE MORI;
MIOTTO, 2013).
Os cuidados na estocagem de elementos em aço pré-cortado e pré-dobrado em canteiro
de obras devem ser o mesmos que aqueles estabelecidos para estocagem de barras e fios retos
pela ABNT NBR 14931:2004, no entanto, com a ressalva de que o espaço destinado à
estocagem dos elementos cortados e dobrados poderá ser maior que aquele destinado às barras
e fios retos, em função das dobras dos elementos e de suas dimensões finais. Deste modo, o
local para estocagem, bem como os preparos para que as armaduras não fiquem em contato
direto com o solo deverão ser previamente planejados (PEINADO; DE MORI; MIOTTO,
2013).
No que se refere à identificação em canteiro de obras para posterior utilização,
Peinado, De Mori e Miotto (2013) expõem que, para que não haja emprego errôneo de um
elemento em aço cortado e dobrado em outra peça estrutural, é importante, além de manter as
etiquetas que já acompanham o elemento em aço cortado e dobrado, proceder ao emprego de
placas que expressem qual a utilização dos elementos que se encontram em determinado
espaço de estocagem (armadura para pilares, vigas ou lajes, por exemplo).
Os cuidados referentes à montagem das armaduras dos elementos estruturais com o
objetivo de se garantir que essas fiquem posicionadas corretamente de acordo com o projeto
estrutural, e com o cobrimento da armadura especificado em projeto são os mesmos que
aqueles observados para armaduras cortadas e dobradas em canteiro de obras apresentados
pela ABNT NBR 14931:2004. No entanto, o ganho que se observa com o emprego de aço
cortado e dobrado de fábrica, além da maior produtividade destacada por Salim Neto (2009),
está no aspecto ambiental. Ferreira (2013) apresenta estudo que resultou na estimativa de
perdas de aço de 6,39% no corte, dobra e montagem da armadura de pilares, 12,77% na
produção da armadura de vigas e 12,96% na produção da armadura de lajes, a partir dos
quantitativos no caso de essas armaduras terem sido cortadas, dobradas e montadas em
canteiro de obras em relação ao consumo de aço que se teria se essas fossem adquiridas précortadas e pré-dobradas. Esses valores integram a faixa reportada por Souza (2006) e pela
TCPO 13 (PINI, 2010), que especifica valores entre 6 e 14% para perdas de material nesse
processo.
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Desse modo, observa-se que com o emprego de aço cortado e dobrado de fábrica,
principalmente para armaduras com diâmetros até 16mm, para as quais é possível o corte e
dobra de aço a partir de bobinas, há significativa diminuição de perda de aço.

3.4.4.5 Lançamento do concreto

A ABNT NBR 14931:2004 e a ABNT NBR 15696:2009 estabelecem algumas
considerações sobre os cuidados no lançamento do concreto:


Deve-se elaborar um plano de concretagem que preveja a relação entre as atividades
de lançamento, adensamento e acabamento do concreto, de modo que a execução
dessas atividades não resulte em sobrecarga nas fôrmas e escoramento e na formação
de juntas frias, significativamente prejudiciais à durabilidade do concreto conforme
destaca Fagury (2003) caso as providências para ligações físicas e químicas entre
concretos de idades diferentes não sejam tomadas;



Antes do lançamento do concreto, deve-se fazer a limpeza interna de fôrmas e
remoção cuidadosa de detritos (recomenda-se a utilização de aspiradores ou
compressores de ar para limpeza) e, durante o lançamento, cuidar para que não haja
interrupções no processo, para que o lançamento do concreto se dê de modo contínuo
até que o plano de concretagem tenha sido completado;



Em caso de fôrmas construídas com materiais que absorvam umidade ou facilitem a
evaporação, deve-se molhar as fôrmas até a saturação antes do lançamento no intuito
de evitar perdas de água do concreto;



Toda a armadura, bem como os componentes embutidos na estrutura previstos em
projeto (dutos de protensão, ancoragens, por exemplo), deverão ser adequadamente
envolvidos na massa de concreto durante o lançamento deste respeitando cobrimentos
mínimos e outras especificações presentes no projeto de estruturas, tomando-se
especial cuidado para que, durante a concretagem, não sejam deslocados de sua
posição especificada em projeto;



Durante o processo de lançamento do concreto, cuidados deverão ser tomados para
que não haja deslocamento da armadura em função da movimentação de pessoal e
equipamentos. Recomenda-se, portanto, a utilização de passarelas ou caminhos
dispostos ao longo da estrutura como apoio à concretagem;
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A equipe de trabalhadores responsável pelos serviços de concretagem, devidamente
dimensionada, deverá ser treinada para realizar as etapas de preparo do concreto (em
caso de concreto moldado no local), lançamento e adensamento no tempo estabelecido
(enquanto o concreto estiver no estado plástico), evitando juntas não previstas em
projeto durante os serviços de concretagem



Deve-se lançar o concreto o mais próximo possível de sua posição definitiva,
preferencialmente sem depósitos intermediários, no intuito de evitar as incrustações de
argamassa e concreto nas fôrmas e armaduras e de evitar segregação do material
decorrente de se lançar o concreto em pontos concentrados distantes entre si (fazendose uso excessivo do vibrador para deslocar o concreto) ou em função da demora de sua
utilização;



Devem ser tomadas precauções no lançamento do concreto para que seja diminuída ou
evitada a segregação dos agregados graúdos do concreto, principalmente em
elementos com maior altura de lançamento (alturas superiores a 2 metros) e maior
densidade de armadura como pilares ou em juntas de concretagem de paredes. Outras
considerações são feitas neste contexto: a) O concreto deve possuir teor de argamassa
e consistência adequados para o caso no qual este será empregado (concreto com
características para bombeamento, por exemplo); b) Deve-se usar dispositivos, tais
como funis, calhas, trombas ou tremonhas, que venham a diminuir os efeitos de
segregação (principalmente em elementos com elevada altura de lançamento do
concreto);



Em caso de concretagens de elementos estruturais de grandes vãos, deve-se proceder
ao monitoramento e correção de deslocamentos das fôrmas não previstos em projeto;



Não devem ser realizadas concretagem com temperatura ambiente abaixo de 0°C,
salvo especificações contrárias feitas pelo engenheiro de estruturas responsável;



A temperatura da massa do concreto, no momento do lançamento, não deverá ser
inferior a 5°C e o emprego de qualquer aditivo requer comprovação de seu
desempenho, sendo vedada a utilização de produtos que possam atacar quimicamente
a armadura, tais como aqueles a base de cloreto de cálcio;



Não devem ser realizadas concretagens quando as condições ambientais forem
adversas, com temperatura ambiente superior a 40°C e velocidade do vento acima de
60m/s, salvo disposições especificadas pelo responsável técnico pela obra;
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Quando os serviços de concretagem forem realizados com temperaturas ambientes
altas (superiores a 35°C), principalmente quando a umidade do ar estiver baixa
(abaixo de 50%) e a velocidade do vento alta (superior a 30m/s), fazem-se necessárias
medidas para reduzir a temperatura da massa do concreto, que evitem a perda de
consistência e que reduzam a perda de água do concreto;



O concreto deverá ser transportado do local do amassamento ou do ponto de descarga
do caminhão betoneira até o local da concretagem em um tempo compatível com as
condições de lançamento sem que haja desagregação dos componentes do concreto ou
perda sensível de água, pasta ou argamassa por vazamento ou evaporação;



Sugere-se que o intervalo de tempo entre o instante em que a água de amassamento
entra em contato com o cimento e o final da concretagem não ultrapasse 2h30min,
salvo disposições estabelecidas pelo responsável técnico. Em situações em que a
temperatura ambiente for elevada ou em condições que contribuam para a aceleração
da pega do cimento, esse intervalo deverá ser reduzido. Para este caso, podem ser
previstas e adotadas medidas especiais, como o uso de aditivos retardadores, os quais
aumentam o tempo de pega sem comprometer a qualidade do concreto;



Em nenhuma hipótese deve-se lançar o concreto após o início da pega. Além disso,
concretos contaminados com solos ou outros materiais não deverão ser empregados na
estrutura.
Quando ocorre a interrupção do lançamento do concreto, há a formação de junta de

concretagem, também conhecida como junta “fria”, que pode ter sido prevista ou não em
projeto. Estas juntas, quando não previstas em projeto, causam, segundo Souza e Ripper
(1998), a formação de superfícies sujeitas à concentração de tensões e perda de aderência.
Deste modo, para se retomar o lançamento do concreto (continuidade da concretagem da peça
estrutural), deve-se tomar algumas precauções no intuito de garantir que haverá ligação
satisfatória entre o concreto já endurecido com o concreto que está sendo lançado, sem
prejuízos à estética, à resistência e à durabilidade da peça estrutural. Para tanto, a ABNT NBR
14931:2004 apresenta alguns procedimentos a serem adotados, quais sejam:


O concreto que terá seu lançamento interrompido deverá ser perfeitamente adensado
até a superfície da junta que se formará, empregando-se, quando necessário, fôrmas
temporárias (tipo “pente”, por exemplo), para garantir apropriadas condições de
adensamento;
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Antes da retomada do lançamento do concreto, deve ser feita a remoção cuidadosa de
detritos das fôrmas que serão concretadas;



É imprescindível que, antes de reiniciar o lançamento do concreto, seja removida a
nata da pasta de cimento que se encontra vitrificada na superfície da junta e feita a
limpeza de todo o material solto e de outros resíduos, tais como gorduras e óleos, que,
segundo Souza e Ripper (1998), contribuem para a perda de aderência entre as
camadas de concreto. Pode-se optar, também, pelo “corte verde”, que consiste na
remoção da nata superficial (vitrificada) com a aplicação de jato de água sob forte
pressão logo após o fim de pega. Ainda, em outros casos, para obter aderência
satisfatória entre a camada endurecida e o concreto que será lançado, faz-se necessário
o jateamento de abrasivos ou o apicoamento da superfície da junta, seguido de
remoção de detritos e lavagem, cuidando para que não haja acúmulo de água nas
cavidades formadas durante a limpeza, de modo a deixar o agregado graúdo aparente e
a superfície limpa.



Em caso de concretagem interrompidas por mais de 90 dias, as barras de espera
deverão ser pintadas com pasta de cimento no momento da interrupção da
concretagem para fins de proteção contra efeitos de corrosão ao longo do tempo.
Quando for retomado o serviço de concretagem, as barras deverão ser limpas de modo
a não prejudicar a aderência entre o aço e o concreto a ser lançado;



Como são necessárias precauções a fim de garantir a resistência aos esforços que
podem agir na superfície da junta, sugere-se deixar arranques da armadura, barras
cravadas ou reentrâncias no concreto lançado na primeira etapa. Também, no intuito
de evitar a formação de vazios na junta, deve-se aplicar argamassa com a mesma
composição da argamassa do concreto sobre esta superfície quando for retomada a
concretagem. Trigo, Conceição e Liborio (2010) destacam que é necessário um
tratamento químico para garantir a ligação entre concretos de diferentes idades além
da escarificação do concreto velho (tratamento físico), recomendando, para esse fim, a
técnica de dopagem com o uso de concretos com características de alto desempenho
(CAD);



Para melhorar a aderência entre as camadas de concreto em uma junta, podem ser
empregados produtos indicados para esta aplicação de comprovado desempenho,
observando que estes não deverão causar danos ao concreto. Além disso, destaca-se
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que o uso de resinas para estes casos deve considerar o comportamento do material ao
fogo;


As juntas de concretagem devem ser previstas no projeto estrutural sempre que
necessário e possível. Quando a junta se fizer necessária, sugere-se que esta seja
localizada em locais que apresentem os menores esforços de cisalhamento,
preferencialmente em posição normal aos esforços de compressão, a não ser que se
comprove que a junta não provocará a diminuição da resistência do elemento
estrutural. Assim, ressalta-se que o lançamento do concreto deverá ser interrompido no
plano horizontal em caso de vigas ou lajes apoiadas em pilares ou paredes.

3.4.4.6 Cuidado com irregularidades no nivelamento em pavimentos de concreto

Durante e após o lançamento, procede-se ao nivelamento do concreto lançado
(desempenamento) a fim de que não haja desníveis não previstos em projeto ou
irregularidades no concreto acabado (Figura 4).

Figura 4 – Defeito no nivelamento do concreto

Fonte: Do autor (2014).

Erros no nivelamento do concreto de pavimentos (Figura 5) durante o
desempenamento resultarão na necessidade de aumento da espessura da camada de
regularização (contrapiso), conforme destacam Souza e Deana (2007), para que todas as áreas
tenham, pelo menos, a espessura mínima recomendada pela literatura (Figura 6), a fim de que
não se tenha problemas na camada de regularização. O aumento da espessura do contrapiso
induz a um sobreconsumo de argamassa em relação àquele estimado em projeto, o qual, por
sua vez, resulta em desperdício de materiais em função da imprecisão na execução do
nivelamento do concreto.
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Figura 5 – Pavimento em concreto com falhas no nivelamento

Fonte: Do autor (2014).
Figura 6 – Sobreconsumo de argamassa na camada de regularização do pavimento

Fonte: Do autor (2014)

Para evitar que defeitos no nivelamento do pavimento (que são recorrentes)
aumentem as espessuras de argamassas de regularização e, por conseguinte, o consumo de
material, o autor do presente trabalho recomenda a correção do nível do pavimento com uso
de uma politriz (Figura 7 e 8). Cuidados nessa etapa devem ser adotados, uma vez que não se
pode permitir que o concreto seja desgastado a ponto de prejudicar o cobrimento da armadura
de vigas e de lajes do pavimento.
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Figura 7 – Politriz

Figura 8 – Emprego da politriz para remoção de
irregularidades no concreto oriundas de falhas no
processo de nivelamento

Fonte: Do autor (2014).
Fonte: Do autor (2014).

3.4.4.7 Consumo de concreto e aço de acordo com o projeto estrutural

Os consumos de concreto e aço na execução da estrutura em canteiro de obras
naturalmente não são iguais àqueles mensurados no projeto estrutural em função de uma série
de perdas que se dão no processo de produção da estrutura. Souza, Paliari e Pessarelo (2006)
destacam algumas situações rotineiras em canteiro de obras que resultam em perdas de
concreto, quais sejam: eventual erro na quantidade entregue em caminhão-betoneira; material
perdido ao longo do trajeto em canteiro de obras com uso gericas; material restante na
tubulação da bomba e no coxo, os quais não foram computados para reaproveitamento;
sobreespessuras de lajes; sobrelarguras de vigas ou de pilares; sobra não utilizada ao final do
descarregamento do último caminhão-betoneira e; parcela rejeitada de concreto de uma
entrega por se ter ultrapassado o tempo máximo para uso do material após sua mistura.
Desse modo, conforme postula a TCPO 13 (PINI, 2010), o consumo real de concreto
compreende-se entre 1,01 e 1,33 m³ por m³ de concreto previsto em projeto estrutural (1 a
33% de perda), sendo essa faixa variável em função da forma como se dará o transporte
vertical do concreto, do uso de equipamentos de referência para nivelamento, em função de a
fôrma estar ou não bem estruturada e nova, de o volume a ser utilizado ter sido calculado
previamente (evitando pedir concreto em excesso que precisará ser descartado), se as
concretagem são de grandes ou pequenos volumes, se é utilizada bomba de concreto e se o
concreto residual na bomba é utilizado, dentre outros. A média estabelecida pela TCPO 13
(PINI, 2010) é de 1,08 m³ por m³ de estrutura, sendo esse um valor para referência.

90

No que se refere ao consumo real de aço, a TCPO 13 (PINI, 2010) estabelece faixa de
consumo entre 1,01 e 1,05 toneladas utilizadas por tonelada prevista em projeto caso
empregue-se aço pré-cortado e pré-dobrado (1 a 5% de perda), com valor médio de 1,03 t/t de
armadura (3% de perda), e entre 1,04 e 1,16 toneladas utilizadas por tonelada prevista em
projeto para aço cortado e dobrado em canteiro de obras (4 a 16% de perda), com valor médio
de 1,10 t/t de armadura (10% de perda), sendo essas faixas de variação em função da compra
de aço baseada em quantitativos confiáveis, organização adequada de estocagem, mão de obra
treinada, diâmetros menores de armaduras, uso de equipamentos adequados para corte e dobra
de aço, dentre outros.
Desse modo, para os valores se aproximem aos mínimos apresentados pela TCPO 13
(PINI, 2010), evitando, desse modo, perdas e sobreconsumo de material, faz-se necessário o
emprego de ações preventivas. Souza, Paliari e Pessarelo (2006) destacam algumas no que se
refere às perdas de concreto, são essas: conscientização das equipes de gestores da obra;
solicitação de concreto considerando o concreto residual na tubulação e no coxo da bomba, no
intuito de que esses sejam utilizados; nivelamento dos pavimentos com equipamentos a laser
por cima e por baixo no intuito de garantir que não haja sobreespessura; checagem da
espessura real de lajes por meio da comparação com o estimado em projeto e; análise de
perdas recorrentes para identificação de possíveis aprimoramentos e aplicação dos resíduos.

3.4.4.8 Adensamento do concreto

No processo de concretagem, durante e imediatamente após o lançamento do concreto,
conforme destaca a ABNT NBR 14931:2004, o concreto deve ser vibrado ou apiloado com
equipamento adequado à sua consistência (serviços que caracterizam o adensamento). O
adensamento tem, portanto, o objetivo de proporcionar o preenchimento de toda a fôrma,
permitindo que este preenchimento seja homogêneo e compacto (sem apresentar vazios na
massa do concreto).
Segundo Thomaz (2005), o processo de adensamento pode ser feito com réguas ou
placas vibratórias, vibrador de bancada, vibrador incorporado às fôrmas (usualmente
empregado na produção de pré-moldados), vibrador por imersão ou pilão manual, desde que
apresentem a eficiência necessária.
Independente do sistema adotado para se proceder ao adensamento, é necessário
cuidado nos processos de vibração do concreto, no intuito de não vibrá-lo pouco ou em
excesso, uma vez que estes erros acarretam em prejuízos ao concreto e, portanto, à
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durabilidade do elemento estrutural. Souza e Ripper (1998) destacam que quando as tarefas de
vibração no processo de adensamento do concreto não forem corretamente executadas, pode
haver a formação de vazios na massa do concreto (ninhos e cavidades), além de
irregularidades na superfície (bolhas), que comprometem o aspecto estético e facilitam a
penetração de agentes agressivos por meio do aumento da porosidade superficial. Segundo
Aïtcin (2000), no processo de adensamento do concreto, a vibração excessiva do concreto e
em um mesmo local ou de repetidas vezes gera exsudação interna (migração do material fino
e da água para a superfície) e pode criar uma rede de capilares interconectados que se estende
ao longo do volume de concreto, até a sua superfície, constituindo-os em meios de penetração
de fácil acesso para agentes agressivos. Aïtcin (2000) enfatiza que a vibração em excesso
pode causar o acúmulo de água e o enfraquecimento das zonas de transição encontradas sob
os agregados, em torno das armaduras e na superfície do concreto em contato com as fôrmas,
comprometendo a durabilidade da estrutura. A NBR 14931:2004 também destaca que a
vibração do concreto em excesso pode resultar em ninhos de concretagem e segregação dos
materiais componentes do concreto. Outro detalhe ressaltado pela norma é que a vibração da
armadura durante o processo deve ser evitada, no intuito de que não haja formação de vazios
ao redor dessa, resultando em perda da aderência entre a armadura e o concreto.
A ABNT NBR 14931:2004 faz uma série de recomendações quanto aos cuidados a
serem tomados no processo de adensamento com vibradores por imersão, os quais, segundo
Thomaz (2005), são os mais usuais e de grande eficiência, são esses:


Deve-se fazer o preenchimento das fôrmas com concreto em altura compatível com o
tipo de adensamento previsto (em camadas com altura inferior à altura da agulha do
vibrador mecânico) visando obter um adensamento satisfatório. Recomenda-se alturas
das camadas de concreto lançado não superiores a 20 cm para adensamento manual e
menor que 50 cm para adensamento mecânico, de modo a facilitar a saída de bolhas de
ar. Em caso de peças verticais e esbeltas (paredes ou pilares), recomenda-se utilizar
concretos de consistências diferentes, com o objetivo de reduzir efeitos de exsudação e
segregação. Em caso de alta densidade de armadura, deve-se cuidar para que o
processo de adensamento se dê de forma homogênea e que o concreto seja distribuído
em todo o volume da peça estrutural;



Na utilização de vibradores por imersão, sugere-se que a espessura da camada de
concreto a ser adensada seja aproximadamente igual à 3/4 do comprimento da agulha
do vibrador, sendo que, ao proceder à vibração em uma camada, o vibrador deverá
penetrar cerca de 10 cm na camada abaixo desta;
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Recomenda-se aplicar o vibrador na vertical e no maior número possível de pontos ao
longo do elemento estrutural, cuidando para que o adensamento seja uniforme,
preenchendo também cantos e arestas, evitando a formação de vazios de concretagem;



Mudar o vibrador de lugar quando a superfície do concreto apresentar-se brilhante,
sendo que a remoção do vibrador deverá se dar lentamente, sempre ligado, para que a
cavidade formada pela agulha do vibrador se feche novamente;



Impedir o contato do vibrador com a fôrma, com o objetivo de evitar a formação de
bolhas de ar na superfície da peça.

3.4.4.9 Utilização de concreto autoadensável

Concretos que apresentam características autoadensáveis, em função de dispensarem a
utilização de vibradores para o processo de adensamento do concreto evitam, de forma geral,
o surgimento das patologias inerentes ao processo de vibração. O Concreto Autoadensável
(CAA) é definido pela ABNT NBR 15823-1:2010 como um tipo de concreto que proporciona
alta fluidez e capacidade de autoadensabilidade apenas em função de seu peso próprio, ou
seja, não apresenta necessidade do emprego de vibradores ou compactação externa de
qualquer natureza e, mesmo nestas condições, é capaz de preencher toda a fôrma, passando
por armaduras – mesmo em elementos com altas densidades de armadura –, dutos e insertos
sem apresentar segregação de material.
Conforme destacam Tutikian e Dal Molin (2008), dentre as diversas vantagens da
utilização do CAA, no que se refere ao aspecto ambiental, verifica-se que o uso de CAA pode
resultar no aumento da durabilidade da estrutura em concreto armado, uma vez que, em
função da facilitação do processo de adensamento, não ocorrerão falhas ou grandes vazios de
concretagem e segregação de agregados resultante da vibração inadequada do concreto. Para
tanto, conforme ressaltam Peinado et al. (2013a), cuidados devem ser tomados no processo de
aceitação e lançamento do CAA em canteiro de obras para que se tenha o desempenho
esperado, são esses: realização dos ensaios de recebimento conforme estabelece a ABNT
NBR 15823-1:2010, dosagem do aditivo superplastificante no concreto em canteiro de obras,
descarga do concreto com agilidade para que esse não perca as características de fluidez e
definição de pontos de lançamento do CAA no intuito de que não haja grande distância entre
pontos, o que poderia resultar em falhas de concretagem.
Outro ganho ambiental apresentado por Tutikian e Dal Molin (2008) e corroborado
por Vanderlei et al. (2014b), é a possibilidade de utilização de resíduos industriais finamente
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moídos na composição do CAA, tais como cinza volante, escória de alto forno, cinza da casca
de arroz, cinza do bagaço da cana-de-açúcar, dentre outras. Isso se dá, conforme ressaltam
Gomes (2002) e Lisbôa et al. (2005), em função de o CAA requerer em sua estrutura granular
agregados menores que um concreto convencional, que comporão os “finos do concreto”,
com o objetivo de auxiliar na formação da microestrutura e na obtenção de coesão e
resistência à segregação do concreto.

3.4.4.10 Cura do concreto

A ABNT NBR 14931:2004 enfatiza que os agentes mais comuns que degradam o
concreto em seu início de vida são: secagem (ausência ou ineficiência de cura), mudanças
bruscas de temperatura, chuvas forte, águas torrenciais, congelamento, agentes químicos,
choques e vibrações de elevada intensidade que resultem em fissuras na massa de concreto ou
prejudiquem sua aderência à armadura.
Conforme destacam Neville e Brooks (2013), para se obter uma estrutura de concreto
de qualidade, o lançamento do concreto deverá ser seguido por um processo de cura durante
os primeiros estágios de endurecimento. Souza e Ripper (1998) e Neville e Brooks (2013)
definem cura como uma série de procedimentos utilizados com o objetivo de impedir a
evaporação da água necessária ao processo de endurecimento do concreto, contribuindo com a
hidratação do cimento e, por conseguinte, com o incremento de resistência ao concreto, por
meio do controle de temperatura e da movimentação de água do concreto de dentro para fora
e de fora para dentro.
No entanto, conforme ressalta Aïtcin (2000), a cura do concreto é usualmente
negligenciada, uma vez que os procedimentos adequados de cura interferem negativamente na
rápida execução da obra e não são percebidos como essenciais para a durabilidade da
estrutura durante sua execução.
Souza e Ripper (1998) ressaltam que uma cura inadequada aumenta as deformações
específicas devido à retração do material. Deste modo, como a deformação é diferente entre
as diversas camadas que compõem a peça (principalmente se esta for de grandes dimensões),
poderão ser geradas tensões que provocarão considerável fissuração no concreto. A ABNT
NBR 6118: 2004 e Mamlouk e Zaniewski (2011) destacam que o aparecimento de fissuras na
estrutura em função de retração plástica térmica é um dos resultados do não emprego da cura
de forma correta. Aïtcin (2000), Mamlouk e Zaniewski (2011) e Neville e Brooks (2013)
afirmam que a não adoção dos procedimentos necessários de cura afetam não apenas a
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resistência, como também podem ter efeitos prejudiciais sobre a durabilidade do concreto,
uma vez que implicam negativamente na permeabilidade do concreto, na resistência à
abrasão, na estabilidade volumétrica, na resistência ao congelamento/degelo e na resistência
aos agentes agressivos.
Mamlouk e Zaniewski (2011) apresentam estudo (Figura 9) que usa como parâmetro
de comparação da resistência à compressão o concreto submetido à cura úmida por 28 dias
(concreto de referência), sendo considerado 100% a resistência que este concreto atinge no
28º dia. Foram também mensuradas as resistências à compressão do concreto aos 90 e 180
dias, para fins de análise da implicação dos efeitos da cura em um período maior. Tal estudo,
comparativamente ao concreto de referência, evidencia que: (1) o concreto que não foi
submetido ao processo de cura úmida, ou seja, que foi deixado exposto ao ar por 28 dias,
atingiu aproximadamente 55% da resistência à compressão aos 28 dias e, aos 180 dias, atingiu
em torno de 40% da resistência à compressão atingida pelo concreto de referência; (2) o
concreto que recebeu cura úmida por 3 dias, obteve aproximadamente 80% da resistência aos
28 dias e, aos 180 dias, a resistência à compressão atingida foi em torno de 60% da atingida
pelo concreto de referência e; (3) o concreto que recebeu cura úmida por 7 dias, atingiu
resistência em torno de 95% aos 28 dias, e de aproximadamente 80% aos 180 dias,
relativamente ao concreto de referencia. Os autores ainda destacam que se o processo de cura
for interrompido por algum tempo e depois retomado, os ganhos de resistência também serão
interrompidos e depois retomados.
Figura 9 – Resistência à compressão do concreto representada em porcentagens para diferentes idades
e períodos de cura

Fonte: Mamlouk e Zaniewski (2011).
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Estudos similares ao desenvolvido por Mamlouk e Zaniewski (2011) foram
desenvolvidos por Ozer e Ozkul (2004) e Price (1951, apud NEVILLE; BROOKS, 2013),
sendo que os resultados foram similares.
Deste modo, conforme destacam a ABNT NBR 14931:2004 e Mamlouk e Zaniewski
(2011), a cura deve se dar até que o concreto atinja o endurecimento satisfatório no intuito de:
a) evitar a perda de água pela superfície exposta (utilizando métodos de imersão, aspersão,
coberturas úmidas, lonas plásticas, papéis impermeáveis, cura a vapor, dentre outros); b)
garantir que a superfície apresentará resistência adequada e durabilidade. A ABNT NBR
14931:2004 ainda ressalta que, caso opte-se pela utilização de água para a cura, a água deverá
ser potável.
Conforme destacam Souza e Ripper (1998), Mamlouk e Zaniewski (2011) e Peinado
(2013), cada situação deverá ser analisada para que se adote o método de cura mais adequado,
dependendo do tipo de material disponível para cura, do tamanho e formato da estrutura, se a
cura se dará no canteiro de obras ou na fábrica (peças pré-moldadas), de condições climáticas
e ambientais, de aspectos econômicos e estéticos. Dentre os diversos métodos, os autores
destacam os que seguem:


Molhagem com mangueira: Caracteriza-se como o processo mais comumente utilizado
na cura do concreto em estruturas de concreto armado moldadas no local, o qual
consiste em molhar repetidamente e constantemente as peças em concreto,
empregando-se mangueira (



Figura 10), durante o período de tempo designado, sendo necessário pessoal disponível
durante todo o processo. Esse método é possível de ser aplicado na maioria dos casos,
recomendando-se que outros sistemas sejam adotados para situações em que haja
dificuldades e riscos para a mão de obra, como é o caso de cura em vigas isoladas
estreitas em grandes alturas.
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Figura 10 – Cura de pavimento em concreto armado por molhagem constante

Fonte: Do autor (2014).



Alagamento ou Imersão: o processo de alagamento consiste em cobrir com água a
superfície exposta da estrutura de concreto (Figura 11 e 12), sendo que, para isto,
normalmente é necessário construir diques de solo (comumente areia), de serragem ou
de madeira ao redor da superfície de concreto para impedir o escorrimento da água.
Esse método é indicado, especialmente, para pequenos trabalhos em que a superfície
de concreto for plana, caracterizando-se, portanto, como viável para lajes, pavimentos,
fundos de piscinas e blocos de coroamento. Ressalta-se que o emprego deste tipo de
cura requer constante trabalho e supervisão no intuito de evitar falhas no processo de
cura.

Figura 11 – Cura por
alagamento em piscina

Figura 12 – Cura por alagamento em bloco de coroamento

Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).
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Aspersão ou nebulização: Um sistema de aspersores (Figura 13 e 14) ou de
pulverizadores pode ser utilizado para a cura por meio de continua aspersão ou
pulverização de água sobre a estrutura submetida ao processo de cura. Esse método de
cura é recomendado para superfícies planas, tais como pavimentos de edificações, não
sendo recomendada sua utilização para pavimentos inclinados, tais como rampas e
escadas. Por ser um sistema que faz uso de uma grande quantidade de água, pode se
tornar oneroso. Desse modo, é recomendado para uso em ambientes que apresentem
alta temperatura e baixa umidade relativa do ar.

Figura 13 – Aspersor empregado em
processo de cura do concreto

Fonte: Do autor (2014).



Figura 14 – Distribuição de aspersores a fim de
garantir que toda a superfície receba água

Fonte: Do autor (2014).

Mangueiras microperfuradas: Emprega-se de mangueiras microperfuradas (Figura 15
e 16), normalmente utilizadas na irrigação de jardins. Esse sistema apresenta-se
favorável economicamente em relação ao de aspersão, uma vez que resulta em
economia de água no processo de cura. Esse método é recomendado para locais planos
e seu posicionamento deve se dar de forma que o fio de água originado de cada
microfuro seja aproveitado de forma satisfatória.
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Figura 15 – Mangueiras
microperfuradas para cura

Figura 16 – Pavimento em concreto armado submetido à
cura por irrigação

Fonte: Do autor (2014).

Fonte: Do autor (2014).

Coberturas úmidas: Tecidos retentores de umidade saturados com água, tais como
jutas, mantas geotêxteis (Figura 17), sacos de aniagem (Figura 18 e 19) ou outras
coberturas de algodão podem ser aplicados no processo de cura do concreto com o
objetivo de retardar a evaporação de água do concreto nas primeiras idades. Estes
materiais podem ser mantidos úmidos, por molhagem periódica ou por cobertura com
filme de polietileno no intuito de reter a umidade. Em pequenos trabalhos, coberturas
úmidas de areia, serragem ou palha também podem ser empregadas. O uso de
coberturas úmidas permite reduzir a frequência de molhagem da superfície do
elemento estrutural, propiciando uma cura mais eficiente, com menor consumo de
água e acompanhamento menos intensivo do colaborador encarregado do serviço.
Recomenda-se a utilização de coberturas úmidas principalmente em pequenos
trabalhos, em cotas mais altas de superfícies com desníveis leves (locais com caimento
para ralos) ou acentuados (rampas), escadas e outros locais em que o acesso para o
lançamento de água se torne trabalhoso ou traga riscos à mão de obra (vigas estreitas
isoladas em grandes alturas – Figura 19).
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Figura 17 – Cura com manta geotêxtil

Fonte: Do autor (2014).

Figura 18 – Cura de concreto em escadas
com sacos de aniagem

Figura 19 – Cura de vigas estreitas isoladas em
elevadas alturas com sacos de aniagem

Fonte: Do autor (2014).
Fonte: Do autor (2014).



Papéis impermeáveis ou lonas plásticas: A perda da umidade do concreto por
evaporação poderá ser reduzida empregando-se papéis impermeáveis (tais como papel
kraft) ou filmes de polietileno (lona plástica, por exemplo). Papéis impermeáveis são
mais apropriados para superfícies horizontais e estruturas de concreto de formato
simples, já as lonas plásticas são eficazes e de fácil aplicação para diversas formas.
Nesse tipo de cura, não se faz necessário o fornecimento periódico de água, no
entanto, pode ocorrer descoloração na superfície do concreto.
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Compostos formadores de membrana (cura química): Vários tipos de compostos
líquidos formadores de membranas podem ser aplicados à superfície do concreto no
intuito de reduzir ou retardar a perda de umidade sendo que, sua eficácia, conforme
destacam Choi, Yeon e Won (2012), depende da qualidade dos materiais utilizados
para a cura, do período de início da aplicação da cura em relação à evaporação da água
do concreto e da uniformidade da aplicação da cura no concreto. Estes produtos
podem ser utilizados para a cura de concreto fresco e, também, do concreto
endurecido, após a remoção das fôrmas ou após a cura úmida. A aplicação dos
compostos deste tipo de cura pode ser manual, com o auxílio de regadores (Figura 20)
ou de equipamento de pulverização (Figura 21), em uma ou duas camadas
(perpendiculares entre si), dependendo das especificações do produto. O tipo de cura
com formação de membrana deverá ser estudado em função da aplicação, uma vez que
alguns tipos não permitem a colocação de camadas de concreto ou argamassa sobre o
concreto curado (execução de contrapisos ou colocação de pisos) e também não
permitem a aderência da pintura ao concreto. Normalmente, aplicam-se os
componentes da cura quando a superfície do concreto está úmida.

Figura 20 – Cura química com regadores

Fonte: Do autor (2014).



Figura 21 – Cura química com
equipamento para pulverização

Fonte: Do autor (2014).

Fôrmas deixadas no lugar: Não proceder à desforma da estrutura, deixando as fôrmas
de concreto no local tanto tempo quanto possível resulta na diminuição da perda de
umidade, desde que a parte superior do concreto seja mantida úmida. Se forem
utilizadas fôrmas de madeira, estas também deverão ser mantidas úmidas. Após a
remoção das fôrmas, outro método de cura poderá ser utilizado.
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Cura a vapor: É usada quando faz-se necessário o ganho de resistência do concreto nas
idades iniciais ou é requerido o aquecimento adicional durante períodos de frio. O
vapor à pressão atmosférica é usado para estruturas pré-moldadas em locais fechados e
grandes peças pré-moldadas. Vapor de alta pressão em autoclaves pode ser empregado
para pequenas centrais de fabricação.
Souza e Ripper (1998) afirmam que a cura deverá ser iniciada imediatamente após a

pega do cimento, uma vez que, caso o concreto já esteja endurecido, o processo de cura não
será tão eficiente. Os autores ressaltam que a cura deverá ter duração adequada, sendo essa
duração avaliada em função das características do ambiente (durante a cura e ao longo da vida
útil da estrutura) e da composição do concreto e, ainda, que quanto maior o tempo de cura
(que impedirá a saída de água do concreto), melhores serão as características do concreto
quanto à resistência mecânica, impermeabilidade, resistência à abrasão e ao ataque de agentes
agressivos.
A ABNT NBR 14931:2004, apesar da subjetividade, destaca, nesse contexto, a
necessidade de que a cura de elementos estruturais de superfície se dê até que o concreto
atinja resistência característica à compressão (fck) igual ou maior que 15 MPa, ou seja, por
exemplo, aproximadamente 3 dias de cura para concretos com resistência à compressão de 35
MPa aos 28 dias.
A ACI 308-R (2001) recomenda para a maioria das estruturas de concreto (em função
do tipo de cimento a ser utilizado) tempo de cura contínua de 7 dias.
De forma geral, os parâmetros apresentados por Levy e Helene (1996), Thomaz (2001)
e Thomaz (2005) têm sido a base para a decisão quanto à duração do processo de cura, o qual,
segundo os autores, deverá se dar em função do tipo de cimento e do fator água/cimento,
conforme se observa no Quadro 17.

Quadro 17 – Tempo mínimo de cura do concreto conforme a relação a/c e o tipo de cimento.

Tipo de
Cimento
CP I e II-32
CP IV-32
CPIII-32
CP I e II-40
CP V-ARI

0,35
2 dias
2 dias
2 dias
2 dias
2 dias

Fator Água/Cimento (a/c)
0,55
0,65
3 dias
7 dias
3 dias
7 dias
5 dias
7 dias
3 dias
5 dias
3 dias
5 dias

Fonte: Levy e Helene (1996) e Thomaz (2005).

0,70
10 dias
10 dias
10 dias
5 dias
5 dias
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Os períodos mínimos apresentados no Quadro 17, conforme destacam Thomaz (2001)
e Thomaz (2005), devem ser corrigidos por coeficientes que considerem as condições
ambientais do local da obra (temperatura, vento e umidade relativa do ar), a relação área
exposta/volume do elemento concretado e também as condições de agressividade do ambiente
(segundo a classificação estabelecida pela ABNT NBR 6118:2007). Para tanto, o autor
recomenda que os períodos retornados pelo Quadro 17 sejam multiplicados por um
coeficiente de correção kn, expresso pelo produto de três fatores (kn = n1 . n2 . n3), os quais
poderão ser obtidos a partir da análise dos Quadro 18, 18 e 19.

Quadro 18 – Coeficiente de correção do tempo de cura n1 em função da temperatura e da umidade
relativa do ar

Temperatura
(T)
Condições
Umidade
Atmosféricas
relativa do ar
(UR)
Coeficiente de correção do
tempo de cura (n1)

T < 15°C

16°C < T < 39°C

UR < 70%

UR ≥ 70%

UR < 70%

UR ≥ 70%

1,10

1,05

1,05

1,00

Fonte: Thomaz (2001) e Thomaz (2005).
Quadro 19 – Coeficiente de correção do tempo de cura n2 em função da área exposta/volume da peça

Relação (R) área exposta/
volume da peça
Coeficiente de correção do
tempo de cura (n2)

R ≤ 0,20

0,20 < R < 0,40

0,40 < R < 0,70

R ≥ 0,70

1,00

1,05

1,10

1,20

Fonte: Thomaz (2001) e Thomaz (2005).

Quadro 20 – Coeficiente de correção do tempo de cura n3 em função da Classe de agressividade do
meio ambiente se acordo com a ABNT NBR 6118:2007

Agressividade do
meio ambiente

Fraca
(Classe I)

Moderada
(Classe II)

Forte
(Classe III)

Muito forte
(Classe IV)

Coeficiente de
correção do tempo
de cura (n3)

1,00

1,10

1,20

1,30

Fonte: Thomaz (2001) e Thomaz (2005).

Portanto, conforme se observam nos Quadro 18, 18 e 19, para o caso em que a
temperatura esteja abaixo de 15°C, a umidade relativa do ar seja inferior a 70%, a relação área
exposta/ volume da peça seja igual ou superior a 0,70 e o ambiente agressivo seja classe IV
(ambientes industriais e/ou com respingos de maré), o coeficiente de correção kn será igual a
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1,716 (kn = 1,10 . 1,20 . 1,30), que multiplicado ao período retornado pelo Quadro 17,
retornará uma duração para o processo de cura 71,6% maior, que é o caso extremo observado
nos Quadro 18, 18 e 19. Se o cimento especificado for o CP II-E-32 e o fator a/c for de 0,70,
nas condições destacadas, ao invés de um processo de cura de duração de 10 dias, a cura
deveria durar aproximadamente 17 dias.

3.4.4.11 Desforma da estrutura de concreto

Conforme estabelece a ABNT NBR 14931:2004, a remoção de fôrmas e
escoramentos deve se dar segundo plano de desforma previamente estabelecido de modo a
respeitar o comportamento da estrutura em serviço e de não comprometer a segurança.
Conforme destacam Thomaz (2001) e Batlouni Neto (2005), a não observância quanto aos
prazos de desforma da estrutura, colocando-a em serviço sem que tenha atingido a resistência
necessária, pode resultar na diminuição do módulo de deformação do concreto, no aumento da
deformação lenta, no aparecimento de flechas e consequente fissuração do elemento fletido
(implicando em elevadas reduções no momento de inércia das peças e eventuais riscos de
corrosão).
A ABNT NBR 14931:2004 destaca que, para realizar a remoção das fôrmas, alguns
aspectos deverão ser considerados:


Peso próprio da estrutura ou de parte desta a ser suportada por um determinado
elemento estrutural;



Cargas relativas às fôrmas ainda não removidas de outros elementos estruturais
(pavimentos) que encontram-se sobre o pavimento a ser desformado;



Sobrecargas de execução, em função da movimentação de funcionários e
deslocamento de materiais sobre o elemento estrutural;



Sequência

previamente

estabelecida

(plano

de

desforma

e

escoramentos

remanescentes) de retirada das fôrmas e escoramentos e a possível permanência de
escoramentos residuais;


Operações particulares de retirada de fôrmas em função de o local ser de difícil
acesso;



Condições ambientais a que será submetido o concreto após a remoção das fôrmas e as
condições de cura;
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Possíveis exigências relativas aos tratamentos superficiais posteriores (cura ou
acabamentos).
No que se refere ao tempo de permanência das fôrmas e do escoramento, a ABNT

NBR 14931:2004 e a ABNT NBR 15696:2009 fazem uma série de considerações, quais
sejam:


Em elementos de concreto protendido, é necessário que a retirada das fôrmas e
escoramentos se dê em conformidade com a programação estabelecida no projeto
estrutural (normalmente sugere-se que elementos protendidos já poderão ser
desformados após a execução da protensão). Thomaz (2005) afirma que a retirada das
escoras deve se dar de modo a carregar progressivamente a peça recém-concretada
para qualquer idade da estrutura, procedendo-se à retirada das escoras do centro para
as extremidades de peças bi-apoiadas e da extremidade para o apoio de peças em
balanço, por exemplo. O autor destaca que, caso não se disponha de escoras com
cabeças descententes (conhecidas atualmente como drop heads) no cimbramento de
vigas e lajes, devem ser introduzidas escoras residuais antes da retirada do
escoramento original;



Escoramentos e fôrmas não deverão ser retirados antes de o concreto adquirir
resistência suficiente para suportar a carga imposta ao elemento estrutural nesse
estágio, para evitar deformações que excedam as tolerâncias especificadas e para
impedir danos superficiais durante a remoção;



Atenção especial deverá ser dada ao tempo especificado para a remoção do
escoramento e das fôrmas, uma vez que este tempo interfere diretamente na
movimentação de juntas de retração ou dilatação, bem como de articulações;



Caso opte-se por utilizar a fôrma como parte integrante do sistema de cura (no caso de
pilares e laterais de vigas, por exemplo), o tempo de remoção deve considerar os
requisitos estabelecidos pelo sistema de cura, de acordo com especificação de projeto;



A retirada das fôrmas e do escoramento está vinculada ao momento em que o concreto
estiver endurecido suficientemente para resistir às ações que atuarem sobre este, sem
que haja deformações inaceitáveis, em virtude do baixo valor do módulo de
elasticidade do concreto (Eci) e da maior probabilidade de grande deformação nas
primeiras idades;



A desforma deverá ser executada sem causar choques na estrutura, sendo que, durante
o processo de retirada das fôrmas e escoras, a aplicação de esforços na estrutura
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deverá ser lenta e gradual. Thomaz (2005) destaca que esses cuidados auxiliam
também na preservação dos componentes e acessórios do sistemas de fôrmas e
cimbramento;


Para o atendimento das condições estabelecidas anteriormente, o responsável pela
elaboração do projeto da estrutura deverá informar ao responsável pela execução da
obra os valores mínimos referentes à resistência à compressão e ao módulo de
elasticidade que deverão ser obedecidos para a retirada das fôrmas e do escoramento,
assim como a necessidade de um plano particular de desforma, de retirada do
escoramento e de colocação de novas escoras (plano elaborado de acordo com o tipo
de estrutura);



Compete ao responsável técnico pela execução da obra acompanhar o comportamento
da estrutura, no que se refere às flechas, confrontando tais informações com aquelas
previstas no plano de desforma (fornecido pelo engenheiro responsável pelo
dimensionamento da estrutura) e reportando eventuais diferenças ao projetista da
estrutura.
Em caso de dúvidas quanto ao comportamento da estrutura, a ABNT NBR

14931:2004 recomenda que o responsável pela execução recorra ao projetista da estrutura no
intuito de obter a sequência correta quanto à retirada das fôrmas e do cimbramento.
Thomaz (2001) destaca que prazos de desforma, descimbramento e remoção do
escoramento residual deverão depender da resistência mínima à compressão do concreto,
sendo, portanto, influenciados pela dimensão das peças concretadas, tipo de cimento e relação
a/c, emprego de aditivos, isolação térmica das formas (metal, madeira, dentre outras),
condições de umidade e temperatura do ambiente.
A ABNT NBR 15696:2009 recomenda que a remoção de fôrmas não deverá se dar em
menos de 14 dias, a não ser em casos específicos quando forem utilizados concretos cujas
características de resistência e deformabilidade possam ser alcançadas mais rapidamente.
De forma geral, conforme destaca Thomaz (2005), apesar da necessidade de estudos
específicos quanto aos prazos para remoção de fôrmas e cimbramentos para cada caso,
observa-se em geral prazos de 3 dias para a retirada de faces laterais de vigas e pilares, 7 dias
para a remoção do assoalho de lajes e 21 dias para a retirada dos fundos de vigas.
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3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO
Com base nos apontamentos apresentados no Capítulo 3, é possível constatar que há
uma série de procedimentos relacionados à produção da estrutura em concreto armado de
edificações no que se refere à especificação de materiais, detalhamentos em projeto,
otimização de projeto e procedimentos de execução, as quais têm implicações ambientais
significativas e, portanto, devem receber a atenção necessária a fim de não resultarem em
prejuízos à durabilidade da estrutura em concreto armado, no aumento do consumo de
recursos naturais, no aumento das emissões de gases poluentes na atmosfera e na geração de
maior quantidade de resíduos.
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4 MÉTODO ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP)
O objetivo deste capítulo é descrever a metodologia AHP (Analytic Hierarchy Process
– Processo Analítico Hierárquico) de análise multicritérios a ser utilizada na presente
pesquisa. Adota-se esta metodologia de análise em função de, segundo a ASTM E1765:2011,
não ser necessário que os critérios a serem comparados sejam mensuráveis nas mesmas
unidades de medida, e também em virtude de sua ampla utilização em pesquisas relacionadas
à tomada de decisões de problemas em situações reais. Reza, Sadiq e Hewage (2011)
utilizaram o AHP como uma técnica multicritérios de avaliação de sustentabilidade de
diferentes tipos de pavimentos. Os autores ressaltam e, Akadiri, Olomolaiye, e Chinyio (2013)
corroboram tal premissa, de que o AHP fornece uma estrutura robusta para tomada de
decisões que é consistente com as práticas de construção sustentável. A partir dessa
consideração, destaca-se que o AHP tem sido amplamente aplicado nas abordagens
desenvolvidas por pesquisadores em vários países para avaliações de sustentabilidade de
sistemas e processos (NASSAR; THABET; BELIVEAU, 2003; SILVA, 2003; SHAPIRA;
GOLDENBERG, 2005; UGWU et al., 2006; WONG; LI, 2008; ZHENG et al., 2010; REZA;
SADIQ; HEWAGE, 2011; GUOZHONG et al., 2011; PIRES; CHANG; MARTINHO, 2011;
WANG et al., 2012; HUANG et al., 2012; YANG; TAI; SHI, 2012).

4.1 DEFINIÇÃO
O método AHP, uma das técnicas de análise de decisões multicritério (Multi-Attribute
Decision Analysis – MADA), consiste em uma ferramenta de tomada de decisão por meio de
análise multicriterial que se baseia na Teoria da Utilidade, a qual associa a valoração dos
critérios a um valor que será utilizado no cálculo global de cada uma das alternativas de
solução para a problemática em discussão (ASTM E1765, 2011; CURI, CURI, 2013). Essa
metodologia de comparação par a par foi desenvolvida na Wharton School of Bussiness por
Thomaz Saaty (SAATY, 1980), no intuito de solucionar problemas complexos relacionados à
tomada de decisão e, conforme destacam Bottero, Comino e Riggio (2011), teve aceitação da
comunidade científica por representar uma ferramenta de decisão multicriterial robusta e
flexível para lidar com a solução de problemas complexos. Este método tem sido empregado
principalmente quando os critérios são de natureza qualitativa em diferentes áreas, tais como
atendimento ao cliente, design operacional, resolução de problemas econômicos e
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administrativos, avaliações de desempenho, análises de impacto no meio ambiente e no meio
social, dentre outros (KWONG; BAI, 2002; MACHARIS et al., 2004; ZHANG, 2009;
JUWANA; MUTTIL; PERERA, 2012; CURI; CURI, 2013).
Em linhas gerais, o método AHP converte um problema complexo em uma estrutura
hierárquica e, a partir disso, determina-se os pesos dos diferentes critérios (os quais são
analisados em pares, identificando se determinado critério apresenta maior/menor relevância
que outro) na tomada de decisão, buscando a alternativa mais adequada para resolução da
problemática. O método foi elaborado para ser útil na determinação dos pesos de critérios em
que o julgamento fosse qualitativo e/ou quantitativo, com processo decisório de
responsabilidade de especialistas (ASTM E1765, 2011; BARKER; ZABINSKY, 2011;
JUWANA; MUTTIL; PERERA, 2012; KARMPERIS et al., 2012). Lin, Wen e Tsai (2010)
destacam que este método tem como propósito original resolver o problema associado à
insuficiência de informações científicas sobre determinado assunto (principalmente no
aspecto quantitativo), por meio da síntese de opiniões de especialistas acerca dos elementos
considerados preferenciais.
Os principais componentes do método AHP, assim como de outros métodos baseados
em análise multicriterial, são: os atores, as alternativas, os critérios, os atributos, os pesos e a
matriz de decisão. Os atores, dentro de uma análise multicriterial, são aqueles que participarão
do processo decisório, sendo que poderão ter poder de decisão (decisores/ avaliadores/
pareceristas, que julgam e decidem acerca dos critérios) ou não (analistas, que ajudam na
estruturação do problema). As alternativas, também conhecidas como cenários ou ações
potenciais, constituem o conjunto de possíveis escolhas que podem ser apresentadas como
soluções para a problemática em questão. Os critérios – também designados como objetivos –
são os elementos de avaliação do decisor sendo que, para isto, estes deverão ser bem
definidos, exaustivamente descritos, tendo todos os aspectos relevantes do problema
considerados, com coerência e sem redundância. Os atributos são elementos, de forma única
ou em conjunto, que qualificam um critério. Os pesos caracterizam-se como o julgamento da
importância dos critérios. A matriz de decisão é a estrutura que representa o processo
decisório (CURI; CURI, 2013).
No método, as alternativas e os critérios são dispostos em níveis de hierarquia,
compondo uma árvore hierárquica. O primeiro nível da estrutura hierárquica do problema
corresponde ao objetivo, os critérios estão no segundo nível, os atributos no terceiro nível e,
por fim, as alternativas de decisão são apresentadas no quarto nível, formando, desse modo,
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uma estrutura descendente de avaliação (POHEKAR; RAMACHANDRAN, 2004;
AKADIRI; OLOMOLAIYE; CHINYIO, 2013).
A partir da árvore hierárquica, arranjam-se as matrizes de decisão, as quais são
submetidas a julgamento por par de critérios. O julgamento se dá por decisores especialistas
na área de estudo da problemática, os quais atribuirão pesos aos critérios. Conforme destacam
Lin, Wen e Tsai (2010), cada especialista deve comparar dois critérios dando um peso a um
critério em relação ao outro. Esses pesos comporão a matriz de decisões, a qual resultará em
um conjunto de organização prioritária das alternativas (BARKER; ZABINSKY, 2011;
KARMPERIS et al., 2012). Cada decisor, de forma intuitiva e lógica, conforme destacam Dey
e Ramcharan (2008) e Sambasivan e Fei (2008), expressa subjetividade, experiência e
conhecimento durante o processo, o que possibilita a tomada de decisões em um ambiente
composto por atributos intangíveis.
O método, por utilizar uma estrutura hierárquica, permite melhor visualização da
problemática avaliada, possibilitando que os decisores comparem e determinem de forma
sistemática pesos aos critérios e, também, que os analistas reavaliem e adequem a estrutura
hierárquica (BASCETIN, 2007; KARAGIANNIDIS et al., 2010).

4.2 ETAPAS PRINCIPAIS DE ANÁLISE NO MÉTODO AHP
Conforme destaca Saaty (1980 apud CONTRERAS et al., 2008), a aplicação do
método AHP na tomada de decisões envolve quatro etapas principais, quais sejam: (1)
disposição do problema em uma estrutura hierárquica, (2) avaliação por pares entre os
critérios com estabelecimento de pesos, (3) estruturação de matriz de avaliação para cálculo
de prioridades e, (4) cálculo de prioridades.
4.2.1 Construção da estrutura hierárquica

A primeira etapa do método AHP consiste na decomposição do problema e construção
de uma estrutura hierárquica composta pelo objetivo, critérios, subcritérios e alternativas,
sendo que esses elementos deverão estar inter-relacionados. Conforme destacam Freitas,
Marins e Souza (2006), na estrutura hierárquica esquematizada na Figura 22, o primeiro nível
corresponde ao propósito geral do problema (meta), o segundo nível aos critérios a serem
avaliados (que nesse trabalho são chamados de categorias), e o terceiro às alternativas

110

existentes para o problema (que nesse trabalho são tratados como critérios), podendo haver
níveis intermediários indicando subcritérios.
Figura 22 – Modelo de Estrutura Hierárquica

Fonte: Saaty (1991 apud OLIVEIRA, 2012).

4.2.2. Avaliação de critérios e valoração de pesos entre critérios

A segunda etapa envolve a avaliação dos critérios pelos decisores. Portanto, nessa
etapa, é elaborada uma matriz quadrada n x n de comparação, sendo n o número de critérios a
serem comparados, os quais estão dispostos na mesma ordem ao longo das linhas e das
colunas. Esses critérios são avaliados em pares, estabelecendo-se, conforme discorre Herath
(2004), se e quanto um critério é mais/menos relevante que outro, segundo a escala de
julgamentos estabelecida por Saaty (1980), representada por valores de 1/9 a 9, conforme
observa-se no Quadro 21. Segundo a ASTM E1765: 2011, a questão que o decisor deverá
responder em cada uma das avaliações par a par é “Quão mais desejável/importante é a
Alternativa 1 (representada na linha) em relação à Alternativa 2 (representada na coluna) no
que se refere ao atributo de interesse?”.
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Quadro 21 – Escala fundamental de comparação entre critérios do método AHP proposta por Saaty
(1980)

Intensidade de
importância em uma
escala absoluta

Definição

1

Importância igual

3

Moderada importância de
uma sobre a outra

5

Importância forte

7

Importância muito forte

9

Importância extrema

Explicação

Valores intermediários entre
dois julgamentos adjacentes
Se a atividade i tem um dos
números acima atribuídos a
ela quando comparado com a
atividade j, então j tem o
valor recíproco quando
comparado com i

2|4|6|8
Valores Recíprocos aos
anteriores
(1/9 | 1/8 | 1/7 | 1/6 | 1/5 |
1/4| 1/3 | 1/2)

Duas atividades contribuem
igualmente para o objetivo
Experiência e julgamento
favorecem moderadamente
uma atividade sobre a outra
Experiência e julgamento
favorecem fortemente uma
atividade sobre a outra
Uma atividade é fortemente
favorecida e sua dominância
apresentada na prática
A evidência em favor de uma
atividade sobre outra é da
ordem de afirmação mais alta
possível
Quando um compromisso é
necessário

-

Fonte: Saaty (1990 apud PEREIRA, 2007).

Costa (2003) representa de forma mais clara a escala de comparações dos critérios
proposta por Saaty (1980), no intuito de facilitar a compreensão dos decisores (Quadro 22).

Quadro 22 – Escala de comparação dos critérios proposta por Saaty (1980)

1/9

1/7

1/5

1/3

1

3

5

7

9

Extremamente

Bastante

Muito

Pouco

Igual

Pouco

Muito

Bastante

Extremamente

MENOS IMPORTANTE

MAIS IMPORTANTE

Fonte: Costa (2003).

Herath (2004) destaca que, na escala proposta por Saaty (1980), para critérios de
mesma importância, adota-se o valor “1” para a comparação. Já, se houver preferência
absoluta de um critério sobre outro, adota-se o valor “9”.
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O julgamento proposto pelo método AHP baseia-se em quatro axiomas, quais sejam
(VARGAS, 1990, apud KARAGIANNIDIS et al.,2010):


Axioma 1) Comparação recíproca: o decisor deve ser capaz de realizar comparações
e confirmar as suas preferências. As intensidades dessas preferências devem satisfazer
a condição de reciprocidade: se A é x vezes mais preferível que B, então B é 1/x mais
preferível que A.



Axioma 2) Homogeneidade: a intensidade da preferência de um critério em relação a
outro deve ser representada por meio de uma escala limitada (escala proposta por
Saaty (1980) expressa no Quadro 20).



Axioma 3) Independência: ao expressar preferências, os critérios são assumidos
como independentes das propriedades das alternativas, no momento da tomada de
decisão.



Axioma 4) Expectativas: como fim de tomar uma decisão, a estrutura hierárquica é
tida como completa.
De forma ilustrativa, apresenta-se na Figura 23 uma matriz de julgamento exemplo,

apresentada também no Apêndice A junto ao cálculo completo dessa matriz pelo método
AHP. As avaliações par a par realizadas têm, nessa ilustração, as células marcadas em
amarelo (metade superior sobre a diagonal principal). Essas células em amarelo são
preenchidas com os valores de intensidade de importância estabelecidos por Saaty (1980)
(Quadro 21) a partir da avaliação do decisor (especialista) respondendo à seguinte questão: Na
primeira linha – “Quão mais/ menos importante é o Critério 1 em relação ao Critério 2 (2ª.
coluna), Critério 3 (3ª. coluna) e Critério 4 (4ª. coluna)?”; Na segunda linha – “Quão mais/
menos importante é o Critério 2 em relação ao Critério 3 (3ª. coluna) e Critério 4 (4ª.
coluna)?”; Na terceira linha – “Quão mais/ menos importante é o Critério 3 em relação ao
Critério 4 (4ª. coluna)?”.
Figura 23 – Exemplo de matriz de julgamento exemplo

Fonte: Do autor (2014).
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Conforme se vê no julgamento realizado na matriz de julgamentos, representado na
Figura 23, o decisor considera que o Critério 1 possui o mesmo nível de importância que o
Critério 2, fazendo uso do nível de intensidade “1”; que o Critério 2 é pouco menos
importante que o Critério 3, empregando o nível de intensidade “1/3”; e que o Critério 3 é
extremamente mais importante que o Critério 4, utilizando o nível de intensidade “9”.
Se o Critério 1 é considerado três vezes mais importante que o Critério 4 (utilizando o
nível de intensidade “3”), o Critério 4 deverá ser três vezes menos importante que o Critério 1
(adotado, portanto, o nível de intensidade “1/3”), no intuito de obedecer o primeiro axioma
estabelecido por Saaty (1980), que estabelece a comparação recíproca. Desse modo, os
valores recíprocos àqueles julgados pelo decisor nas células amarelas deverão compor as
células que, na Figura 23, estão preenchidas em verde (metade inferior sob a diagonal
principal). As células na diagonal principal (ilustradas em cinza) deverão receber o nível de
intensidade “1”, já que nessas células é estabelecida a igualdade entre os critérios dispostos
nas linhas e nas colunas.

4.2.3. Estruturação da Matriz de Avaliação para cálculo de prioridades

A terceira etapa é baseada no uso dos pesos obtidos por meio da comparação dos
critérios para a estruturação de uma matriz A, definida como a matriz de julgamento, de
avaliação ou de decisão (CONTRERAS et al., 2008; OLIVEIRA, 2012; CURI; CURI, 2013).
A colocação dos valores na matriz segue a mesma sequência da composição da planilha
realizada pelo avaliador (exemplo no Apêndice A).
1
1⁄
𝑎12
𝐴=
⋮
1⁄
[ 𝑎1𝑛
Em que:
aij > 0  positiva;
aij = 1, portanto, aji = 1;
aij = 1/aji  recíproca;
aik = aij x ajk  Consistência.

𝑎12
1
⋮
1⁄
𝑎2𝑛

… 𝑎1𝑛
… 𝑎2𝑛
⋱
⋮
… 1
]
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4.2.4. Cálculo de Prioridades

A quarta etapa envolve a estimativa do peso final (w), também conhecido como
autovetor (Eigen Vector), que consiste no vetor de pesos a serem obtidos para os critérios em
função dos pesos atribuídos na avaliação par a par, no intuito de determinar quais as opções
mais relevantes de forma global (CONTRERAS et al., 2008).
Conforme destaca Pereira (2007), tendo-se os pesos que refletem os julgamentos
quantificados do decisor, soma-se cada coluna e divide-se cada peso estabelecido na matriz A
pela soma de sua respectiva coluna (Equação 3).
1
1⁄
𝑎12
𝐴=
⋮
1⁄
[ 𝑎1𝑛
𝑛

𝑎′𝑖𝑗 =

𝑎𝑖𝑗
𝑛
∑𝑖=1 𝑎𝑖𝑗

𝑎12
1
⋮
1⁄
𝑎2𝑛
𝑛

… 𝑎1𝑛
… 𝑎2𝑛
⋱
⋮
… 1
]
𝑛

𝑛

∑ 𝑎𝑖1

∑ 𝑎𝑖2

∑ 𝑎𝑖3

∑ 𝑎𝑖𝑛

𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

(3)

Portanto, para o elemento 𝑎′12, por exemplo, o cálculo se dará como apresentado na
Equação 4.

𝑎′12 =

𝑎12
𝑛
∑𝑖=1 𝑎𝑖2

(4)

A matriz resultante desse processo é denominada Matriz Normalizada (A’), tendo a
seguinte conformação:
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𝑛

∑ 𝑎′1𝑗
𝑗=1
𝑛

𝑎′11
𝑎′ 21
𝐴′ =
⋮
′
𝑎
[ 𝑖1

𝑎′12
𝑎′ 22
⋮
𝑎′ 𝑖2

′
… 𝑎 1𝑗 ∑ 𝑎′2𝑗
… 𝑎′ 2𝑗 𝑗=1
⋱
𝑛
⋮
… 𝑎′
𝑖𝑗 ] ∑ 𝑎′3𝑗
𝑗=1
𝑛

∑ 𝑎′𝑛𝑗
𝑗=1

Com os dados da matriz normalizada A’, faz-se a somatória dos valores de cada linha
da matriz (cada linha resultará em uma única somatória) e, para obtenção do vetor peso 𝑤𝑖 ,
divide-se o somatório de cada linha pelo número de ordem da matriz, que equivale ao número
de critérios avaliados (este número será 4, caso a matriz de avaliação seja 4x4, por exemplo).
∑𝑛𝑗=1 𝑎′1𝑗
⁄𝑛
∑𝑛𝑗=1 𝑎′2𝑗
⁄𝑛
𝑤𝑖 =
⋮
∑𝑛𝑗=1 𝑎′𝑛𝑗
⁄𝑛
[
]
A matriz de comparação par a par A deverá ser multiplicada pelo vetor peso 𝑤𝑖 , no
intuito de se obter o vetor de pesos 𝑤 ′ (Equação 5).
𝑤 ′ = 𝐴 ∗ 𝑤𝑖

(5)

Cuidados nessa etapa devem ser tomados, uma vez que se trata de multiplicação entre
matrizes (matriz A e matriz 𝑤𝑖 ). Portanto, o cálculo da matriz se dará conforme segue.
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∑𝑛𝑗=1 𝑎′ 2𝑗
∑𝑛𝑗=1 𝑎′ 𝑛𝑗
𝑎11 ∗ ∑𝑛𝑗=1 𝑎′1𝑗⁄
⁄
⁄𝑛 = 𝑤 ′11
𝑛 + 𝑎12 ∗
𝑛 + ⋯ + 𝑎1𝑛 ∗
∑𝑛𝑗=1 𝑎′ 2𝑗
∑𝑛𝑗=1 𝑎′ 𝑛𝑗
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⁄
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+
𝑎
∗
+
⋯
+
𝑎
∗
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2𝑛
𝑛
𝑛
𝑤′ =
⋮
𝑛
𝑛
′
∑𝑗=1 𝑎 2𝑗
∑𝑛𝑗=1 𝑎′ 𝑛𝑗
𝑎𝑛1 ∗ ∑𝑗=1 𝑎′1𝑗⁄
⁄
⁄𝑛 = 𝑤 ′ 𝑛1
+
𝑎
∗
+
⋯
+
𝑎
∗
𝑛2
𝑛𝑛
𝑛
𝑛
[
]

O autovalor máximo (λ𝑚á𝑥 ) se dará pela somatória de todos os valores que compõem
o vetor peso 𝑤′, conforme Equação 6.
𝑛

∑𝑤

′

𝑖1

(6)

= λ𝑚á𝑥

𝑖=1

Para a obtenção do vetor peso 𝑤 a ser utilizado como parâmetro para pesquisa (valores
percentuais de relevância de um critério em relação a outro), deve-se dividir cada valor do
vetor peso 𝑤′ pelo λmáx, conforme se verifica na Equação 7 e na matriz que a sucede.
𝑤 = 𝑤′⁄λ

(7)

𝑚á𝑥

𝑤 ′11
⁄λ
𝑚á𝑥
𝑤 ′11
⁄λ
𝑚á𝑥
𝑤=
𝑤
[

′

⋮
𝑛1⁄

λ𝑚á𝑥

]

4.2.4.1 Análise da consistência

O cálculo da razão de consistência (RC) possibilita o refinamento do processo, dando
garantia de coerência dos julgamentos efetuados aos tomadores de decisão (POHEKAR;
RAMACHANDRAN, 2004; CONTRERAS et al., 2008). Para obtenção desse valor, procedese, inicialmente, ao cálculo do índice de consistência (IC). Com o valor de λmáx, será possível
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obter IC por meio da Equação 8, sendo 𝑛 o número de critérios comparados (número de
ordem da matriz A).

𝐼𝐶 =

(λ𝑚á𝑥 − 𝑛)
𝑛−1

(8)

Em seguida, calculados o IC e obtido o índice randômico (IR) em função da ordem da
Matriz A (Quadro 23), é possível calcular a Razão de Consistência (RC) por meio da Equação
9.
Quadro 23 – Quadro de Índices Randômicos (IR) para n = 1, 2, 3, ..., 15
Ordem da
Matriz (nxn)
Índice
Randômico (IR)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

0

0,58

0,9

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

1,51

1,48

1,56

1,57

1,59

Fonte: Saaty (1980).

𝑅𝐶 =

𝐼𝐶
𝐼𝑅

(9)

Conforme se observa no Quadro 23, não é possível fazer matrizes de avaliação de
ordem 1 ou 2, uma vez que o índice randômico retornado seria igual a 0, não permitindo o
cálculo de uma razão de consistência.
Segundo Contreras et al. (2008), o valor da RC será aceitável se não for superior a
0,10 (10%), ou seja, a consistência da análise dos critérios será satisfatória se apresentar valor
igual ou inferior a 0,10. Pereira (2007) destaca que a inconsistência nas avaliações é inerente
aos julgamentos humanos e, desse modo, podem ser colocadas informações na matriz de
avaliação que contradizem outras informações presentes na própria matriz (por exemplo, o
decisor julga que A é 2 vezes mais importante que B, que B é 2 vezes mais importante que C
e que C é 2 vezes mais importante que A, sendo que, nesse caso, A deveria ser 4 vezes mais
importante que C). Portanto, se a RC apresentar valor superior ao limite especificado,
recomenda-se que o decisor revise a comparação dos critérios no intuito de identificar as
incoerências da avaliação no sentido apresentado (PEREIRA, 2007; FEO; GISI, 2010).
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4.3 PROPOSIÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO MÉTODO AHP
Conforme apresenta ASTM E1765: 2011, o número de avaliações a serem realizadas
em uma matriz do método AHP é de 𝑛 ∗ (𝑛 − 1)/2, sendo 𝑛 a ordem da matriz. Portanto,
para uma matriz de ordem 4 (quatro critérios para análise e comparação par a par), o número
de avaliações a serem realizadas seria igual a 6. No entanto, para uma matriz de ordem 10, o
número de avaliações seria de 45 e, para uma matriz de ordem 15, o número de avaliações
seria de 105, o que torna o processo de avaliação demorado e trabalhoso.
Desse modo, propõe-se uma adequação ao Método AHP que consiste na utilização da
proporcionalidade entre as avaliações realizadas na primeira linha da matriz, para que as
avaliações das demais linhas da parte superior à diagonal principal se deem automaticamente,
conforme se observa na matriz que segue.
1
1⁄
𝑎12
1⁄
𝑎13
𝐴=
1⁄
𝑎14
⋮
1⁄
[ 𝑎1𝑛

𝑎12
1
1⁄
𝑎23
1⁄
𝑎24
⋮
1⁄
𝑎2𝑛

𝑎13
𝑎13
⁄𝑎12
1
1⁄
𝑎34
⋮
1⁄
𝑎3𝑛

𝑎14
𝑎14
⁄𝑎12
𝑎14
⁄𝑎13
1
⋮
1⁄
𝑎4𝑛

…

𝑎1𝑛
𝑎1𝑛
…
⁄𝑎12
𝑎1𝑛
…
⁄𝑎13
𝑎1𝑛
…
⁄𝑎14
⋱
⋮
1⁄
1 ]
𝑎5𝑛

Essa proporcionalidade (observada no triângulo superior, a partir da segunda linha da
matriz) é algo que está implícito na metodologia AHP, uma que vez que, caso não seja
obedecida, a razão de consistência (RC) poderá ultrapassar o limite de 0,10. Portanto, ao fazer
a avaliação da primeira linha da matriz, ao especificar que o Critério 1 tem o mesmo nível de
importância que o Critério 2 e, ainda, que o Critério 1 é duas vezes mais importante que o
Critério 3, a conclusão será de que o Critério 2 também é duas vezes mais importante que o
Critério 3, uma vez que o Critério 1 e 2 tem o mesmo nível de importância. Matematicamente,
se o Critério 1 e o Critério 2 tem o mesmo nível de importância, o elemento 𝑎12 será igual a
“1”; se o Critério 1 é duas vezes mais importante que o Critério 3, o elemento 𝑎13 será igual a
“2” e; em função disso, pela proporcionalidade observada na metodologia AHP, o Critério 2
será duas vezes mais importante que o Critério 3, uma vez que 𝑎23 = 𝑎13 /𝑎12 = 2/1 = 2.
Para que o cálculo automático não retorne valores superiores a 9 (limite máximo
superior da escala proposta por Saaty (1980)), a avaliação da primeira linha da matriz deverá
se dar apenas com os níveis de intensidade entre “3” e “1/3”, ou seja, “3”, “2”, “1”, “1/2” e
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“1/3”. Nas linhas seguintes à primeira linha de avaliação, serão empregados os outros níveis
de intensidade propostos por Saaty (1980).
O cálculo automático das linhas subsequentes à primeira linha poderá retornar alguns
valores que não estejam na escala proposta por Saaty (1980), tais como “3/2” ou “2/3”, desse
modo, esses valores de julgamento deverão ser revistos pelo avaliador. Sugere-se que seja
colocado o nível de intensidade de valor imediatamente superior ou imediatamente inferior
àquele resultante do cálculo automático que não consta na escala de intensidade (utilizar nível
de intensidade “1” ou “2” na avaliação em que o cálculo automático retornou “3/2”, por
exemplo), para o a razão de consistência não sofra grandes variações.
Portanto, para o emprego dessa adequação do método AHP, é necessário que o decisor
faça a avaliação apenas da primeira linha da matriz utilizando os níveis de intensidades entre
“3” e “1/3”, observando-se que a proporcionalidade entre as avaliações feitas na primeira
linha é que será utilizada para o preenchimento automático do restante da matriz. Portanto,
por exemplo, o decisor não poderá especificar que Critério 1 é duas vezes mais importante
que o Critério 2 e que o Critério 1 é duas vezes mais importante que o Critério 3, se o Critério
2 o Critério 3 não tiverem o mesmo nível de importância na percepção e experiência do
avaliador.

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO
Com base nas informações destacadas ao longo do capítulo, verifica-se que o método
AHP, utilizado na presente pesquisa, fornece uma estrutura robusta para tomada de decisões
que é consistente com as práticas de construção sustentável e, em função disso, tem sido
largamente empregado em pesquisas de avaliação de sustentabilidade de materiais e processos
ao redor do mundo.
As avaliações par a par propostas pelo AHP se dão por meio de pareceres de
especialistas na área de interesse. No entanto, um dos aspectos que torna essa metodologia de
análise hierárquica trabalhosa é o processo de avaliação por parte dos pareceristas, uma vez
que, conforme maior for a matriz de avaliação, a quantidade de julgamentos aumentará
significativamente. Desse modo, nesse trabalho, propõe-se o emprego de uma adequação ao
método AHP, fazendo-se uso da proporcionalidade observada nas avaliações da primeira
linha da matriz, que é algo que está implícito no método, para preenchimento automático das
avaliações seguintes (a partir da segunda linha).
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Com o intuito de analisar critérios relacionados à avaliação ambiental de estruturas em
concreto armado de edificações para comporem ferramentas de avaliação ambiental,
procedeu-se às seguintes etapas metodológicas: 1) Identificação e análise dos critérios
relacionados à estrutura em concreto armado moldadas no local das certificações: BREEAM,
LEED, SBTool, CASBEE, Processo AQUA e Selo Casa Azul; 2) Identificação na literatura
de critérios relacionados à estrutura em concreto armado de edificações que gerem impactos
ambientais; 3) Estruturação da lista de critérios que podem integrar certificações ambientais
no que se refere à estrutura em concreto armado de edificações com base nos indicadores
observados nas certificações analisadas e na literatura e; 4) Estabelecimento de prioridades
entre os critérios levantados por meio do método AHP.

5.1 IDENTIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS RELACIONADOS À ESTRUTURA EM
CONCRETO

ARMADO

EM

CERTIFICAÇÕES

DE

RELEVÂNCIA

INTERNACIONAL E NACIONAL
A primeira etapa do trabalho consistiu na identificação e análise dos critérios
relacionados à estrutura em concreto armado presente nas certificações ambientais com maior
visibilidade internacional (ALI; Al NSAIRAT, 2009; ALYAMI; REZGUI, 2012) e nas
principais certificações nacionais, quais sejam:


Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) –
BRE (Reino Unido);



Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) – USGBC (Estados Unidos);



SBTool – iiSBE (Internacional);



Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (CASBEE) –
IBEC (Japão);



Processo AQUA – Fundação Vanzolini (Brasil);



Selo Casa Azul – Caixa Econômica Federal (Brasil).

A classificação dos critérios relacionados às estruturas em concreto armado se deu nos
seguintes termos: Diretamente relacionados (D), quando o critério impacta diretamente na
produção, na qualidade ou na durabilidade da estrutura em concreto armado e; Parcialmente
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relacionados (P), quando o critério impacta não apenas na produção/qualidade/durabilidade de
estruturas em concreto armado, como também em outros tipos de estruturas ou outros itens da
edificação ou, ainda, impacta indiretamente na produção/qualidade/durabilidade da estrutura.

5.2 IDENTIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS RELACIONADOS ÀS ESTRUTURAS EM
CONCRETO ARMADO NA LITERATURA
A segunda etapa do trabalho consistiu na identificação de outros aspectos que resultam
em impactos ambientais relacionados às estruturas em concreto armado, seja em função de
prejuízos à durabilidade da estrutura, em função da quantidade de resíduos gerados ao longo
do ciclo de vida da edificação, da emissão de gases poluentes, dentre outros, os quais não
constam nas certificações ambientais avaliadas.
O cumprimento desta etapa se deu por meio de uma extensa revisão bibliográfica
relacionada à temática em bancos de dissertações e teses, periódicos nacionais e
internacionais, livros de referência e normas da ABNT e de outros organismos internacionais
de normatização.

5.3 ESTRUTURAÇÃO DA LISTA DE CRITÉRIOS QUE PODERÃO INTEGRAR
FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE EDIFICAÇÕES
Após a compilação dos critérios apresentados nas certificações (internacionais e
brasileiras) e da identificação de outros indicadores presentes na literatura que geram
impactos ambientais, procedeu-se à estruturação da lista de critérios que poderiam compor
ferramentas de avalição ambiental naquilo que se refere à estruturas em concreto armado.
A lista de critérios foi subdividida em quatro seções: “Especificações de materiais”,
“Detalhamento em projeto”, “Otimização do projeto” e “Procedimentos de execução”.

5.4

EMPREGO

DO

MÉTODO

AHP

PARA

ESTABELECIMENTO

DE

PRIORIDADES ENTRE CRITÉRIOS
Após a identificação dos critérios relacionados à estrutura em concreto armado,
presentes nas certificações ambientais nacionais e internacionais destacadas no presente
trabalho e em outros aspectos relacionados que permeiam a literatura e na estruturação da lista
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de critérios, procedeu-se ao estabelecimento de prioridades (fatores de ponderação) entre os
critérios selecionados que poderão compor ferramentas de avaliação ambiental de estruturas
em concreto armado de edificações por meio do emprego do Processo Analítico Hierárquico
(Analytic Hierarchy Process – AHP), seguindo as seguintes etapas: Construção da matriz
hierárquica, montagem e estruturação dos cálculos das planilhas segundo o método AHP,
conferência de cálculos e encaminhamento para avaliação piloto, encaminhamento das
planilhas aos avaliadores para tomada de decisões, compilação dos pesos obtidos e
apresentação de lista de prioridades.

5.4.1 Construção da matriz hierárquica

Esta etapa compreendeu a definição dos níveis hierárquicos do problema de decisão
(aspectos relacionados à estrutura de concreto armado de edificações) e construção da matriz
hierárquica.

5.4.2 Montagem e estruturação dos cálculos das planilhas segundo o método AHP

Estruturação do cálculo e da interface das matrizes de comparação em ambiente MS
Excel®, a partir de critérios que foram selecionados para possível participação em ferramentas
de avaliação ambiental. Foram estruturadas cinco matrizes de avaliação, sendo que cada uma
das matrizes tinha como tema aqueles destacados nos balões da Figura 24.

Figura 24 – Estrutura hierárquica da temática “Avaliação ambiental de estruturas em concreto
armado”

Fonte: Do autor (2014).
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Os critérios de cada uma das matrizes foram detalhados em suas respectivas planilhas
de avaliação com o maior rigor possível, no intuito de servir de subsídio ao decisor. Desse
modo, para auxiliar no processo de decisão, foram utilizados parâmetros e dados oriundos de
Normas da ABNT, das certificações existentes e de publicações científicas nacionais e
internacionais.
Quanto às informações para preenchimento das matrizes de avalição, vislumbrando
que alguns dos avaliadores poderiam não estar familiarizados com o método AHP, descreveuse em detalhes todos os procedimentos a serem adotados durante as respectivas avaliações. As
planilhas empregadas nas avaliações (encaminhadas aos pareceristas) estão apresentadas no
Apêndice B.

5.4.3 Conferência de cálculos e encaminhamento para avaliação piloto

Para fins de certificação de que não havia erros na digitação de fórmulas, procedeu-se
à análise do cálculo das cinco matrizes de avaliação com base em calculadoras do método
AHP disponíveis em meio virtual, tais como CGI (2013) e BPMSG (2013).
Finalizadas as configurações das planilhas (planilhas piloto) e correções de falhas na
digitação de fórmulas, essas foram encaminhadas a dois pareceristas, no intuito de que
apontassem dificuldades no preenchimento das planilhas e aspectos relacionados aos
procedimentos de preenchimento que poderiam estar confusos, para que pudessem ter sua
escrita/diagramação aprimorados.

5.4.4 Encaminhamento das planilhas aos avaliadores para tomada de decisões

Posteriormente, procedeu-se ao encaminhamento das matrizes de comparação
desenvolvidas (presentes no Apêndice B) para o estabelecimento de pesos entre critérios para
um painel de especialistas reconhecidos nacionalmente na área em estudo, composto por 14
decisores. Conforme destaca Yang, Li e Yao (2010), o grupo de especialistas ao qual a
avaliação das matrizes será submetida não precisa ser grande, desde que a razão de
consistência das avaliações seja inferior a 0,1. A escala de importância relativa utilizada foi
aquela proposta por Saaty (1980), conforme apresenta-se no Quadro 21.
.
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5.4.5 Compilação dos pesos obtidos e apresentação de lista de prioridades

Esta etapa compreendeu a compilação dos pesos obtidos a partir da avaliação dos
especialistas e apresentação da lista de critérios de avalição ambiental de estruturas em
concreto armado com as respectivas prioridades calculadas pelo método AHP, de modo a
sugerir aquelas que foram pontuadas como de maior relevância para agregar ferramentas de
avaliação ambiental.
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6 ANÁLISES E DISCUSSÕES
Neste capítulo, são apresentados os critérios relacionados às estruturas em concreto
armado e presentes nas certificações analisadas (BREEAM, LEED, SBTool, CASBEE,
Processo Aqua e selo Casa Azul), os critérios relacionados à temática em estudo com base na
revisão da literatura, a identificação das prioridades entre critérios selecionados por meio do
método AHP e a apresentação das prioridades retornadas pela avaliação dos pareceristas, com
ênfase naquelas que apresentaram maior nível de importância.

6.1 LEVANTAMENTO DE CRITÉRIOS RELACIONADOS ÀS ESTRUTURAS EM
CONCRETO

ARMADO

EM

CERTIFICAÇÕES

NACIONAIS

E

INTERNACIONAIS
Para a avaliação dos critérios que compõem cada certificação, inicialmente procedeuse ao levantamento desses critérios consultando-se BREEAM (2006) para a certificação
BREEAM, USGBC (2009) e GBCBrasil (2013) para a certificação LEED, Larsson (2012)
para a certificação SBTool (2012), JSBC (2010) para a certificação CASBEE, Fundação
Vanzolini (2013) para o Processo AQUA e John e Prado (2010) para o selo Casa Azul. Foi
estabelecida uma codificação para esses critérios, obedecendo-se à seguinte classificação: D
(diretamente relacionados à produção da estrutura) e P (parcialmente relacionados), conforme
apresentado no Capítulo 5 deste trabalho.

6.1.1 BREEAM

As categorias presentes na certificação BREEAM Ecohomes 2006 e o levantamento
de critérios relacionados à estrutura em concreto armado, presentes nesta certificação, são
apresentados no Quadro 24.
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Quadro 24 – Identificação de critérios relacionados à estrutura em concreto armado na certificação
BREEAM EcoHomes 2006

Categorias

BREEAM Ecohomes 2006
– Quantidade de créditos
disponíveis

D

P

Gestão

10

-

-

Saúde e bem-estar

8

-

-

Energia

24

-

-

Transporte

8

-

-

Consumo de água

6

-

-

Materiais

31

-

6

Uso do solo e ecologia

9

-

-

Poluição

11

-

-

Soma Total

107

-

6

Fonte: BREEAM (2006).

A certificação BREEAM Ecohomes 2006 não apresenta critérios “diretamente
relacionados” à avaliação ambiental de estruturas em concreto armado.
O critério da Certificação BREEAM Ecohomes 2006 considerado “Parcialmente
Relacionado” trata do “Fornecimento responsável de materiais para elementos básicos da
edificação” (de 1 a 6 créditos), presente na categoria “Materiais”.
Esse critério tem por objetivo o reconhecimento e o encorajamento da especificação de
materiais, tais como tijolos, concreto, metais, madeiras, dentre outros, empregados nos
principais sistemas da edificação (fundação, estrutura, pisos térreo e superiores, telhados,
paredes internas e externas e escadarias) que apresentem origem de extração responsável, ou
seja, o material utilizado deverá ser certificado por órgão fiscalizador que garantirá que os
materiais não provêm de extração indevida do meio ambiente. Ressalta-se o especial enfoque
que esse critério apresenta quanto à utilização de madeira de origem legalizada para obras de
construção.

6.1.2 LEED

As categorias e os pontos possíveis a serem obtidos em cada categoria da certificação
LEED NC 2009 relacionados à estrutura em concreto armado são apresentados no Quadro 25
e no Quadro 26. O Quadro 25 trata dos pré-requisitos (obrigatórios) que a edificação deverá
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atender para obter a certificação. O Quadro 26 trata dos outros critérios, os quais, em função
do percentual de atendimento, permitirão a definição do nível de certificação LEED NC 2009
atendido para a edificação.
Quadro 25 – Identificação de critérios relacionados à estrutura em concreto armado entre os prérequisitos da Certificação LEED NC 2009 em função de cada categoria

Categorias

Quantidade de Prérequisitos

D

P

Espaço Sustentável

1

-

-

Uso racional da água

1

-

-

Energia e Atmosfera

3

-

-

Materiais e Recursos

1

-

-

Qualidade Ambiental Interna

2

-

-

Inovação e Processo do Projeto

1

-

-

Créditos regionais

1

Soma total

10

-

-

Fonte: USGBC, 2009.
Quadro 26 – Identificação de critérios relacionados à estrutura em concreto armado entre os requisitos
da Certificação LEED NC 2009 em função de cada categoria

Categorias
Espaço Sustentável
Uso racional da água
Energia e Atmosfera
Materiais e Recursos
Qualidade Ambiental
Interna
Inovação e Processo do
Projeto
Créditos regionais
Soma total

Total de Pontos
possíveis

Total de critérios
avaliados

26
10
35
14
15

26
6
30
14

D

P

-

7
-

-

-

-

7

15
6
4
110

6
4
101

Fonte: USGBC, 2009.

Dentre os sete pré-requisitos estabelecidos pela certificação LEED NC 2009 (Quadro
25), não há nenhum critério que trate de forma direta ou parcial da avaliação ambiental de
estruturas em concreto armado.
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Dentre os critérios que não são estabelecidos como pré-requisitos da certificação
LEED NC 2009, não há critérios “diretamente relacionados” à avaliação ambiental de
estruturas em concreto armado.
Os critérios da Certificação LEED NC 2009 considerados “Parcialmente
Relacionados” são: (1) Reuso de 5% de material (1 ponto); (2) Reuso de 10% de materiais (2
pontos); (3) 10 % de conteúdo reciclado (1 ponto); (4) 20% do conteúdo reciclado (2 pontos);
(5) 10% dos materiais extraído, processado e manufaturado regionalmente (1 ponto); (6) 20%
dos materiais extraído, processado e manufaturado regionalmente (2 pontos); (7) Madeira
certificada (1 ponto). Todos os critérios mencionados compõem a categoria “Materiais e
Recursos”
Os critérios (1) e (2) destacados se referem, nas porcentagens especificadas, ao reuso
de materiais e produtos em relação ao custo da edificação (apresentado algumas ressalvas
nessa composição de custo, conforme observa-se em USGBC, 2009). Os critérios (3) e (4) se
referem ao emprego de materiais reciclados ou que incorporem conteúdo reciclável nas
porcentagens especificadas em custo. Os critérios (1), (2), (3) e (4) apresentam o intuito de
reduzir o desperdício e a demanda por matérias-primas virgens destinadas à construção,
resultando na diminuição dos impactos ambientais associados à extração e ao processamento
de recursos.
Os critérios (5) e (6) discorrem sobre o incentivo ao emprego de materiais de
construção e produtos que são extraídos e produzidos na região (até 800 km do local de
utilização) nas porcentagens especificadas em custo, no intuito de reduzir impactos
ambientais decorrentes do transporte.
O critério (7) trata do encorajamento na utilização de madeira certificada decorrente de
manejo florestal. No critério (7) é estabelecido que no mínimo 50% dos materiais à base de
madeira (baseado no custo desses materiais) devem apresentar certificação de acordo com o
Forest Stewardship Council (FSC).

6.1.3 SBTool

A quantidade de critérios em cada categoria da certificação SBTool 2012 relacionados
à estrutura em concreto armado são apresentadas no Quadro 27.
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Quadro 27 – Quantidade máxima de critérios da certificação SBTool 2012 (operacionais)
relacionados à estrutura em concreto armado

Quantidade de
critérios máxima
por categoria

D

P

35

-

-

43

-

-

26

-

3

Cargas Ambientais

44

-

1

Qualidade Ambiental Interna

37

-

-

Qualidade de serviços

54

-

-

Aspectos sociais, culturais e perceptíveis
Custos e aspectos econômicos
TOTAL

22
9
270

-

4

Categorias
Local do sítio, serviços disponíveis e características do
sítio
Regeneração e desenvolvimento dos espaços, projeto
urbano e infraestrutura
Energia e Consumo de recursos

Fonte: Larsson (2012).

A certificação SBTool 2012 não apresenta critérios “diretamente relacionados” à
avaliação ambiental de estruturas em concreto armado.
Os critérios da certificação SBTool 2012 considerados “Parcialmente Relacionados”
são: (1) Energia não-renovável incorporada a materiais de construção; (2) Eficiência dos
materiais relacionados à estrutura e ao fechamento; (3) uso de materiais não-renováveis
virgens; (4) Emissão de gases do efeito estufa incorporadas a materiais de construção.

6.1.4 CASBEE

As categorias presentes na certificação CASBEE NC 2010 e o levantamento de
critérios relacionados à estrutura em concreto armado presentes nesta certificação são
apresentados no Quadro 28.

.
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Quadro 28 – Categorias e quantidade de critérios relacionados à estrutura em concreto armado na
certificação CASBEE NC 2010

Grupo
Q (Qualidade do
Ambiente Interno)
LR (Cargas do
Ambiente
Construído)

Categorias
Ambiente Interno (Q1)
Qualidade de serviços (Q2)
Ambiente externo local (Q3)
Energia (LR1)
Recursos e Materiais (LR2)
Ambiente global (LR3)
Total

Total de
critérios
avaliados
33
33
4
6
13
15
104

D

P

1
2
3

2
2

Fonte: JSBC, 2010.

A certificação CASBEE NC 2010 apresenta três critérios “diretamente relacionados” à
avaliação ambiental de estruturas em concreto armado, quais sejam: (1) Vida útil dos
materiais da estrutura (Q2); (2) Redução do uso de materiais (LR2); (3) Uso de materiais
recicláveis como materiais para a estrutura (LR2).
Os dois critérios da Certificação CASBEE NC 2010 considerados “Parcialmente
Relacionados” são: (4) Madeira de manejo florestal sustentável (LR2); (5) Empenho para
aumentar o reuso de componentes e materiais (LR2).
O critério (1) compõe o grupo “Vida útil dos componentes”, presente na subcategoria
“Durabilidade e Confiabilidade” da categoria Q2. Essa subcategoria tem como objetivo
avaliar a habilidade de a edificação ser mantida em boas condições de operação por um longo
período, portanto, avalia no grupo “Vida útil dos componentes” qual o tempo de serviço dos
componentes da edificação. O critério (1), nesse contexto, especifica que estruturas em aço,
madeira e concreto deverão apresentar vida útil mínima de 20 anos.
Os critérios (2), (3), (4) e (5) compõem a subcategoria “Redução do uso de recursos
não-renováveis”, presentes na categoria LR2. Essa subcategoria trata do esgotamento de
recursos não-renováveis como um problema ambiental e implementa iniciativas de reduzir o
consumo de tais recursos.
O critério (2) estabelece a diminuição do uso de materiais, tais como a utilização de
madeira para a produção de estruturas em concreto armado, dentre outras especificações
relacionadas à estrutura em aço ou e à estrutura em madeira.
O critério (3) trata do uso de materiais recicláveis como materiais estruturais tais como
agregado de escória de alto-forno, agregado de escória de forno elétrico oxidado e agregado
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de escória de cobre para estruturas em concreto armado e painéis de madeira reciclada
(segundo especificações dos órgãos de fiscalização pertinentes) para estruturas em madeira.
O critério (4) aborda a necessidade de utilização de madeiras na produção da estrutura
que sejam decorrentes de áreas em que há manejo florestal. Esse critério trata de diferentes
pontuações para obras que empregarem até 10% de madeira decorrentes de manejo, de 10% a
50% e mais de 50%.
Por sua vez, o critério (5) abrange o empenho no aumento da reutilização de materiais
e componentes na produção da edificação, tais como materiais de demolição.

6.1.5 Processo AQUA

As categorias que compõem o Processo AQUA e o levantamento de critérios
relacionados à estrutura em concreto armado presentes nesta certificação são apresentadas no
Quadro 29.
Quadro 29 – Critérios de avaliação do Processo AQUA e quantidade de critérios relacionados à
estrutura em concreto armado

Categorias de Preocupação
Relação do edifício com o seu entorno
Escolha integrada de produtos, sistemas e processos
construtivos
Canteiro de obras com baixo impacto ambiental
Gestão da energia
Gestão da água
Gestão dos resíduos de uso e operação do edifício
Gestão da Manutenção
Conforto higrotérmico
Conforto acústico
Conforto visual
Conforto olfativo
Qualidade sanitária dos ambientes
Qualidade sanitária do ar
Qualidade sanitária da água
Total

Total de
critérios
53

D

P

-

-

40

2

14

40
73
38
25
17
13
51
29
17
12
28
17
453

-

14

2

Fonte: Fundação Vanzolini (2013).

No Quadro 30 são apresentados os critérios relacionados à estrutura em concreto
armado, considerados obrigatórios para a obtenção dos níveis de certificação “Bom” (B) e
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“Superior” (S). Por sua vez, no Quadro 31 são relacionados os critérios correspondentes ao
nível de certificação “Excelente” (E) e, ainda, para esse mesmo nível, quais os critérios
opcionais relacionados à temática em estudo. A forma de como considerar os critérios
opcionais varia em cada categoria, portanto, para a categoria “Escolha integrada de produtos,
sistemas e processos construtivos”, o número de critérios opcionais mínimos a serem
implementados corresponde a um, enquanto que na categoria “Gestão da energia”, exige-se
no mínimo três critérios opcionais.

Quadro 30 – Critérios de avaliação do Processo AQUA para os níveis de certificação “Bom” e
“Superior” e quantidade de critérios relacionados à estrutura em concreto armado

Categorias de Preocupação

Nível
“B”
Relação do edifício com o seu
21
entorno
Escolha integrada de produtos,
15
sistemas
e
processos
construtivos
Canteiro de obras com baixo
15
impacto ambiental
Gestão da energia
15
Gestão da água
14
Gestão dos resíduos de uso e
9
operação do edifício
Gestão da Manutenção
7
Conforto higrotérmico
6
Conforto acústico
17
Conforto visual
10
Conforto olfativo
11
Qualidade
sanitária
dos
6
ambientes
Qualidade sanitária do ar
16
Qualidade sanitária da água
14
Total 176
Fonte: Fundação Vanzolini (2013).

D

P

D

P

-

Nível
“S”
37

-

-

-

1

4

25

1

8

-

-

27

-

-

-

-

34
23
16

-

-

-

-

11
9
33
20
15
10

-

-

1

4

23
15
298

1

8
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Quadro 31 – Critérios de avaliação do Processo AQUA para o nível de certificação “Excelente” e
quantidade de critérios relacionados à estrutura em concreto armado

Categorias de Preocupação

P

Quant. de
critérios
opcionais
exigidos

Quant. de
critérios
opcionais
disponíveis

D

P

-

-

3

10

-

-

33

1

10

1

7

1

4

32

-

-

2

8

-

-

56
30

-

-

3
2

16
8

-

-

18

-

-

3

7

-

-

15
12
51
27
17

-

-

1
1
-

2
1
2
-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

27
17
390

1

10

16

1
62

1

4

Nível
“E”

D

43

Relação do edifício com o seu
entorno
Escolha integrada de
produtos, sistemas e processos
construtivos
Canteiro de obras com baixo
impacto ambiental
Gestão da energia
Gestão da água
Gestão dos resíduos de uso e
operação do edifício
Gestão da Manutenção
Conforto higrotérmico
Conforto acústico
Conforto visual
Conforto olfativo
Qualidade sanitária dos
ambientes
Qualidade sanitária do ar
Qualidade sanitária da água
Total
Fonte: Fundação Vanzolini (2013).

As duas exigências do Processo AQUA consideradas “Diretamente Relacionados”
são: (1) Emprego de cimento CPIII ou CPIV em peças de concreto moldadas no local, desde
que haja viabilidade técnica e econômica e (2) Utilização de CPIII ou CPIV em concretos
usinados e peças pré-moldadas, de acordo com a disponibilidade desses cimentos no mercado
local da obra. De ambos os critérios, apenas o (1) é obrigatório para se adquirir a classificação
“Bom”, “Superior” e “Excelente” do Processo AQUA, sendo que (2) é um dos critérios
opcionais que podem ser atendidos para obtenção da classificação “Excelente”.
As

dezesseis

exigências

do

Processo

AQUA

consideradas

“Parcialmente

Relacionados” versam sobre: (1) Exigir que no mínimo 50% da quantidade de produtos de
cada uma das famílias da edificação (estrutura, fachadas e revestimentos, coberturas,
esquadrias, instalações prediais e revestimentos internos) entejam em conformidade com o
Programa Setorial da Qualidade (PSQ) correspondente; (2) Idem ao critério (1), no entanto
exigindo que 80% da quantidade de materiais atendam ao critério; (3) Distância de transporte
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para menor emissão de gases do efeito estufa (GEE); (4) Atendimento de duas das três
exigências que seguem: (4.1) Uso de produtos, sistemas e processos construtivos ligados a
partidos arquitetônicos que apresentem mais facilidade para desconstrução seletiva ao final
da vida útil do edifício, no mínimo para 50% dos elementos em custo global; (4.2) Uso de
20% de agregados reciclados (em relação ao total de agregados utilizados a granel) ou de 5%
do total de materiais com conteúdo reciclado; (4.3) Uso de produtos que apresentem, por
comparação, maior possibilidade de reuso ou reciclagem ao final da vida útil do edifício, no
mínimo para 50% dos elementos em custo global; (5) Atendimento das exigências 4.1, 4.2 e
4.3 e de uma das seguintes: (5.1) Implantação de rotina para a escolha dos produtos de
construção que considere aspectos ambientais em sua fabricação; (5.2) Uso de produtos cujo
CO2 equivalente emitido durante a fase de produção tenha sido neutralizado por programas
ambientais; (5.3) Uso de produtos certificados tipo I, II ou III segundo a família de normas
ISO 14000 em no mínimo 50% para os elementos; (6) Escolha feita de modo a privilegiar os
fabricantes de produtos de menor impacto ambiental quanto ao consumo de recursos
energéticos e ao esgotamento de recursos naturais em no mínimo 50% e a tomada de medidas
a fim de minimizar os efeitos negativos do transporte dos produtos da construção; (7)
Comprovação da procedência de recursos naturais não-renováveis; (8) Apresentação do
Documento de Origem Florestal (DOF) relativo ao uso de madeiras nativas; (9) Uso de
madeira e de produtos de madeira de reflorestamento para estrutura, esquadrias e
revestimentos; (10) Uso de madeira e produtos de madeira certificados para estrutura,
esquadrias e revestimentos; (11) Uso de madeira e de produtos de madeira de reflorestamento
em 100% dos produtos para todo o edifício e canteiro de obras; (12) Uso de madeira e de
produtos de madeira certificados em 100% dos produtos para todo o edifício e canteiro de
obras; (13) Cuidados com o impacto do uso de madeiras tratadas à saúde humana; (14)
Escolha dos produtos, sistemas e processos relacionados à obra bruta considerando a vida útil
desejada.

6.1.6 Selo Casa Azul

As categorias que compõem o selo Casa Azul e o levantamento de critérios
relacionados à estrutura em concreto armado que estão presentes nesta certificação são
apresentados no Quadro 32. Nesse mesmo quadro também se apresentam as quantidades de
critérios obrigatórios e quantos desses critérios estão relacionados à temática em estudo.
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Quadro 32 – Critérios de avaliação do selo Casa Azul e dados de participação da produção de
estruturas em concreto armado nos critérios da certificação

Categorias
Qualidade Urbana
Projeto e Conforto
Eficiência Energética
Conservação de
Recursos Materiais
Gestão da Água
Práticas Sociais
Total

Total de
critérios
5
11
8

D

P

-

-

Critérios
obrigatórios
2
5
3

10

3

2

8
11
53

3

2

D

P

-

-

3

1

1

3
3
19

1

1

Fonte: John e Prado (2010).

Os três critérios do selo Casa Azul considerados “Diretamente Relacionados” são: (1)
Fôrmas e escoras reutilizáveis, (2) Concreto com dosagem otimizada (com emprego do índice
de intensidade de cimento (Ic) elaborado por Damineli et al. (2010) o qual avalia o consumo
de cimento por m³ de concreto para adquirir-se 1 MPa de resistência) e (3) Utilização de
Cimentos CPIII ou CPIV. Dentre os itens especificados, apenas o critério 1 é obrigatório para
que a edificação se enquadre em qualquer um dos níveis de certificação do selo Casa Azul.
Os dois critérios do selo Casa Azul considerados “Parcialmente Relacionados” são: (2)
Qualidade de materiais e componentes e (3) Uso de madeira plantada ou certificada, dos
quais, apenas o critério (2) é obrigatório.
Dentre os critérios considerados “Diretamente Relacionados”, o critério (1) trata do
emprego de fôrmas e escoras reutilizáveis no intuito de incentivar o uso de materiais
reutilizáveis e de reduzir o emprego de madeira em aplicações de baixa durabilidade, o que
caracteriza desperdício; o critério (2) trata do uso de concreto com dosagem otimizada com
base no índice Ic, o qual deverá apresentar valor de consumo de cimento inferior a 12,5 kg de
cimento/m³ de concreto para cada MPa de resistência à compressão; e o critério (3) discorre
sobre o emprego de cimentos CP III e CP IV no intuito de reduzir as emissões associadas à
produção do clínquer de cimento Portland em função de sua substituição parcial por resíduos
tais como escórias e pozolanas.
Dentre os critérios considerados “Parcialmente Relacionados”, o critério (1) trata da
utilização apenas de produtos por empresas qualificadas pelo Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) no intuito de evitar o uso de produtos de
baixa qualidade, melhorando o desempenho e reduzindo o desperdício de recursos naturais e
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financeiros; e o critério (2) aborda a necessidade do uso de madeiras plantadas ou certificadas
oriundas de florestas manejadas no intuito de reduzir a demanda por madeiras não legalizadas.

6.1.7 Análise dos critérios relacionados à estrutura em concreto armado nas certificações
avaliadas

A partir da identificação dos critérios e exigências considerados relacionados ou
parcialmente relacionados à estrutura em concreto armado de edificações, procedeu-se à
compilação desses critérios, conforme consta no Quadro 33.
Quadro 33 – Síntese dos critérios relacionados à estrutura em concreto armado presentes nas
certificações analisadas

Critérios/ Exigências
Concreto com dosagem
otimizada
Consideração da vida útil
mínima de componentes
no processo de decisão
Diminuição do uso de
recursos não-renováveis
Escolha de produtos com
menor distância de
transporte
Fôrmas e escoras
reutilizáveis
Qualidade e eficiência de
Materiais e Produtos
Reuso de materiais e uso
de materiais reciclados
Uso de cimento CP III e
CPIV
Uso de madeira legalizada

BREEAM
Ecohomes
2006

LEED
NC
2009

SBTool CASBEE Processo
2012
NC 2010 AQUA

Casa
Azul
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

Considerando as informações sintetizadas no Quadro 33, verifica-se que as
certificações analisadas apresentam critérios e especificações que exigem a qualidade de
materiais de construção e produtos. Essa exigência trata, nas certificações LEED NC 2009 e
CASBEE NC 2010 apenas a respeito do uso de madeira legalizada. Na certificação SBTool
2012, verifica-se que o foco está voltado à eficiência dos materiais de construção. Já as
certificações BREEAM Ecohomes 2006, Processo AQUA e selo Casa Azul tratam da
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qualidade dos materiais e produtos de forma geral e também da obrigatoriedade do uso de
madeira certificada. Alyami e Rezgui (2012) destacam que a razão de os materiais de
construção serem uma categoria importante na maioria dos sistemas de avaliação ambiental se
dá em função desses materiais apresentarem avaliação complicada de seu ciclo de vida, desde
o processo de extração de matérias-primas até fase de descarte do material.
Verifica-se que, das seis certificações analisadas, cinco apresentam critério
relacionado à obrigatoriedade do uso de madeira legalizada ou extraída de florestas de
manejo, no entanto, outros materiais, tais como cimento e aço, que também apresentam
impactos significativos no ambiente, não são considerados nos processos de avaliação.
Outra observação interessante é que quatro dos seis sistemas de certificação analisados
pontuam no reuso de materiais e uso de materiais reciclados. No entanto, a preocupação
deveria se dar em um nível mais elevado, isto é, evitar que os resíduos de construção sejam
gerados, por meio da aplicação de ferramentas de gestão, como é o caso da Produção Mais
Limpa, conforme sugere Miotto (2013).

6.2 IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS RELACIONADOS A ESTRUTURAS EM
CONCRETO ARMADO QUE GERAM IMPACTO AMBIENTAL SEGUNDO A
BIBLIOGRAFIA
A partir da pesquisa teórica em trabalhos de referência, publicados em periódicos
nacionais e internacionais, teses, dissertações e livros, obteve-se uma lista de outros itens
relacionados às estruturas em concreto armado de edificações que têm implicações ambientais
e que complementam aqueles já identificados nas certificações ambientais analisadas. Esses
critérios são apresentados no Quadro 34.

Quadro 34 – Outros itens relacionados a aspectos ambientais de estruturas em concreto armado de
edificações a partir de revisão da literatura

Especificações de Materiais
Identificação do tipo de cimento adequado ao ambiente agressivo e às particularidades da
construção
Consumo mínimo de cimento por m³ de concreto
Relação a/c (água/cimento) máxima para o concreto
Resistência à compressão mínima
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Quadro 35 – Outros itens relacionados a aspectos ambientais de estruturas em concreto armado de
edificações a partir de revisão da literatura (continuação)

Detalhamento em Projeto
Espaçamento mínimo entre armaduras
Cobrimento mínimo da armadura
Utilização de CAR/CAD em pilares
Especificação da Vida Útil de Projeto (VUP) e de dados que possibilitem sua análise
Diferenças de nível entre ambientes já previstas no projeto da estrutura
Compatibilização entre projetos arquitetônico, estrutural, hidráulico e elétrico
Otimização do Projeto
Consumo de concreto por m² de área construída
Consumo de fôrmas (m²) por m³ de concreto
Consumo de aço (kg) por m³ de concreto
Estudo da diminuição de seção transversal dos pilares em edifícios altos
Procedimentos de Execução
Cuidados com fôrmas
Cuidados com armaduras
Lançamento do concreto
Adensamento
Cura do concreto
Desforma da estrutura
Utilização de concreto autoadensável
Utilização de aço pré-cortado e pré-dobrado
Cuidado com irregularidades no nível em pavimentos de concreto
Consumo de concreto e aço de acordo com o projeto estrutural
Os itens presentes no Quadro 34, assim como o impacto oriundo desses critérios no
que se refere ao aspecto ambiental, estão detalhados no Capítulo 3 desta dissertação. De
forma geral, verifica-se que grande parte dos critérios apontados pela literatura como
importantes, no que se refere aos impactos ambientais oriundos da produção de estruturas em
concreto armado, e relacionados à especificação de materiais, otimização de projetos e
procedimentos de execução, não constam nas certificações ambientais correntes de maior
relevância no contexto internacional e no contexto nacional.

6.3

ESPECIFICAÇÃO

DE

CRITÉRIOS

QUE

PODEM

COMPOR

AS

CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
Os critérios relacionados às estruturas em concreto armado de edificações nas
certificações ambientais e na literatura foram compilados no Quadro 36.
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Quadro 36 – Critérios potenciais para certificações ambientais relacionados às estruturas em concreto
armado

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
1 Especificações de Materiais
1.1 Utilização de CPIII ou CPIV
1.2 Identificação do tipo de cimento adequado ao ambiente agressivo e às particularidades
da construção
1.3 Consumo mínimo de cimento por m³ de concreto
1.4 Utilização de agregados reciclados em substituição parcial do agregado miúdo e graúdo
1.5 Relação a/c máxima para o concreto
1.6 Resistência à compressão mínima
1.7 Qualidade de materiais e produtos
1.8 Escolha de produtos com menor distância de transportes (diminuição da emissão GEE)
2 Detalhamento em Projeto
2.1 Espaçamento mínimo entre armaduras
2.2 Cobrimento mínimo da armadura
2.3 Utilização de CAR/CAD em pilares
2.4 Especificação da Vida Útil de Projeto (VUP) e de dados que possibilitem sua análise
2.5 Especificação de materiais, produtos e processos que atendam aos requisitos de
desempenho
2.6 Diferenças de nível entre ambientes já previstas no projeto da estrutura
2.7 Compatibilização entre projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico e elétrico
3 Otimização do Projeto
3.1 Consumo de concreto por m² de área construída
3.2 Consumo de fôrmas por m³ de concreto
3.3 Consumo de aço por m³ de concreto
3.4 Concreto com dosagem otimizada de cimento
3.5 Estudo da diminuição de seção dos pilares em edifícios altos
4 Procedimentos de Execução
4.1 Cuidados com fôrmas
4.2 Cuidados com armaduras
4.3 Lançamento do concreto
4.4 Adensamento
4.5 Cura do concreto
4.6 Desforma da estrutura
4.7 Utilização de concreto autoadensável
4.8 Emprego de fôrmas industrializadas
4.9 Emprego de escoramento metálico
4.10 Utilização de aço pré-cortado e pré-dobrado
4.11 Cuidado com irregularidades no nível em pavimentos de concreto
4.12 Consumo de concreto e aço de acordo com projeto estrutural
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Ressalta-se que o critério “Qualidade e eficiência de Materiais e Produtos” e “Uso de
madeira certificada” foram sintetizados no critério “1.1.7 Qualidade de materiais e produtos”.
O critério presente nas certificações “Fôrmas e escoras reutilizáveis” foram divididos
entre dois critérios, quais sejam: “1.4.8 Emprego de fôrmas industrializadas” e “1.4.9
Emprego de escoramento metálico”.

6.4 IDENTIFICAÇÃO DAS PRIORIDADES ENTRE CRITÉRIOS QUE PODEM
COMPOR CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS POR MEIO DO MÉTODO AHP
Identificados os critérios, foram estruturadas cinco matrizes de comparação para
derivação de pesos entre critérios e categorias por meio do método AHP. A primeira matriz de
comparação, identificada como “1. Avaliação ambiental de estruturas em concreto armado”
contou com o estabelecimento de pesos entre as categorias avaliadas, quais sejam:
“Especificações de materiais”, “Detalhamento em projeto”, “Otimização do Projeto” e
“Procedimentos de execução”. As outras quatro matrizes de avaliação estruturadas foram
compostas pelos critérios pertinentes a cada uma das categorias supracitadas. As matrizes de
avaliação são apresentadas no Apêndice B.
As matrizes de avaliação pelo método AHP, estruturadas para o presente trabalho,
foram submetidas, inicialmente, a dois avaliadores, como avaliação piloto, os quais
identificaram falhas na organização das planilhas e na quantidade de informações destinadas à
instrução dos avaliadores de como deveria se dar o preenchimento das matrizes.
Corrigidas as falhas observadas, as matrizes foram submetidas à avaliação de 14
especialistas com pesquisas consagradas na área de materiais de construção e estruturas de
universidades brasileiras, institutos de pesquisa e empresas de consultoria.
Das avaliações recebidas, como não houve avaliações em que a razão de consistência
fosse superior a 0,10, conforme postula o método AHP, todos os dados das 14 avaliações
puderam ser utilizados.
Os valores médios percentuais para cada uma das categorias e critérios obtidos por
meio da avaliação dos pareceristas, o desvio padrão e o coeficiente de variação, além dos
valores mínimos e máximos obtidos entre as 14 avaliações, são apresentados nos quadros 35 a
39. Os dados de avaliação de cada um dos pareceristas encontram-se disponibilizados no
Apêndice C.
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Quadro 37 – Pesos estabelecidos pelos avaliadores para as categorias que compõem “Avaliação
ambiental de estruturas em concreto armado”
Avaliação Ambiental de Estruturas em Concreto Armado
Categoria
1 Especificações de Materiais
2 Detalhamento em Projeto
3 Otimização do Projeto
4 Procedimentos de Execução

Mínimo

Máximo

Média

12,7%
6,3%
10,0%
10,9%

40,0%
40,0%
56,3%
50,0%

25,4%
23,9%
23,9%
24,6%

Desvio
Padrão
8,1%
6,4%
7,3%
6,5%

Coeficiente
de variação
31,7%
26,9%
30,5%
26,4%

Quadro 38 – Pesos estabelecidos pelos avaliadores para os critérios que compõem a categoria
“1 Especificações de materiais”
1 Avaliação Ambiental de Especificações de Materiais para estruturas em concreto armado
Desvio
Coeficiente
Critérios
Mínimo Máximo
Média
Padrão de variação
1.1 Utilização de CPIII ou CPIV
5,6%
30,0%
5,7%
42,2%
13,4%
1.2 Identificação do tipo de cimento
adequado ao ambiente agressivo e às
3,6%
28,9%
5,2%
35,0%
14,9%
particularidades da construção
1.3 Consumo mínimo de cimento por
2,2%
38,8%
4,9%
45,3%
10,8%
m³ de concreto
1.4 Utilização de agregados reciclados
em substituição parcial do agregado
2,6%
40,9%
4,9%
54,6%
8,9%
miúdo e graúdo
1.5 Relação a/c máxima para o
4,5%
31,6%
7,3%
58,3%
12,6%
concreto
1.6 Resistência à compressão mínima
2,9%
29,6%
6,6%
56,1%
11,8%
1.7 Qualidade de materiais e produtos
1.8 Escolha de produtos com menor
distância de transportes (diminuição da
emissão GEE)

4,4%

20,2%

10,0%

4,0%

40,1%

3,1%

28,9%

11,2%

6,3%

56,1%

Quadro 39 – Pesos estabelecidos pelos avaliadores para os critérios que compõem a categoria
“2 Detalhamento em projeto”
2 Avaliação Ambiental de Detalhamento em Projeto de estruturas em concreto armado
Desvio Coeficiente
Critérios
Mínimo Máximo Média
Padrão de variação
2.1 Espaçamento mínimo entre armaduras
5,3%
24,0%
3,1%
35,1%
9,0%
2.2 Cobrimento mínimo da armadura
5,9%
28,6%
4,4%
27,9%
15,8%
2.3 Utilização de CAR/CAD em pilares
3,9%
26,4%
5,9%
47,9%
12,3%
2.4 Especificação da Vida Útil de Projeto e
4,8%
22,8%
4,0%
26,2%
15,4%
de dados que possibilitem sua análise
2.5 Especificação de materiais, produtos e
processos que atendam aos requisitos de
4,8%
24,6%
3,6%
21,1%
17,3%
desempenho
2.6 Diferenças de nível entre ambientes já
2,0%
42,9%
6,3%
41,7%
15,1%
previstas no projeto da estrutura
2.7 Compatibilização entre projeto
3,1%
19,3%
4,2%
30,7%
13,6%
arquitetônico, estrutural, hidráulico e
elétrico
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Quadro 40 – Pesos estabelecidos pelos avaliadores para os critérios que compõem a categoria
“3 Otimização do Projeto”
3 Avaliação Ambiental de Otimização do Projeto de estruturas em concreto armado
Critérios
3.1 Consumo de concreto por m² de área
construída
3.2 Consumo de fôrmas por m³ de
concreto
3.3 Consumo de aço por m³ de concreto
3.4 Concreto com dosagem otimizada
de cimento
3.5 Estudo da diminuição de seção dos
pilares em edifícios altos

Mínimo

Máximo

Média

Desvio
Padrão

Coeficiente
de variação

9,5%

42,9%

20,6%

5,8%

28,2%

4,8%

33,3%

15,6%

8,2%

52,8%

5,4%

33,3%

19,8%

6,5%

32,9%

8,3%

52,9%

23,8%

7,3%

30,7%

5,9%

53,6%

16,1%

9,9%

61,2%

Quadro 41 – Pesos estabelecidos pelos avaliadores para os critérios que compõem a categoria
“4 Procedimentos de Execução”
4 Avaliação Ambiental de Procedimentos de Execução da estruturas em concreto armado
Desvio Coeficiente
Critérios
Mínimo Máximo Média
Padrão de variação
4.1 Cuidados com fôrmas
3,7%
12,6%
2,8%
36,8%
7,5%
4.2 Cuidados com armaduras
1,4%
32,8%
3,0%
43,6%
6,9%
4.3 Lançamento do concreto
1,6%
12,1%
2,9%
43,2%
6,7%
4.4 Adensamento
1,6%
12,6%
3,6%
47,6%
7,6%
4.5 Cura do concreto
1,6%
27,2%
4,3%
48,4%
8,9%
4.6 Desforma da estrutura
3,7%
12,6%
2,6%
37,7%
6,8%
4.7 Utilização de concreto autoadensável

2,0%

21,4%

7,1%

4,4%

61,6%

4.8 Emprego de fôrmas industrializadas
4.9 Emprego de escoramento metálico
4.10 Utilização de aço pré-cortado e prédobrado
4.11 Cuidado com irregularidades no
nível em pavimentos de concreto
4.12 Consumo de concreto e aço de
acordo com projeto estrutural

4,1%
1,4%

17,3%
14,9%

9,0%
8,0%

3,1%
3,0%

34,6%
37,5%

3,3%

16,0%

9,4%

2,9%

30,6%

2,9%

15,4%

8,1%

3,6%

43,8%

3,4%

18,6%

10,4%

3,9%

37,3%

Fica evidenciado por meio dos dados apresentados nos quadros 35 a 39 que as
prioridades (valores percentuais) atribuídas pelos avaliadores por meio do método AHP
apresentaram-se bastante discrepantes entre si. Essa consideração é corroborada pelo cálculo
do coeficiente de variação apresentado, o qual retornou valores superiores a 25,0%, chegando
até a 61,6%, mesmo desconsiderando os valores mínimos e máximos resultantes das
avaliações do cálculo da média e desvio-padrão.
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Dentre as categorias avaliadas no Quadro 37, observa-se que não houve grande
variação entre os pesos estabelecidos para cada categoria, sendo que todas apresentaram
valores entre 23,9 e 25,4%. A categoria com maior valor percentual, segundo o valor médio
retornado das avaliações dos pareceristas, foi a “1 Especificações de materiais”. Portanto, na
avaliação da primeira matriz (Avaliação Ambiental de Estruturas em Concreto Armado), com
base nos dados apresentados, verifica-se que, na concepção dos avaliadores, no que se refere à
produção de estruturas em concreto armado, aspectos relacionados à especificação de
materiais, detalhamentos em projeto, otimização do projeto e procedimentos de execução
apresentam basicamente o mesmo nível de importância na perspectiva ambiental.
Dentre os critérios relacionados à especificações de materiais (Quadro 38), verifica-se
que os critérios “1.2 Identificação do tipo de cimento adequado ao ambiente agressivo e às
particularidades da construção”, com 14,9% e “1.1 Utilização de CPIII ou CPIV”, com
13,4%,

foram os critérios que apresentaram maior peso percentual, sendo, portanto, na

avaliação realizada pelo pareceristas, os critérios que resultam em maior impacto ambiental
no que se refere à especificação de materiais para estruturas em concreto armado.
Quanto aos critérios relacionados ao detalhamento em projeto (Quadro 39), observa-se
que os critérios “2.5 Especificação de materiais, produtos e processos que atendam aos
requisitos de desempenho”, com 17,3%, e “2.2 Cobrimento mínimo da armadura”, com
15,8%, foram os que apresentaram maior valor percentual atribuído pelos pareceristas, o que
resulta na premissa de que, no processo de avaliação, dentre os critérios relacionados ao
detalhamento em projeto, julgou-se que esses são os principais indicadores que resultam em
impactos ambientais no que se refere à temática em análise.
Dentre os critérios relacionados à otimização de projeto (Quadro 40), aqueles que
apresentaram prioridade foram: “3.4 Concreto com dosagem otimizada de cimento” com
23,8%, e “3.1 Consumo de concreto por m² de área construída”, com 20,6%. Com base na
avaliação realizada pelos pareceristas, verifica-se que esses indicadores são os que apresentam
maior impacto ambiental entre os critérios julgados no que se refere à temática de otimização
de projeto.
Por fim, quanto aos critérios relacionados a procedimentos de execução (Quadro 41),
os que apresentaram maior relevância são os que seguem: “4.12 Consumo de concreto e aço
de acordo com projeto estrutural”, com 10,4%, e “4.10 Utilização de aço pré-cortado e prédobrado”, com 9,4%. Assim, verifica-se que, na concepção dos avaliadores, os critérios
mencionados são aqueles que resultam em maior impacto ambiental no que se aos
procedimentos de execução de estruturas em concreto armado.
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Os dois critérios de cada categoria que apresentaram prioridade, de acordo com o
julgamento dos decisores consultados, são apresentados no Quadro 42.
Quadro 42 – Critérios considerados prioritários no julgamento dos avaliadores
1 Avaliação Ambiental de Especificações de Materiais para estruturas em concreto armado
1.2 Identificação do tipo de cimento adequado ao ambiente agressivo e às particularidades da
construção
1.1 Utilização de CPIII ou CPIV
2 Avaliação Ambiental de Detalhamento em Projeto de estruturas em concreto armado
2.5 Especificação de materiais, produtos e processos que atendam aos requisitos de desempenho
2.2 Cobrimento mínimo da armadura
3 Avaliação Ambiental de Otimização do Projeto de estruturas em concreto armado
3.4 Concreto com dosagem otimizada de cimento
3.1 Consumo de concreto por m² de área construída
4 Avaliação Ambiental de Procedimentos de Execução da estruturas em concreto armado
4.12 Consumo de concreto e aço de acordo com projeto estrutural
4.10 Utilização de aço pré-cortado e pré-dobrado

Verifica-se que, dos critérios apontados como prioritários em cada uma das categorias,
apenas o critério “Utilização de CPIII ou CPIV” compõe a lista de critérios do selo Casa Azul
e do processo AQUA e o critério “Concreto com dosagem otimizada de cimento” encontra-se
no selo Casa Azul. Os demais critérios não constam nas certificações avaliadas, no entanto,
segundo julgamento dos especialistas, são, dentre os critérios de cada categoria, os que
resultam em maior agressividade ao meio ambiente. Desse modo, recomenda-se que tais
critérios sejam adotados nas certificações a fim de aprimorar a avaliação dessas ferramentas
de avaliação ambiental quanto à estrutura em concreto armado.
De qualquer forma, conforme observado na revisão da literatura, por resultarem em
impactos ao meio ambiente, mesmo que não estejam na lista daqueles julgados como
prioritários no que se refere à temática ambiental, recomenda-se que todos os critérios
apontados integrem certificações ambientais.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base na pesquisa realizada, verifica-se que, no que se refere à avaliação
ambiental de estruturas em concreto armado, os resultados do processo de avaliação dos
pareceristas retornaram valores percentuais (prioridades) bastante discrepantes entre si,
conforme esperado, uma vez que a falta de dados de ACV e as diferenças naturais nas
formações desses profissionais não permitem que haja homogeneidade entre as avaliações.
Resultados semelhantes podem ser observados também em uma diversidade de pesquisas, tais
como aquela realizada por Yang, Li e Yao (2010), Yang, Tai e Shi (2012), dentre outras.
Destaca-se que a quantidade de estudos relacionados à ACV no Brasil para estruturas em
concreto armado ainda é limitada e, portanto, não foi empregada no presente trabalho, uma
vez que, conforme destaca Silva (2003), é inconsistente avaliar impactos de materiais e
processos adotados no Brasil considerando-se a utilização de uma base de dados estrangeiros
para a determinação desses impactos ambientais.
Na perspectiva dos avaliadores, dentre os oito critérios relacionados às especificações
de materiais, os que apresentaram maior importância no que se refere aos impactos ambientais
resultantes da não adoção de cuidados necessários foram “Identificação do tipo de cimento
adequado ao ambiente agressivo e às particularidades da construção” (14,86%) e “Utilização
de CPIII ou CPIV” (13,40%). Dentro os sete critérios relacionados ao detalhamento em
projeto, os julgados de maior importância foram “Especificação de materiais, produtos e
processos que atendam aos requisitos de desempenho” (17,29%) e “Cobrimento mínimo da
armadura” (15,75%). Quanto aos cinco critérios relacionados à otimização de projetos, os
prioritários foram “Concreto com dosagem otimizada de cimento” (23,76%) e “Consumo de
concreto/m² de área construída” (20,57%). Ainda, em relação aos doze critérios relacionados
a procedimentos de execução, aqueles que apresentaram prioridade são “Consumo de
concreto e aço de acordo com projeto estrutural” (10,37%) e “Utilização de aço pré-cortado e
pré-dobrado” (9,40%).
Dos critérios destacados como prioritários pelos avaliadores quanto à especificação de
materiais, aos detalhamentos em projetos, à otimização do projeto e aos procedimentos de
execução, verifica-se que apenas um dos critérios consta na avaliação do processo AQUA e
dois critérios são empregados no selo Casa Azul. Os demais critérios não são adotados no
processo de avaliação das certificações de maior relevância internacional ou mesmo nas
ferramentas de avaliação ambiental nacionais analisadas, mesmo sabendo-se que a estrutura é

146

um dos principais contribuintes para as cargas ambientais de uma edificação. Desse modo,
recomenda-se que os sistemas de certificações adotem os critérios estabelecidos como
prioritários no que se refere à temática de estruturas em concreto armado de edificações em
seu processo de avaliação.
Ressalta-se que, mesmo não compondo a lista de prioridades entre os critérios
estabelecidos pelos avaliadores, os demais 24 critérios apresentados no presente trabalho
resultam em impactos ao meio ambiente, conforme reporta a literatura científica e, portanto,
sua participação em ferramentas de avaliação ambiental de edificações também poderá ser
considerada. Sugere-se também que seja elaborada ferramenta específica para fomentar a
sustentabilidade na produção de estruturas em concreto armado de edificações.

7.1 SUGESTÕES PARA CONTINUIDADE DA PESQUISA

Para a continuidade da pesquisa, sugere-se:


Submeter as matrizes de avaliação ambiental da presente pesquisa a um maior número
de especialistas na área para tornar a pesquisa mais amparada estatisticamente;



Incorporar os critérios de maior relevância identificados no presente trabalho a partir
da avaliação dos decisores a um sistema de certificação já implantado no contexto
nacional, tal como o selo Casa Azul ou ao SBTool, como forma de propor melhorias
aos sistemas de certificação já existentes, e submeter os critérios da certificação com
essa nova formatação a uma nova avaliação de pareceristas especializados (decisores),
no intuito de propor prioridades (pesos) para os critérios que comporão o novo modelo
de certificação;



Incorporar dados de Avaliação de Ciclo de Vida nos critérios destacados para que a
avalição quanto à prioridade de um em relação a outro no aspecto ambiental se dê de
forma mais clara e precisa. Desse modo, incentiva-se a elaboração de Avaliações de
Ciclo de Vida dos materiais e sistemas empregados na produção de estruturas em
concreto armado, tais como Bento et al. (2013) e Saade et al. (2013), no intuito de que
a comparação entre tais critérios possa se dar por meio de informações que
representem a realidade dos impactos provocados por cada um dos materiais/
processos envolvidos.
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APÊNDICE A – EXEMPLO DE CÁLCULO PELO MÉTODO AHP
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A matriz utilizada para a elaboração do presente exemplo de cálculo pelo método AHP
é composta por quatro critérios, do modo como especificado na Figura 25, sendo portanto,
uma matriz 4x4.

Figura 25 – Exemplo de matriz de julgamento

A partir da avaliação realizada (expressa nas células em amarelo da Figura 25), dá-se a
estruturação da Matriz A para cálculo de prioridades, conforme segue.

𝐴𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜

1
1
= 3
1⁄
[ 3

1
1
3
1⁄
3

1⁄
3
1⁄
3
1
1⁄
9

3
3
9
1
]

Para o cálculo de prioridades da matriz, procede-se, inicialmente à soma dos
elementos contidos em cada coluna (Figura 26) e divide-se cada peso estabelecido na matriz
A pela soma de sua respectiva coluna, resultando na matriz normalizada A’.

Figura 26 – Valor resultante do somatório de cada coluna da matriz A

𝐴′𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜

1⁄ ⁄1,78
1⁄5,33
1⁄5,33
3
1⁄5,33
1⁄5,33 1⁄ ⁄1,78
3
= 3⁄5,33
3⁄5,33
1⁄1,78
1⁄ ⁄5,33 1⁄ ⁄5,33
1⁄ ⁄1,78
3
[ 3
9

3/16
3/16
9/16
1/16

]
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∑𝑛𝑗=1 𝑎′𝑛𝑗
𝐴′𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜

0,1875
0,1875
=[
0,5625
0,0625

0,1875
0,1875
0,5625
0,0625

0,1875
0,1875
0,5625
0,0625

0,1875
0,1875
]
0,5625
0,0625

0,75
0,75
2,25
0,25

Após a normalização da matriz, procede-se ao somatório dos valores de cada linha da
matriz normalizada A’. Os valores resultantes desse somatório serão divididos pelo número de
ordem da matriz que, nesse caso, é igual a 4.
∑𝑛𝑗=1 𝑎′1𝑗
⁄𝑛

0,75⁄
4

∑𝑛𝑗=1 𝑎′2𝑗
⁄𝑛

0,75⁄
4

∑𝑛𝑗=1 𝑎′4𝑗
⁄𝑛

0,25⁄
4
[
]

0,1875
0,1875
𝑤𝑖 = 𝑛
=
=[
]
0,5625
2,25⁄
∑𝑗=1 𝑎′3𝑗
⁄𝑛
4
0,0625
[

]

Nessa etapa, a matriz de comparação A será multiplicada pelo vetor peso 𝑤𝑖 , no intuito
de se obter o vetor de pesos 𝑤 ′ .
1
1
𝑤′ = 3
1⁄
[ 3

1
1
3
1⁄
3

1⁄
3
1⁄
3
1
1⁄
9

0,1875
3
3 ∗ [0,1875]
9
0,5625
1
0,0625
]

1
1 ∗ 0,1875 + 1 ∗ 0,1875 + ∗ 0,5625 + 3 ∗ 0,0625
3
0,75
1
0,75
1
∗
0,1875
+
1
∗
0,1875
+
∗
0,5625
+
3
∗
0,0625
𝑤′ =
=[
]
3
2,25
3 ∗ 0,1875 + 3 ∗ 0,1875 + 1 ∗ 0,5625 + 9 ∗ 0,0625
0,25
1
1
1
[3 ∗ 0,1875 + 3 ∗ 0,1875 + 9 ∗ 0,5625 + 1 ∗ 0,0625]
Obtido o vetor de pesos 𝑤 ′ , procede-se ao somatório de todos os valores resultantes de
𝑤 ′ , que será o autovalor máximo λmáx .
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4

λmáx = ∑ w' i1 =4,00
i=1

Assim, para a obtenção do vetor peso 𝑤, que representará os valores percentuais de
relevância de cada critério, procede-se à divisão do vetor de pesos 𝑤 ′ pelo autovalor máximo
λmáx .
0,75⁄
4,00
0,75⁄
0,75
0,1875
4,00
0,75
0,1875
𝑤=[
]⁄4,00 =
=[
]
2,25
0,5625
2,25⁄
4,00
0,25
0,0625
0,25⁄
4,00
[
]
Para fins de conferência da coerência das avaliações realizadas na matriz A pelo
avaliador, procede-se à análise da consistência. Para tanto, inicialmente calcula-se o valor do
Índice de Consistência (IC) da forma como segue:

𝐼𝐶 =

(λ𝑚á𝑥 − 𝑛) (4 − 4)
=
=0
𝑛−1
4−1

Para o número de ordem da matriz igual a 4, o Índice Randômico (IR) obtido por meio
do Quadro 23 será igual a 0,9. Portanto, a Razão de Consistência se dará por:

𝑅𝐶 =

𝐼𝐶
0
=
=0
𝐼𝑅 0,9

Como RC é menor que 0,10, conclui-se que os julgamentos foram coerentes.
Portanto, o vetor peso 𝑤 obtido refletirá os seguintes percentuais de prioridade para
cada um dos critérios analisados, conforme se verifica na Figura 27.
Figura 27 – Prioridades retornadas pelo cálculo por meio do método AHP
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APÊNDICE B – PLANILHAS DE AVALIAÇÃO UTILIZADAS NA

PRESENTE PESQUISA (RECORTES)
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169

170
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APÊNDICE C – AVALIAÇÕES DOS PARECERISTAS QUANTO

ÀS MATRIZES DO MÉTODO AHP
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Avaliação Ambiental de Estruturas em Concreto Armado
Categoria/ Avaliador

A1

A2

A3

A4

A5

1 Especificações de Materiais

18,8%

16,7%

16,7%

35,1%

20,0%

2 Detalhamento em Projeto
3 Otimização do Projeto

6,3%

16,7%

16,7%

18,9%

56,3%

33,3%

16,7%

4 Procedimentos de Execução

18,8%

33,3%

50,0%

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

25,0% 25,0% 28,6% 40,0%

40,0%

30,0%

14,4%

12,7%

35,1%

40,0%

25,0% 25,0% 28,6% 20,0%

20,0%

30,0%

39,2%

28,0%

18,9%

35,1%

20,0%

25,0% 25,0% 14,3% 20,0%

20,0%

10,0%

14,4%

28,0%

35,1%

10,9%

20,0%

25,0% 25,0% 28,6% 20,0%

20,0%

30,0%

32,0%

31,2%

10,9%

1 Avaliação Ambiental de Especificações de Materiais para estruturas em concreto armado
Critérios/ Avaliador

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

1.1 Utilização de CPIII ou CPIV
1.2 Identificação do tipo de
cimento adequado ao ambiente
agressivo e às particularidades da
construção
1.3 Consumo mínimo de cimento
por m³ de concreto
1.4 Utilização de agregados
reciclados em substituição parcial
do agregado miúdo e graúdo
1.5 Relação a/c máxima para o
concreto
1.6 Resistência à compressão
mínima
1.7 Qualidade de materiais e
produtos
1.8 Escolha de produtos com
menor distância de transportes
(diminuição da emissão GEE)

9,6%

15,4%

12,9%

19,9%

8,2%

13,6%

10,1%

6,7%

25,9%

18,8%

5,6%

5,9%

13,6%

30,0%

28,9%

15,4%

12,9%

7,5%

15,5%

13,6%

3,6%

20,2%

10,2%

18,8%

16,7%

10,5%

27,2%

10,0%

5,4%

15,4%

38,8%

19,9%

2,3%

13,6%

10,1%

2,2%

12,8%

6,3%

16,7%

10,2%

7,1%

10,0%

9,6%

15,4%

4,9%

19,9%

6,3%

40,9%

4,8%

3,5%

14,0%

6,3%

5,6%

2,6%

6,5%

10,0%

5,0%

7,7%

6,5%

10,3%

25,6%

4,5%

31,6%

20,2%

9,3%

6,3%

16,7%

26,3%

7,1%

10,0%

2,9%

7,7%

6,5%

6,8%

25,6%

4,5%

19,6%

20,2%

10,7%

6,3%

16,7%

29,6%

7,1%

10,0%

9,6%

7,7%

4,7%

9,5%

8,2%

4,5%

10,1%

20,2%

8,5%

18,8%

16,7%

11,8%

4,4%

10,0%

28,9%

15,4%

12,9%

6,2%

8,2%

4,5%

10,1%

6,7%

8,5%

18,8%

5,6%

3,1%

27,2%

10,0%
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2 Avaliação Ambiental de Detalhamento em Projeto de estruturas em concreto armado
Critérios/ Avaliador

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

2.1 Espaçamento mínimo entre armaduras

6,9%

13,3%

5,3%

24,0%

7,8%

14,3%

14,3%

6,2%

9,5%

5,9%

9,4%

6,7%

8,1%

5,3%

2.2 Cobrimento mínimo da armadura

7,6%

13,3%

15,8%

8,7%

18,6%

14,3%

14,3% 19,3% 19,0%

5,9%

18,3% 28,6% 24,0% 15,8%

2.3 Utilização de CAR/CAD em pilares

26,2%

6,7%

15,8%

13,2%

3,9%

4,8%

14,3% 10,5%

17,6% 26,4% 10,4%

2.4 Especificação da Vida Útil de Projeto
(VUP) e de dados que possibilitem sua
análise

10,9%

13,3%

15,8%

8,7%

22,0%

4,8%

14,3% 19,3% 19,0% 17,6%

2.5 Especificação de materiais, produtos e
processos que atendam aos requisitos de
24,6%
desempenho

13,3%

15,8%

10,7%

22,0%

4,8%

14,3% 19,3% 19,0% 17,6% 23,8% 15,1% 20,7% 15,8%

26,7%

15,8%

24,0%

22,0%

42,9%

14,3%

17,6%

9,4%

2,0%

8,1%

15,8%

13,3%

15,8%

10,7%

3,9%

14,3%

14,3% 19,3% 19,0% 17,6%

3,1%

18,0%

8,1%

15,8%

A11

A12

A13

A14

2.6 Diferenças de nível entre ambientes já
11,4%
previstas no projeto da estrutura
2.7 Compatibilização entre projeto
arquitetônico, estrutural, hidráulico e
12,5%
elétrico

6,2%

4,8%

9,5%

9,4%

8,1%

15,8%

19,1% 22,8% 15,8%

3 Avaliação Ambiental de Otimização do Projeto de estruturas em concreto armado
Critérios/ Avaliador
3.1 Consumo de concreto por m² de área
construída
3.2 Consumo de fôrmas por m³ de concreto
3.3 Consumo de aço por m³ de concreto
3.4 Concreto com dosagem otimizada de
cimento
3.5 Estudo da diminuição de seção dos pilares
em edifícios altos

A1

A2

A3

A4

A5

A6

13,2% 16,7% 26,1% 29,8% 18,2% 14,3%

A7
9,5%

A8

A9

A10

15,4% 16,7% 29,8% 17,6% 23,1% 26,1% 42,9%

5,8% 33,3% 9,5% 29,8% 18,2% 14,3% 4,8% 30,8% 16,7% 8,9% 5,9% 23,1% 9,5% 14,3%
5,4% 33,3% 26,1% 15,8% 9,1% 14,3% 28,6% 30,8% 16,7% 15,8% 17,6% 23,1% 26,1% 14,3%
22,0% 8,3%

26,1% 15,8% 36,4% 14,3% 28,6% 15,4% 33,3% 29,8% 52,9% 23,1% 26,1% 14,3%

53,6% 8,3%

12,1%

8,9%

18,2% 42,9% 28,6%

7,7%

16,7% 15,8%

5,9%

7,7%

12,1% 14,3%
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4 Avaliação Ambiental de Procedimentos de Execução da estruturas em concreto armado
Critérios/ Avaliador

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

4.1 Cuidados com fôrmas

5,0%

6,7%

12,6%

4.2 Cuidados com armaduras

1,4%

6,7%

3,4%

11,3%

5,8%

7,1%

3,7%

11,3%

10,0%

4,8%

5,8%

11,2%

7,1%

3,7%

11,3%

10,0%

2,6%

10,9%

9,1%

3,8%

4,1%

32,8%

10,2%

6,9%

4,1%

4.3 Lançamento do concreto

5,0%

3,3%

4,5%

11,3%

12,1%

7,1%

3,7%

11,3%

5,0%

1,6%

5,6%

10,6%

8,4%

4,1%

4.4 Adensamento

2,7%

3,3%

4,2%

11,3%

12,1%

7,1%

11,3%

11,3%

10,0%

1,6%

3,8%

10,6%

3,8%

12,6%

4.5 Cura do concreto

2,9%

6,7%

4,2%

11,3%

17,4%

7,1%

11,3%

5,8%

10,0%

1,6%

3,8%

27,2%

13,8%

12,6%

4.6 Desforma da estrutura
4.7 Utilização de concreto
autoadensável
4.8 Emprego de fôrmas
industrializadas
4.9 Emprego de escoramento
metálico
4.10 Utilização de aço précortado e pré-dobrado
4.11 Cuidado com
irregularidades no nível em
pavimentos de concreto
4.12 Consumo de concreto e
aço de acordo com projeto
estrutural

8,0%

6,7%

4,5%

11,3%

5,8%

7,1%

3,7%

11,3%

5,0%

4,8%

3,8%

9,1%

3,8%

12,6%

2,7%
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