
Tendência
Inovação em materiais 
e processos2 Concentrar-se na etapa de planejamento da 

obra para selecionar, desde o início, apenas 
materiais e equipamentos sustentáveis (de 
baixo carbono, que operem a partir de energias 
renováveis e limpas e permitam melhor 
aproveitamento dos resíduos), levando em conta 
a análise de seu ciclo de vida e o gerenciamento 
adequado de sua instalação e operação.
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Pensar (e construir) diferente

Uma forma de incorporar efetiva
mente a sustentabilidade à in-
dústria da construção consiste na 
escolha e no uso correto dos ma-

teriais ne ces sá rios para as obras. Em outras 
palavras, adi cio nar as dimensões socioam
bientais à econômico  financeira, na etapa 
de seleção desses recursos pode ser um 
pontapé ini cial para que o setor se engaje 
no tema, rumo a práticas cada vez mais sig
nificativas e à consolidação de uma cultura 
sustentável inclusive no processo de produ
ção e inovação de equipamentos.

Definir corretamente os recursos que se
rão utilizados no canteiro de obras implica a 
Análise de Ciclo de Vida (ACV), fundamental 
para a mitigação dos impactos sociais e am
bientais re la cio na dos aos em preen di men tos 
e o esclarecimento de consumidores e certi-
ficadores, tornando o mercado mais trans
parente. Em paralelo, a gestão responsável 
da instalação e operação dos materiais e 
equipamentos se le cio na dos leva a ganhos 
de efi ciên cia, maior durabilidade e aumen
to do conforto e qualidade ha bi ta cio nal. 
O avanço da sustentabilidade na indústria 
da construção depende de se cons cien ti zar 

Observando a 
máxima de que não 
se alcança um novo 
resultado pensando 

e agindo sempre 
da mesma forma, o 
setor da construção 
não vai avançar em 

sustentabilidade 
sem inovar em 

produtos e 
processos, o que 
implica adotar a 

Análise de Ciclo de 
Vida como premissa 

para a seleção 
de materiais 

desde a etapa 
de planejamento 

das obras

em preen de do res, fornecedores e clien tes sobre 
esses potenciais ganhos ligados ao tema.

Em 2009, o Comitê Brasileiro de Construção 
Sustentável (CBCS) já apontava a necessidade 
de se fazer a seleção dos materiais com base na 
ACV, mas a adesão a esta demanda não se mos
trou pro por cio nal aos impactos do setor sobre o 
meio am bien te e a so cie da de, até mesmo por ser 
ele muito diversificado — embora pareça ser um 
setor dominado pelas grandes empresas, a maior 
fatia das obras pertence aos pequenos e mé dios 
ne gó cios. Entre as recomendações do CBCS para 
a escolha de materiais sustentáveis, destacamse:
1.	 Escolher fornecedores de ma té rias  primas que 

trabalhem formalmente, invistam em ecoe fi
ciên cia e sejam so cial men te responsáveis. Co
nhecer seus processos produtivos.

2.	Atentar para empresas que atendam à legisla
ção fiscal, verificar a validade do CNPJ e da li-
cença am bien tal da unidade fabril.

3.	Acessar o relatório de responsabilidade so
cioam bien tal da empresa e dar preferência 
àquelas que apresentam programas de ges
tão de saú de e segurança ocu pa cio nal, com 
políticas e metas claras de melhoria da ecoe
fi ciên cia em toda a sua linha de produtos 
e processos.

Durafloor: 100% de origem renovável

CASE 1

O	ALTO	INVESTIMENTO	em tecnologia garantiu 
à	Du	ra	floor,	divisão	de	madeira	da	Duratex,	
um produto com alto desempenho am bien
tal,	durabilidade,	e	competitividade,	além	de	
reconhecimentos em índices ligados à inova
ção sustentável: o piso laminado.

Indicado para   áreas residenciais ou co
merciais	internas,	o	produto	constituise	de	
duas faixas de celulose na camada su per
fi	cial,	responsáveis	pela	resistência	a	man
chas	e	ao	desgaste,	uma	chapa	de	alta	den
sidade na camada interna — resistente a im
pactos — e uma lâmina de celulose na parte 

in	fe	rior	para	proteger	contra	umidade.	Quan
to	à	limpeza,	requer	apenas	uma	vassoura	e	
pano	úmido,	sem	necessidade	de	utilizar	água	
em abundância.

De	fácil	instalação,	o	Du	ra	floor	não	é	aplica
do no contrapiso original e destacase como o 
único modelo laminado do mercado com Micro
ban,	composto	que	não	permite	a	proliferação	
de fungos e bac té rias.

A	madeira	utilizada	como	matéria		prima	na	
produção vem de florestas plantadas pela Du
ratex	com	esta	finalidade,	sendo	100%	de	ori
gem renovável.
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4.	Optar por empresas que respeitem as nor
mas técnicas.

5.	Considerar todo o ciclo de vida do produ
to na escolha da opção mais ecoe fi cien te, 
da produção de ma té rias  primas ao des
tino final.
Incorporada à ISO 14040, de gestão am

bien tal, a ACV prevê quatro fases interligadas: 
definição de objetivo e escopo, análise de in
ventário, ava lia ção de impactos e interpreta
ção de resultados. A partir disso, em seu do
cumento Condutas de sustentabilidade no setor 
imo bi liá rio re si den cial, o CBCS e o Secovi-SP 
(Sindicato das Empresas de Compra, Venda, 

Locação e Administração de Imóveis Residen
ciais e Comerciais de São Paulo) re la cio nam 
a análise à indústria da construção, gerando 
um olhar integral sobre cada elo do ciclo de 
vida de um em preen di men to, como mostra a 
figura acima.

Durante a etapa de concepção e planeja
mento, portanto, a ACV in fluen cia diretamente 
na escolha dos materiais, identificando aqueles 
mais alinhados ao conceito da obra e à propos
ta de efi ciên cia, os menos danosos à saú de dos 
futuros usuá rios e também os mais ecológicos. 
Já na etapa de projeto e co mer cia li za ção, ela 
recomenda a compra dos materiais escolhidos 

Escolha, compra e instalação

Instalação e uso do material

Escolha do material

Compra do material

Informação e divulgação para venda

Como o estudo de ACV será 
conduzido, sendo definido 
o propósito do estudo e sua 
dimensão, envolvendo decisões 
sobre a unidade funcional e os 
limites do sistema.

Todos os dados necessários 
são levantados, coletados e 
analisados.

Os dados gerados na fase 
anterior são associados a 
impactos ambientais específicos, 
examinados e simplificados 
de forma que estes impactos 
possam ser analisados.

Definição 
de objetivo 
e escopo

Análise de 
inventário

Avaliação de 
impacto

Estrutura da avaliação do ciclo de vida

Interpretação

Os resultados são 
interpretados de acordo 
com os objetivos definidos 
na primeira fase do estudo.

Fonte: ABNT (2001)

Fonte: CBCS e Secovi-SP (2009)
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na fase an te rior, pois influi sobre o nível de in-
formação entre compradores e vendedores, 
am plian do o poder de barganha entre ambos.

Na etapa de execução e co mer cia li za ção, 
por sua vez, o uso de materiais sustentáveis 
indicados na ACV imprime à obra caráter eco-
lógico, além de contribuir com o processo de 
certificação e agregar valor de mercado ao 
em preen di men to. O mesmo ocorre na fase 
de uso, operação e manutenção, quando as 
instalações são con cluí das, e os equipamen-
tos, utilizados. Aqui, vale ressaltar: treinar os 
usuá rios para o correto uso e ge ren cia men to 
dos recursos que compõem a obra é um pas-
so imprescindível à otimização do projeto, na 
medida em que garante a totalidade de be ne
fí cios re la cio na dos à efi ciên cia, salubridade 
e boa qualidade do ar interno, entre outros.

No Brasil, uma equipe formada por profis-
sionais da Escola	Politécnica	da	USP, da Es
cola	de	Artes,	Ciên	cias	e	Humanidades	da	
USP e do CBCS adaptou a ferramenta de ACV 
ao contexto do país, na tentativa de simplifi-
car e expandir sua utilização. Desse esforço, 
nasceu a ACV	modular (ACVm), voltada para 
a construção sustentável e a superação da ca-
rência de informações sobre os impactos am-
bientais dos produtos usados nos em preen
di men tos. A ideia é aplicar a metodologia da 
ACV de modo reduzido, com um processo 
de levantamento de informações mais práti-
co, composto por cinco temas básicos: ener-
gia, água, ma té rias  primas, re sí duos e emis-
são de CO².

Ao  criar indicadores para materiais, pro-
dutos e componentes e registrar/difundir as 
vantagens da escolha pelos mais sustentá-
veis, a ACVm amplia não apenas a cons ciên
cia entre as empresas do setor, mas também 
a dos fornecedores, incentivandoos a aprimo-
rar as opções existentes e  criar novos produ-
tos e soluções. A 3M, por exemplo, dispõe de 
uma política específica para eles, um proces-
so formal que estabelece cri té rios de ava lia ção 
e fundamenta sua estratégia de seleção e re-
tenção de fornecedores de produtos e servi-
ços. As com pa nhias também podem  atuar com 
uma estratégia de Ge ren cia men to do Ciclo de 
Vida, retirando o foco dos processos de fabri-
cação e passando a considerar o ciclo comple-
to das inovações, a fim de controlar seus efei-
tos no meio am bien te, na saú de, na segurança 
e no consumo de energia.

A inovação, contudo, não depende exclu-
sivamente das empresas. Cabe aos gover-
nos também apresentar ini cia ti vas e instru-
mentos políticos para auxiliar nos de sa fios 
da construção sustentável. Segundo o Pro
grama	das	Nações	Unidas	para	o	Meio	Am
bien te (PNUMA), os fatores econômicos e as 
forças de mercado são in su fi cien tes para me-
lhorar o desempenho am bien tal dos materiais 
e processos, tendo as políticas públicas papel 
importante no estímulo à demanda por equi-
pamentos sustentáveis, até mesmo para asse-
gurar a competitividade das novas tec no lo gias.

Um bom planejamento para fundamentar a 
gestão das obras reduz os riscos empresariais 

Suvinil e a certificação LEED

CASE 2

QUAN	DO	INICIOU	O	processo de certificação de 
seus	produtos	pelo	LEED,	a	Suvinil	não	preci
sou	reformulá		los,	pois	 já	 lidava	com	os	pré
requisitos de sustentabilidade antes mesmo 
da	popularização	do	conceito.	Não	à	toa,	a	em
presa é hoje a primeira marca de tintas no país 
atestada para em preen di men tos sustentáveis.

Uma	das	mais	conhecidas	no	mercado	de	ma
teriais	de	construção,	a	companhia	segue	inves
tindo no aprimoramento da sua linha de pro
dutos	a	partir	de	preo	cu	pa	ções	com	qualidade,	
conforto,	durabilidade	e	composição	química	
menos nociva ao meio am bien te.

Para	ser	considerada	ecológica,	a	tinta	
não pode conter compostos orgânicos volá
teis (devendo ser à base de água) nem me
tais	pesados,	fungicidas	sintéticos	ou	deri
vados	do	petróleo,	características	que	a	Su
vinil só desenvolveu por meio de constan
tes investimentos em inovação de produtos 
e processos.

Atual	men	te,	a	empresa	integra	a	lista	de	
organizações	qualificadas	do	Programa Se to
rial de Qua li da de – Tintas de Qua li da de,	do	Mi
nistério	das	Cidades,	que	visa	aprimorar	os	
produtos do setor da construção civil.

next.doc  26



para as incorporadoras, construtoras e opera-
doras, pois a escolha e a implantação de mate-
riais mais efi cien tes elevam a qualidade de vida 
dos usuá rios e reduzem os gastos do uso e da 
manutenção dos imóveis. É preciso considerar 
ainda que os materiais têm vida útil e, após sua 
aplicação nos em preen di men tos, podem vir a 
se transformar em re sí duos. Uma construção 
sustentável dependerá da habilidade dos pro-
fissionais de se le cio nar os produtos mais ade-
quados e os fornecedores com maior respon-
sabilidade am bien tal e so cial.

Nas entrevistas a seguir, Clarice Degani, as-
sessora técnica da vice  presidência de Susten-
tabilidade do Secovi-SP, e David  Green, geren-
te de Sustentabilidade da BASF Corporation, 
discutem a importância de se inovar em pro-
cessos e produtos para a sustentabilidade do 
setor da construção.

A Entrevista

 CLARICE	DEGANI	, assessora 
técnica da vice-presidência 
de Sustentabilidade do 
Secovi-SP

NEXT: Inovar mais em ma
teriais e processos é uma 
forma de considerar a vi

são sistêmica da sustentabilidade desde a 
fase de planejamento até a pós  entrega do 
em preen di men to?
Tenho percebido não uma falta de inovação 
nem de automação — em preen de do res com 
verba para investir em tecnologia vêm inves-
tindo. Porém, não é raro investirem em algu-
mas ações que não se concretizam ou que o 
gestor pre dial não tem autoridade para operar. 
Um sistema de abertura e fechamento de ve
ne zia nas adaptável de acordo com a ilumina-
ção, por exemplo, muitas vezes não fun cio na 
porque o gestor pre dial, sem o conhecimen-
to necessário do uso correto, opta por desli-
gálo. Assim, gerase um preconceito em rela-
ção à eficácia das inovações e até uma barreira 
para instalá  las em outros em preen di men tos.

Na minha visão, portanto, o fornecedor 
desses sistemas inovadores, além de fazer um 

treinamento, precisa acompanhar de alguma 
forma sua utilização e as necessidades que ela 
implica, pois recorrentemente se investe em 
tec no lo gias não prio ri tá rias para um edifício, 
enquanto aquilo previsto no projeto — da es-
colha do vidro ao seu po si cio na men to — aca-
ba não sendo usu fruí do de modo adequado 
pelo usuá rio.

Outra lacuna a ser preen chi da envolve 
acompanhar os treinamentos dos usuá rios da 
inovação para se fazer um ajuste fino e redu-
zir dificuldades futuras. O risco de não se cor-
rigir essa falha reside em fortalecer, no mer-
cado, preconceitos em relação a produtos que 
agre ga riam valor.

NEXT: Nesse caso, podemos falar, inclusive, em 
gerar efi ciên cia.
Sim. Só com sistemas operados e utilizados 
adequadamente, o em preen di men to atingirá o 
desempenho planejado. Em geral, no primeiro 
ano, aprendese a usar os equipamentos, ajus-
tandoos na medida das necessidades. Depois, 
alguns em preen de do res começam a colher 
be ne fí cios, mas, se um fun cio ná rio de manu-
tenção tiver qualquer dificuldade e não en-
contrar soluções práticas no ma nual, ele sim-
plesmente desligará o aparelho. Não importa 
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se a automação tem a melhor tecnologia do 
mundo: se usada de modo incorreto, não for-
necerá a efi ciên cia em sua plenitude.

A inovação colabora, mas não define a sus-
tentabilidade dos em preen di men tos. Há mui-
tos deles,  aliás, com pouca tecnologia in-
corporada, mas com excelentes equipes de 
manutenção pre dial e gestão de utilidades, 
o que garante melhor desempenho em rela-
ção a muitos outros com tecnologia de ponta.

Quan do falo de gestão pre dial, ref iro-
me a um planejamento das rotinas operacio-
nais: manutenção preventiva e treinamento 
das equipes, entre outros. E para fazer esse 
planejamento, nada melhor do que conhecer 
muito bem os sistemas disponíveis. Não im-
porta se são sofisticados ou não. O desem-
penho está muito mais no trabalho de plane-
jar, executar, su per vi sio nar e corrigir des vios 
do que na tecnologia em si. A gestão deve ser 
considerada em primeiro lugar, pois um ges-
tor atento fun cio na melhor do que uma esta-
ção me teo ro ló gi ca.

NEXT: No  futuro, será mais comum planejar 
a escolha de materiais a partir de uma Análi
se de Ciclo de Vida (ACV)? Ou isso já acontece?
Quan do fazemos uma ACV, buscamos conhe-
cer determinado ma te rial ao longo de todo o 
seu ciclo. Sabemos como são ex traí das as suas 
ma té rias  primas, como chegam à unidade de 
produção, como se fabrica o ma te rial, o que 
ele emite, o que consome, como é transporta-
do até o canteiro, como é instalado e se gera 
resíduo. Assim, com preen de mos seu desem-
penho. Mas o mais importante para a so cie
da de, a meu ver, é a questão da durabilidade. 
Um ma te rial será mais ou menos sustentável 
quanto mais ele permanecer útil dentro do sis-
tema de um edifício, por exemplo.

Precisamos nos esforçar para ter materiais 
com melhor desempenho quando aplicados, 
isto é, que durem mais, que atendam às ne-
cessidades de longo prazo do usuá rio. Se es-
tivermos nos referindo à construção de um 
hospital, por exemplo, necessitase de uma 
tecnologia que evite fungos por mais tempo. 
Se falarmos de um hotel que será reformado 
de três em três anos, o revestimento deve ser 
desmontável.

Não existe uma receita de desempenho 
 ideal, pois dependerá da forma de aplicação 
de cada um dos materiais e de como se usa 
o local onde serão aplicados. Entretanto, sem 

dúvida, devemos considerar que a inovação 
em materiais e processos construtivos acentua 
a produtividade nos canteiros de obra e apri-
mora o desempenho das edificações em ter-
mos de efi ciên cia energética, conforto, quali-
dade sanitária e manutenção.

A Entrevista

 DAVID	GREEN	,  
gerente de  
Sustentabilidade  
da BASF Corporation

NEXT: De que formas a ACV 
pode in fluen ciar a inovação 
em processos e materiais na 

indústria da construção?
Além das características de performance de 
uma tecnologia, a ACV dá um passo adian te 
ao fornecer uma ava lia ção desde a extração 
da matéria  prima até a manufatura, instalação, 
uso e disposição final. Ela permite determinar 
oportunidades para a melhoria contínua e 
para o desenvolvimento de soluções mais sus-
tentáveis, ava lian doas com base não somente 
em sua performance e custo, mas também em 
seus atributos as so cia dos com os impactos so-
cioambientais ao longo de todo o ciclo de vida.

NEXT: Que be ne fí cios a gestão da instalação e 
da operação de equipamentos pode trazer à 
efi ciên cia de uma tecnologia?
As fases de instalação e uso con tri buem signi-
ficativamente para a sustentabilidade de uma 
solução. Produtos mais duráveis oferecem me-
nor custo de pro prie da de devido à redução de 
manutenções e reparos ao longo do tempo. 
Equipamentos mais efi cien tes consomem me-
nos água e energia e emitem menos gases de 
efeito estufa. Instalações mais ágeis reduzem 
o tempo da construção, o que, por sua vez, di-
minui chances de acidentes e lesões.

Os contratantes e os serviços de instala-
ção de equipamentos têm o papel  chave de 
exigir mais soluções ba sea das em sustenta-
bilidade para que elas não sejam descartadas 
simplesmente por decisões de viés exclusiva-
mente econômico.
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NEXT: Que tipo de apoio governamental seria 
necessário para incentivar a competitividade de 
produtos e serviços mais sustentáveis?
O apoio pode vir de formas diversas, como in-
centivos de impostos, melhoria nos códigos 
de construção, adoção de ini cia ti vas de cons-
trução sustentável, menores taxas de juros de 
empréstimos, entre outros.

No entanto, embora governos tenham a 
capacidade de estimular o interesse e dar um 
empurrão ini cial, os manufatureiros, contra-
tantes, pro prie tá rios e usuá rios precisam que-
rer real men te mudar a forma como cons truí
mos e como se le cio na mos produtos. Decisões 
ba sea das unicamente no custo ini cial eliminam 
o uso de abordagens mais sustentáveis. Itens 
com vida útil mais longa podem até custar mais 
caro em um primeiro momento, mas o custo 
geral do pe río do de uso tende a ser significa-
tivamente menor.

A construção sustentável depende de uma 
mudança na maneira como nós vivemos. E os 
ocupantes, pro prie tá rios, contratantes e insti-
tuições financeiras têm uma grande força para 
rea li zar essa transformação em busca de so-
luções que ajudem a proteger e preservar as 
futuras gerações.

NEXT: Como promover mais educação na in
dústria da construção e preparar mais efe
tivamente os fornecedores e seus clien tes 
para uma visão sistêmica na hora de esco
lher materiais?
Tudo isso se inicia no estágio de planejamen-
to. O processo de educação começa com a 
oportunidade de gerar valor para cada con-
tribuinte  chave ao longo da cadeia. E o valor 
ofertado deve se ba sear nos atributos sus-
tentáveis — quantificados — de um produto  
ou solução.
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A Palavra de especialistas

 Reputação em jogo
Se quisermos acelerar a adoção 
de materiais inovadores em bus-
ca de uma indústria mais sus-
tentável, é necessário amplificar 
amea ças à reputação de quem 

usa materiais de alto impacto em sua cadeia. 
Assim, os clien tes começarão a recompensar 
os produtores de equipamentos e processos 
mais responsáveis. Há motivos para otimis-
mo: vivemos em uma era de rápidas inovações, 
com novas gerações de materiais so cial e eco-
logicamente corretos!

Dan Epstein ,	diretor	de	Sustentabilidade	
da	Useful	Simple	Projects.

 ACV	modular
A ACV modular aplica uma meto-
dologia de inventário mais sim-
ples, em uma tentativa de apro-
ximar as empresas para que 
con tri buam com informações. 

Ao facilitar a coleta, conseguimos explicar me-
lhor ao clien te como fun cio na o processo da 
análise, apresentando a ele inclusive dados so-
bre os fornecedores de insumos e materiais. 
A transparência e a praticidade auxiliam na con-
clusão da ava lia ção am bien tal dos produtos.

Sérgio Almeida Pacca ,	professor	do	curso	 
de	graduação	em	Gestão	Ambiental	da	Escola	
de	Artes,	Ciências	e	Humanidades	da	USP.

CAMINHO DAS PEDRAS

O QUE FAZER COMO FAZER

Poder público  A Incentivar a inovação.  A Diminuir a carga de impostos das empresas 
que gerarem patentes.

Empresas  A Realizar pesquisa a 
respeito da análise 
do ciclo de vida dos 
produtos.

 A Estimular o setor de P&D, desenvolvendo 
novas tecnologias com vistas à eficiência do 
material e à preservação ambiental.

 A Realizar benckmarking.

 A Credenciar-se no Programa Setorial da Qua-
lidade (PSQ), que objetiva qualificar as em-
presas de materiais, componentes e siste-
mas construtivos.

Investidores  A Atrair cada vez mais 
investidores.

 A Sofisticar a gestão e a governança, além de re-
estruturar formas de buscar financiamento.

Sociedade Civil  A Pesquisar empresas an-
tes de fazer aquisições.

 A Dar preferência à linha de produtos de em-
presas com boas práticas socioambientais.

Exemplo de 
associação entre 
os atores: Cimento 
pozolânico	da	
Votorantim

O cimento pozolânico nasceu do desafio de abastecer a construção das 
Usinas de Jirau e de Santo Antônio, no Rio Madeira. Era necessário um ci-
mento com baixo desenvolvimento de calor para garantir a construção de 
grandes peças de concreto sem riscos de trincas ou degeneração causa-
das pelo tempo. A Votorantim, então, desenvolveu um novo material a par-
tir da argila/pozolana calcinada, uma solução altamente sustentável: com 
o seu uso, a unidade reduziu em 50% as emissões de CO², em 40% o con-
sumo de água, em 25%, o da energia elétrica e em 10%, a geração de resí-
duos, beneficiando todos os atores da região.
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