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RESUMO 

 

Nos últimos anos, a indústria da construção tem despertado para a necessidade de 
voltar sua atenção para a sustentabilidade na construção e melhoria do seu 
desempenho ambiental. Uma das estratégias adotadas pelo setor é a medição de 
desempenho, por meio do uso de indicadores, para monitoramento dos impactos 
gerados por suas atividades e para dar suporte no processo de tomada de decisão. O 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) passou a 
exigir, a partir do ano de 2012, a coleta de seis indicadores da qualidade voltados para 
sustentabilidade, quais sejam: indicador de geração de resíduos ao longo da obra, 
indicador de geração de resíduos ao final da obra, indicador de consumo de água ao 
longo da obra, indicador de consumo de água ao final da obra, indicador de consumo 
de energia ao longo da obra e indicador de consumo de energia ao final da obra. 
Entretanto, a simples coleta de um indicador não gera melhoria por si só. As empresas 
necessitam de valores de referência para guiar as suas metas e promover melhoria 
de desempenho. Este trabalho tem como objetivo principal analisar o panorama e a 
evolução do desempenho ambiental de obras de edificações em relação aos 
indicadores da qualidade voltados para sustentabilidade do PBQP-H. Essa pesquisa 
também visa: (a) estabelecer valores de referência para os seis indicadores, (b) 
identificar os sistemas construtivos e fases de obra que estão gerando maior impacto 
e (c) desenvolver um modelo preditivo para indicadores de desempenho ambiental em 
canteiro de obras. A estratégia de pesquisa adotada neste trabalho é o levantamento 
de dados (survey), envolvendo as seguintes etapas: (a) revisão da literatura, (b) coleta 
de dados em 9 (nove) estados brasileiros e no Distrito Federal, em um total de 186 
(cento e oitenta e seis) obras, (c) análise qualitativa e estatística dos dados e (d) 
avaliação dos resultados obtidos. Como principais resultados do estudo, foram 
estabelecidos valores de referência para os seis indicadores do PBQP-H nos escopos 
geral, por sistema construtivo e por fase de obra. A partir das análises estatísticas e 
aplicação de testes de hipóteses, foi possível avaliar incidência de maior impacto 
ambiental baseado em características da obra, tais como sistema construtivo e fase 
da obra. Além disso, foi estabelecido um modelo preditivo de indicadores de consumo 
de água, energia e geração de resíduos ao longo da obra nos escopos geral e por 
sistema construtivo, com o uso de Redes Neurais Artificiais. A principal contribuição 
deste trabalho é a indicação de subsídios para os gestores melhorarem o 
desempenho ambiental de obras de edificações a partir do estabelecimento de metas 
e implementação de boas práticas para mitigação de impactos ambientais. 

 

Palavras-chave: Indicadores. Sustentabilidade. Benchmarking. PBQP-H. Construção 
Civil. 

 

 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the past few years, the construction industry has aroused the need to turn its 
attention to sustainability in construction and improving its environmental 
performance. One of the strategies adopted by the sector is to use indicators to 
measure performance, aiming to monitor the impacts generated by its activities and 
to support the decision-making process. The Brazilian Program for Quality and 
Productivity in Habitat (PBQP-H) started to require, in 2012, the collection of six 
sustainability indicators which are: indicator of waste generation throughout the 
construction, indicator waste generation at the end of the construction, indicator of 
water consumption throughout the construction, indicator of water consumption at the 
end of the construction, indicator of energy consumption throughout the construction 
and indicator of energy consumption at the end of the construction. However, the 
collection of the indicator does not improve performance by itself. Companies need 
benchmarks to guide their goals and drive performance improvement. The main 
purpose of this study is to analyze the scenario and the evolution of the environmental 
performance of building construction sites regarded to PBQP-H sustainability 
indicators. This research also aims to: (a) establish benchmarks for the six PBQP-H 
indicators, (b) identify construction systems and construction phases that are 
generating more impact, and (c) develop a predictive model for environmental 
performance indicators for construction site. The research strategy adopted in this 
paper is the survey, involving the following steps: (a) literature review, (b) data 
collection in 9 (nine) Brazilian states and the Federal District, in a total of 186 (one 
hundred and eighty-six) sites, (c) qualitative and statistical analysis of the data and 
(d) evaluation of the results obtained. As main results of the study, benchmarks were 
established for the six PBQP-H indicators in general, by construction system and by 
construction progress scopes. From the statistical analysis and application of 
hypothesis tests, it was possible to evaluate the incidence of greater environmental 
impact based on characteristics of the construction, such as construction system and 
phase. In addition, a predictive model of indicators of water consumption and energy 
and waste generation throughout the construction in the general and by construction 
system scopes was established, using Artificial Neural Networks. The main 
contribution of this study is the indication of subsidies for managers to improve the 
environmental performance of building construction by setting goals and 
implementing good practices to mitigate environmental impacts. 
 
Keywords: Indicators. Sustainability. Benchmarking. PBQP-H. Construction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

A construção desempenha papel indispensável dentro da economia global 

(YUN; JUNG, 2017), oferecendo ampla gama de atividades e desenvolvimento para o 

ambiente humano (ILHAN; YOBAS, 2019). O progresso da sociedade e a economia 

de uma nação tem relação direta com a indústria da construção (YIN et al., 2018). A 

história mundial tem mostrado que a construção civil sempre existiu para atender às 

necessidades básicas e imediatas do ser humano e, nesse tempo de rápido 

crescimento, pouca atenção vem sendo dada para as técnicas de construção e 

conservação ambiental (VASQUEZ et al., 2011).  

A indústria construção é responsável por 40% do consumo dos recursos 

naturais, 34% do consumo de água, 55% do consumo de madeira (VASQUEZ et al., 

2011), contando com uma média de 50% da demanda mundial por eletricidade 

(INGRAO et al., 2018), 33% da emissão de gases do efeito estufa e 12,6% das 

emissões de carbono (PENG, 2016). Também há uma preocupação em relação aos 

resíduos gerados pelas construções, que são descartados em áreas inapropriadas, 

poluindo as cidades (VASQUEZ et al., 2011), contaminando solos, águas e gerando 

impactos negativos no ambiente. Diante desse cenário, há a necessidade contínua de 

entender soluções inovadoras na escala da construção as quais podem contribuir para 

uma cidade ambientalmente amigável e que conserve os recursos (YIN et al., 2018). 

Como consequência, tem sido destacada a importância de gerenciar atividades 

ambientais para prevenir aspectos e impactos negativos (CAMPOS et al., 2015). 

Assim, entende-se sustentabilidade como um conjunto de princípios 

funcionais de sistemas que permite a definição de um estilo de desenvolvimento 

sustentável como uma opção social que agrega objetivos múltiplos, a partir de escalas 

de valores e contextos variáveis que se transformam no tempo e se retroalimentam 

(HANAI, 2009). O conceito fundamentalmente visa promover equilíbrio com respeito 

ao humano, tempo e local; em outras palavras, alocação igualitária dos recursos 

mundiais entre todas as nações, seres vivos e gerações futuras (YILMAZ; BAKIS, 

2015).  
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A questão ambiental veio a ser uma preocupação mundial a partir da década 

de 1970, durante a crise do petróleo e a década de 1990 foi a mais significativa para 

o movimento ambiental (BUENO; ROSSIGNOLO, 2010). Em 1992, foi lançada a 

Agenda 21, a partir da a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio-92), a qual reforça a necessidade dos países se 

comprometerem com o estudo de soluções para os problemas socioambientais. Para 

o setor da Construção, em 1999 foi lançada a Agenda 21 pelo International Council 

for Research and Innovation in Building and Construction (CIB), a qual trazia pontos 

para tornar a construção mais sustentável, como redução do consumo energético, 

conservação das áreas naturais, manutenção da qualidade do ambiente construído, 

entre outras questões. 

A construção sustentável é entendida, pelo relatório da Agenda 21 para 

construção sustentável, como um processo holístico que objetiva restaurar e manter 

a harmonia entre o ambiente natural e o construído, e criar estabelecimentos que 

afirmem a dignidade humana e incentivem a igualdade econômica (CIB, 1999). Uma 

construção mais sustentável deve buscar aumentar valor, poluir menos, prestar auxílio 

ao uso sustentável de recursos, responder efetivamente as partes envolvidas e 

melhorar qualidade de vida no presente sem comprometer o futuro (SILVA, 2003). 

Apesar de ainda estar caminhando em passos lentos, o setor da construção 

está ciente de questões da sustentabilidade, e isso pode ser observado por meio do 

grande número de ferramentas e metodologias que existem para realizar avaliação da 

sustentabilidade de edificações (CUADRADO et al., 2012). As ferramentas de 

avaliação ambiental são usadas em várias indústrias e oferecem diversos benefícios 

(SEZER, 2013).  

Além das metodologias e ferramentas de avaliação, a medição de 

desempenho também pode auxiliar no gerenciamento dos impactos. A medição do 

desempenho é essencial na gestão da produção, pois fornece as informações 

necessárias para o controle do processo, e torna possível estabelecer metas 

desafiadoras e viáveis (LANTELME; FORMOSO, 2000). O uso de indicadores é uma 

das formas de medir desempenho.  

Os indicadores englobam tendências com o objetivo de informar os 

tomadores de decisão, nortear o desenvolvimento e o monitoramento das políticas e 

estratégias e tornar mais fácil o relato das medidas para prática do desenvolvimento 
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sustentável (SILVA, 2003). Além dos indicadores de sustentabilidade relacionados ao 

ambiente construído, existem os indicadores que são aplicados na fase de construção, 

que são muito importantes para um maior controle e redução dos impactos causados. 

A gestão ambiental de canteiros de obras utiliza os indicadores de sustentabilidade 

para monitoramento das condições e desempenho ambiental de canteiros (TAM et al., 

2006). 

Alguns estudos e metodologias vêm sendo desenvolvidos pela academia 

para avaliação e gerenciamento de impactos na etapa de canteiro. Essa pesquisa está 

inserida no contexto de outros trabalhos que vem sendo desenvolvidos pelo Grupo de 

Pesquisa e Extensão em Gestão e Tecnologia das Construções (GETEC), da 

Universidade Federal da Bahia, com foco em gestão sustentável de canteiro de obras. 

Nesse contexto, Guimarães (2013) propôs diretrizes para desenvolvimento 

de canteiros de obra de baixo impacto; Araújo (2014) e Araújo, Costa e Moraes (2014) 

propuseram uma metodologia para medição de emissão de material particulado em 

canteiro de obras; Moraes (2015) e Moraes, Costa e Araújo (2016) identificaram a 

concentração de material particulado proveniente de canteiro de obras, bem como os 

elementos químicos que podem causar incomodo a vizinhança com foco em trabalhos 

com concreto e alvenaria; Thomas e Costa (2017) apresentaram critérios para adoção 

de práticas gerenciais sustentáveis para redução de impactos durante as fases de 

obras; Almeida (2018) e Almeida, Costa e Alberte (2020) propuseram diretrizes para 

implementação de boas práticas e sistema de indicadores para canteiros de obra de 

baixo impacto. Por fim, Oliveira (2018) e Costa et al. (2018) apresentam os dados 

iniciais de indicadores do banco de dados (Bahia) e associação entre indicadores de 

qualidade voltados à sustentabilidade do PBQP-H e as Boas Práticas do canteiro.  

 PROBLEMA DE PESQUISA 

No âmbito comercial, existem vários métodos de avaliação ambiental para 

edificações, como o americano LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design), o britânico BREEAM (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method) e o brasileiro/francês AQUA-HQE (Avaliação da Qualidade 

Ambiental - Haute Qualité Environnementale). Entretanto, observa-se que nesses 

métodos pouco se fala sobre os impactos gerados na fase de construção 

propriamente dita, tendo foco principalmente no produto a ser usado na fase de uso e 

operação.  
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Existem também esforços em nível institucional em desenvolver 

metodologias e estabelecer diretrizes para avaliação ambiental do setor da 

construção.  

O governo do Reino Unido desenvolveu um guia com diretrizes e indicadores 

chaves de desempenho voltados para negócios, com indicadores relacionados a 

emissões e poluições, água, biodiversidade, materiais e resíduos. O Constructing 

Excellence, também do Reino Unido, publica anualmente, desde 1999, valores de 

referência para indicadores relacionados à indústria da construção, na qual estão 

incluídos indicadores ambientais associados ao uso de energia e água, resíduos e 

movimento de veículos comerciais.  

A instituição americana CII (Construction Industry Institute) possui um 

sistema de indicadores para indústria da construção, com indicadores voltados para 

sustentabilidade relacionados a gestão de resíduos, número de reclamações para 

vizinhança, tamanho da pegada ecológica do projeto, percentual de projetos com 

desempenho sustentável, entre outros.  

No Brasil, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat 

(PBQP-H) objetiva a melhoria da qualidade do habitat e modernização produtiva das 

empresas de construção civil (FERNANDES, 2011). O PBQP-H tem como meta 

organizar o setor da construção civil em torno da melhoria da qualidade do habitat e 

da modernização produtiva, qualificando construtoras, mão de obra, fornecedores de 

materiais e serviços, entre outros (PIRES, 2010). Um dos projetos do PBQP-H é o 

SIAC (Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da 

Construção Civil) que busca avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade aplicado das 

empresas de construção (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2018). Um dos problemas 

dessa certificação é que ela é voluntária, sendo obrigatória apenas para obras 

inseridas no programa de habitação do governo federal brasileiro, o Minha Casa 

Minha Vida. 

A partir do ano de 2012, o regimento do SIAC tornou obrigatório para as 

empresas certificadas a coleta de conjunto indicadores da qualidade voltados a 

sustentabilidade durante a etapa de construção e no final da obra, sendo eles: (a) 

indicador de geração de resíduos ao longo da obra; (b) indicador de geração de 

resíduos ao final da obra; (c) indicador de consumo de água ao longo da obra; (d) 

indicador de consumo de água ao final da obra; (e) indicador de consumo de energia 
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ao longo da obra; e (f) indicador de consumo de energia ao final da obra. Na 

atualização do regimento do SIAC realizada em 2018, os indicadores ao longo da obra 

foram retirados dessa lista, sendo mandatório agora apenas os indicadores ao final 

da obra. 

No entanto, somente a coleta de um indicador não é suficiente para melhorar 

o desempenho ambiental em obras de edificações. Apesar da sua importância no 

processo de tomada de decisão econômica, social, ambiental e institucional, os 

indicadores sozinhos não conseguem promover melhoria de desempenho (SILVA, 

2003). Devido ao fato de indicadores de sustentabilidade serem geralmente novos, o 

principal problema é o estabelecimento dos valores máximos e mínimos (LOPEZ; 

SANCHEZ, 2011). Também é necessário o estabelecimento de metas de 

desempenho e desempenho de referência para cada indicador, para determinar a 

escala de desempenho e avaliar o progresso (SILVA, 2003).  

A partir de um levantamento bibliográfico nas bases brasileiras e nas páginas 

governamentais, identificou-se uma lacuna no que se refere a valores de referência 

para os seis indicadores da qualidade voltados à sustentabilidade do PBQP-H. A partir 

do contato com empresas certificadas, percebeu-se que os gestores monitoram esses 

indicadores porque são obrigatórios, mas eles não os utilizam para nenhuma decisão 

gerencial e não tem parâmetros para avaliar os seus dados, descartando-os, muitas 

vezes, ao final da obra. 

Tendo em vista esse contexto, o presente estudo se justifica pela 

necessidade do estabelecimento de valores de referência para os seis indicadores da 

qualidade voltados à sustentabilidade do PBQP-H, visando avaliar o panorama e a 

evolução de obras de edificações em relação a estes indicadores. Além disso, verifica-

se também uma lacuna do conhecimento em relação à identificação das fases de obra 

e sistemas construtivos que geram mais impacto. Levando em consideração a 

necessidade da indústria da construção em melhorar o desempenho ambiental dos 

seus processos e tendo em vista que o PBQP-H é a única certificação brasileira que 

exige a coleta de dados de consumo de água, consumo de energia e geração de 

resíduos em canteiro de obras, percebe-se a necessidade das empresas terem 

acesso a valores de referência para poder avaliar e comparar seu desempenho e 

estabelecer metas para melhoria. 
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Apesar da versão mais atualizada do regimento do SIAC (2018) não 

contemplar mais os indicadores ao longo da obra, verifica-se a necessidade de 

estabelecer valores de referência para esses indicadores também, uma vez que para 

melhoria de desempenho durante a obra são necessários dados contínuos. Entende-

se a importância do indicador de final da obra para melhoria de desempenho em 

empreendimentos futuros, porém é importante oportunizar os gestores a melhoria 

contínua dos seus processos durante a execução dos projetos. 

 QUESTÕES DA PESQUISA 

1.3.1 Questão principal 

• Qual o panorama e a evolução do desempenho ambiental das obras de 

edificações em relação aos indicadores da qualidade voltados à 

sustentabilidade do PBQP-H?  

1.3.2 Questões secundárias 

• Quais são os valores de referência para os indicadores de 

sustentabilidade do PBQP-H em obras de edificações? 

• Quais sistemas construtivos e fases de obra que geram maior impacto 

ambiental relacionado aos indicadores de sustentabilidade do PBQP-H 

em obras de edificações? 

• Quais possíveis dependências entre os indicadores de sustentabilidade 

do PBQP-H e as boas práticas de canteiro associadas ao consumo de 

água, consumo de energia e geração de resíduos? 

• Como prever metas para indicadores de desempenho ambiental 

associado à respectiva fase da obra e ao sistema construtivo?  

 PROPOSIÇÃO TEÓRICA E HIPÓTESES 

1.4.1 Proposição teórica 

• O estabelecimento de indicadores nacionais de sustentabilidade oferece 

subsídios para melhoria do desempenho ambiental, uma vez que a partir 

de uma adoção comum pode-se avaliar as obras com base nos mesmos 

parâmetros e estabelecer metas a partir do panorama das obras em 

nível de setor da construção. 
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1.4.2 Hipóteses 

Para responder as questões deste trabalho, foram propostas hipóteses para 

avaliar quais sistemas construtivos e fases de obras causariam mais impacto 

associado ao consumo de água, consumo de energia e geração de resíduos, bem 

como o impacto que a adoção de boas práticas pode ter nos resultados dos 

indicadores: 

• O consumo de água em canteiros de obras pode apresentar diferença 

significativa de acordo com o sistema construtivo adotado; 

• O consumo de energia em canteiros de obras pode apresentar diferença 

significativa de acordo com o sistema construtivo adotado; 

• A geração de resíduos em canteiros de obras pode apresentar diferença 

significativa de acordo com o sistema construtivo adotado; 

• O consumo de água em canteiros de obras pode apresentar diferença 

significativa de acordo com a fase da obra; 

• O consumo de energia em canteiros de obras pode apresentar diferença 

significativa de acordo com a fase da obra; 

• A geração de resíduos em canteiros de obras pode apresentar diferença 

significativa de acordo com a fase da obra; 

• O consumo de água em canteiros de obras pode apresentar diferença 

significativa com a variação do percentual de adoção de boas práticas 

associadas ao consumo de água; 

• O consumo de energia em canteiros de obras pode apresentar diferença 

significativa com a variação do percentual de adoção de boas práticas 

associadas ao consumo de energia; 

• A geração de resíduos em canteiros de obras pode apresentar diferença 

significativa com a variação do percentual de adoção de boas práticas 

associadas à geração de resíduos. 

Para estabelecimento de causas e análise dos resultados obtidos, foram 

testadas outras hipóteses associadas a área construída, tempo de obra e uso de 

equipamento de transporte vertical de carga: 
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• O consumo de água em canteiros de obras pode apresentar diferença 

significativa de acordo com a área construída; 

• O consumo de energia em canteiros de obras pode apresentar diferença 

significativa de acordo com a área construída; 

• A geração de resíduos em canteiros de obras pode apresentar diferença 

significativa de acordo com a área construída; 

• O consumo de água em canteiros de obras pode apresentar diferença 

significativa de acordo com o tempo de obra; 

• O consumo de energia em canteiros de obras pode apresentar diferença 

significativa de acordo com o tempo de obra; 

• A geração de resíduos em canteiros de obras pode apresentar diferença 

significativa de acordo com o tempo de obra; 

• O consumo de energia em canteiros de obras pode apresentar diferença 

significativa de acordo com a adoção de equipamentos de transporte 

vertical de carga. 

 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.5.1 Objetivo Principal 

• Analisar o panorama e a evolução do desempenho ambiental de obras 

de edificações em relação aos indicadores da qualidade voltados à 

sustentabilidade do PBQP-H.  

1.5.2  Objetivos Secundários 

• Estabelecer valores de referência para os indicadores de 

sustentabilidade do PBQP-H em obras de edificações; 

• Identificar os sistemas construtivos e as fases de obra que geram maior 

impacto ambiental relacionado aos indicadores de sustentabilidade do 

PBQP-H em obras de edificações;  

• Identificar possíveis dependências entre os indicadores de 

sustentabilidade do PBQP-H e as boas práticas de canteiro associadas 

ao consumo de água, consumo de energia e geração de resíduos; 
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• Estabelecer um modelo preditivo para indicadores de sustentabilidade 

do PBQP-H em obras de edificações associado a fase da obra com uso 

de redes neurais.  

 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Esta pesquisa tem como escopo apenas o estudo do desempenho ambiental 

de obras de edificações baseado nos indicadores da qualidade voltados para 

sustentabilidade propostos pelo PBQP-H, não estendendo a outros indicadores de 

sustentabilidade.  

Delimita-se também, em termos de coleta de dados, somente obras de 

edificações, com uso apenas de sistemas construtivos de estrutura de concreto 

armado moldado in loco, alvenaria estrutural e parede de concreto. 

A coleta dos dados presencial desse trabalho é limitada às cidades (e região 

metropolitana) de Salvador, Porto Alegre, Campinas, Fortaleza, Brasília e Goiânia, 

porém houve dados coletados também nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco e Paraná enviados por e-mail.  

 ESTRUTURA DA PESQUISA 

Esse trabalho está estruturado em seis capítulos.  

O presente capítulo apresentou a justificativa da pesquisa, o problema de 

pesquisa a ser abordado, um conjunto com questões, objetivos e hipóteses e 

proposição teórica da pesquisa. Apresentou ainda a delimitação da pesquisa, visando 

tornar claro o escopo no qual os resultados desta pesquisa serão apresentados.  

O capítulo 2 apresenta os conceitos relativos à gestão sustentável em 

canteiro de obras, no qual é apresentado os conceitos de sustentabilidade, 

desenvolvimento sustentável e construção sustentável e os estudos mais recentes 

relacionados ao tema. 

O capítulo 3 apresenta os conceitos relativos à medição de desempenho 

voltada para gestão sustentável, com ênfase no setor da construção civil. 

O capítulo 4 apresenta as informações relativas ao método de pesquisa e a 

descrição de cada etapa do estudo. 

O capítulo 5 apresenta os resultados obtidos ao longo do estudo, bem como 

as reflexões acerca destes.  
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O capítulo 6 apresenta as conclusões relativas ao trabalho, as contribuições 

do estudo e os desdobramentos para futuras pesquisas.  
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2 GESTÃO SUSTENTÁVEL EM CANTEIROS DE OBRA 

Este capítulo apresenta a revisão da literatura relacionada à gestão 

sustentável em canteiro de obras, abordando os conceitos de sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável e como a construção civil tem lidado com essas 

questões. 

 SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

A sustentabilidade é um conceito dinâmico (ALMEIDA, 2018). A maioria dos 

entendimentos da sustentabilidade podem ser categorizados por suas dependências 

de sobrevivência e de recursos como elementos essenciais de definição (RATIU; 

ANDERSON, 2015). Para os referidos autores, a sobrevivência do sistema humano e 

a necessidade de preservar recursos críticos no qual a sobrevivência dos sistemas 

humanos é dependente são primordiais para a maioria das definições (RATIU; 

ANDERSON, 2015).  

Em geral, sustentabilidade significa usar recursos naturais em condição de 

equilíbrio para que eles não entrem em decadência, esgotamento ou cheguem a um 

ponto de não se renovar (YILMAZ; BAKIS, 2015). Para Webb e Ayyub (2016), a 

sustentabilidade pode ser considerada um esforço acordado para minimizar impactos 

negativos sociais e econômicos de curto e longo prazo, devido a atividades humanas. 

De acordo com Siche et al. (2007), a sustentabilidade tem origem no latim “sustentare” 

que significa suster, sustentar, suportar, conservar em bom estado, manter, resistir, 

sendo sustentável tudo aquilo que é capaz de ser suportado, mantido.  

Uma das características notáveis da sustentabilidade é que este é um 

sistema multidimensional que engloba o ambiente, bem-estar do ser humano, 

equidade, desenvolvimento humano e economia e que ela é, na maioria das vezes, 

conceituada como um objetivo da sociedade a longo prazo (VERGRAGT; QUIST, 

2011). A sustentabilidade é um sistema multidimensional que visa aumento na 

qualidade de vida de todos através da melhoria das condições das pessoas com 

desvantagens, criando ligações valiosas entre pessoas, dando importância a 

cooperação e ao benefício social e fazendo reformas na economia alimentada por 

esses recursos naturais (YILMAZ; BAKIS, 2015).  

O termo desenvolvimento sustentável é definido por Ortiz, Castells e 

Sonnemann (2009) como melhorar a qualidade de vida e permitir que as pessoas 
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vivam em um ambiente saudável e melhorem as condições sociais, econômicas e 

ambientais para as gerações atuais e futuras. O conceito de desenvolvimento 

sustentável mais utilizado hoje como referência é o do Relatório Brundtland (1987). 

Este relatório aponta que desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que 

atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras. A primeira vez que o termo "desenvolvimento sustentável" foi usado 

foi no documento World Conservation Strategy (Estratégia de Conservação Mundial), 

elaborado pela International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 

(União Internacional para a Conservação da Natureza) em 1980 (ARAÚJO, 2009).  

A sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável vem sendo bastante 

debatidos na comunidade internacional e em todas as indústrias. O principal 

catalisador para essa popularidade, em especial para o termo desenvolvimento 

sustentável, foi a Cúpula da Terra (Rio 92), na qual foram acordadas ações para o 

desenvolvimento sustentável, a Agenda 21 (BELL; MORSE, 2008). A Agenda 21 é um 

programa de escala global que envolve 118 países, que visa a promoção da 

regeneração ambiental e o desenvolvimento social (PINHEIRO, 2006). 

 A GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE COMO PARTE INTEGRANTE DO 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Dentro do escopo da nova estratégia da competitividade, as organizações 

precisam observar o desenvolvimento em seu ambiente, avaliar as informações atuais 

e fazer o melhor uso dos seus recursos com o fim de manter o desenvolvimento 

sustentável (BAŞARAN, 2018). Neste sentido, a Gestão Sustentável está articulada 

com outros sistemas de gestão como qualidade, responsabilidade social, segurança 

e saúde do trabalho.  

Uma visão tradicional considera a sustentabilidade como um sistema 

composto de três pilares básicos e perfeitamente interligados: meio ambiente, 

economia e sociedade (CUADRADO et al., 2012). Estudos apontam que empresas 

que adotam as normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, considerando o triple 

bottom line, estão contribuindo com a sustentabilidade empresarial (TSAI; CHOU, 

2009; ZENG, SHI; LOU, 2007).  

A ISO 9001, parte da família de normas publicadas pela International 

Organization for Standardization (ISO), é uma norma internacional que oferece 
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requisitos para um Sistema de Gestão da Qualidade de uma organização 

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2016). Já ISO 14001 

é uma norma acordada internacionalmente que define os requisitos para um sistema 

de gestão ambiental (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 

2015). A norma ajuda as organizações a melhorarem desempenho ambiental através 

de mais uso eficiente de recursos e redução de desperdício, ganhando uma vantagem 

competitiva e a confiança das partes interessadas (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2015).  

No contexto brasileiro e com foco na construção civil, o Programa Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade do Habitat, fundamentado na família das normas da ISO 

9000, surgiu como um esforço governamental para melhoria da qualidade e 

produtividade no setor da construção no Brasil.   

2.2.1 Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) 

O movimento que busca qualidade e produtividade ocorreu no Brasil a partir 

da década de 70 (SCHMIDT et al., 2013). Em 1986 foi lançado o Programa da 

Qualidade e Produtividade – ProQP com o objetivo de a melhoria da qualidade e 

aumento da produtividade dos produtos e serviços, que em 1990 se tornou o 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade – PBQP (SCHMIDT et al., 2013).  

Em 1998, o Ministério do Planejamento e Orçamento instituiu o Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional - PBQP-H 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2018). No ano 2000, o programa englobou também as 

áreas de Saneamento e Infraestrutura Urbana e o "H" passou de "Habitação" para 

"Habitat", que é conceito mais abrangente e que reflete melhor a área de atuação do 

programa (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2018). 

O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat tem como 

objetivo apoiar o esforço brasileiro de modernidade e promover a qualidade e 

produtividade do setor da construção habitacional visando aumentar a competitividade 

de bens e serviços por ele produzidos (BRASIL, 1998). Esta certificação é voluntária, 

sendo apenas obrigatória para obras empresas que constroem para o programa 

Minha Casa Minha Vida. 

Os objetivos específicos do programa incluem o fomento do 

desenvolvimento e a implementação de instrumentos e mecanismos de garantia de 
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qualidade de projetos, obras, materiais, componentes e sistemas construtivos; 

estruturação e animação da criação de programas específicos visando a formação e 

a requalificação de mão de obra em todos os níveis; promoção do aperfeiçoamento 

da estrutura de elaboração e difusão de normas técnicas, códigos de práticas e 

códigos de edificações; coleta e disponibilização de informações do setor e do PBQP-

H; estímulo ao inter-relacionamento entre agentes do setor; apoio a introdução de 

inovações tecnológicas; promover a articulação internacional; universalização do 

acesso à moradia, ampliando o estoque de moradias e melhorando as existentes 

(BRASIL, 1998). 

O PBQP-H também visa a criação e a estruturação de um novo ambiente 

tecnológico e de gestão para o setor, no qual os agentes tem a possibilidade de pautar 

suas ações específicas com vista na modernização, não só em medidas ligadas à 

tecnologia no sentido estrito, mas também em tecnologias de organização, de 

métodos e de ferramentas de gestão (gestão e organização de recursos humanos; 

gestão da qualidade; gestão de suprimentos; gestão das informações e dos fluxos de 

produção; gestão de projetos) (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2018).  

No PBPQP-H há três projetos: SIAC (Sistema de Avaliação da Conformidade 

de Empresas de Serviços e Obras), SIMAC (Sistema de Qualificação de Empresas de 

Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos) e o SINAT (Sistema Nacional de 

Avaliações Técnicas).  

O SIAC, que se baseia na série de normas da ISO 9000, destaca nos 

requisitos para o desenvolvimento de uma política de qualidade a necessidade do 

comprometimento com a sustentabilidade no canteiro de obras, apontando que “os 

objetivos da qualidade devem incluir objetivos de sustentabilidade nos canteiros de 

obras, contemplando, no mínimo, conservação de água, eficiência energética e 

redução da geração de resíduos” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2018). Para o 

alcance desses objetivos, são apresentados pelo SIAC os indicadores da qualidade 

voltados à sustentabilidade do PBQP-H. Visando atender os objetivos deste trabalho, 

as proposições do SIAC em relação aos indicadores de sustentabilidade serão 

discutidas de forma mais abrangente na seção 3.2.1.4. 

http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_simac.php
http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_simac.php
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 GESTÃO SUSTENTÁVEL NA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Construção sustentável é uma aplicação dos princípios do desenvolvimento 

sustentável no ciclo de vida de um edifício, desde o planejamento, construção, 

levando a matéria-prima à produção e se tornando um material de construção, uso, 

demolição e gerenciamento de resíduos (YILMAZ; BAKIS, 2015). Este conceito se 

refere à integração das considerações ambientais, sociais e econômicas nas 

estratégias e práticas dos negócios da construção (OGUNBIHY; GOUDING; OLAPO, 

2014) e é um processo holístico que visa sustentar a harmonia entre o ambiente 

natural e construído, criando locais que comportam os humanos e dão suporte a 

igualdade econômica (YILMAZ; BAKIS, 2015). 

As discussões acerca do conceito de construção sustentável aconteceram, 

de forma mais efetiva, na primeira conferência centrada na eficiência energética das 

edificações patrocinada pelo Internacional Council for Research and Inovation in 

Building and Construction (CIB) (CIB, 1999). Como resultado dessa conferência, 

houve a publicação da Agenda 21 on Sustainable Construction, a qual tinha como 

objetivo promover uma agenda de pesquisa e desenvolvimento e estratégias para 

ação para construção sustentável em países em desenvolvimento. De acordo com 

essa agenda, construção sustentável significa aplicar os princípios do 

desenvolvimento sustentável ao ciclo de vida da construção, desde a extração e 

beneficiamento de matérias-primas, passando pelo planejamento, projeto e 

construção de edificações (CIB, 1999). A princípio, o termo construção sustentável no 

Brasil tinha foco na administração de recursos limitados e na década passada esse 

foco era em requisitos mais técnicos como materiais, componentes do edifício, 

tecnologias construtivas e conceitos de projetos relacionados à energia (OLIVEIRA, 

2011).  

Existem vários benefícios que podem ser alcançados aplicando a construção 

sustentável, podendo ser ambientais, econômicos, sociais, na saúde e na comunidade 

(OGUNBIHY; GOUDING; OLAPO, 2014). Como exemplo, pode-se citar qualidade 

ambiental, qualidade de vida, legalidade e formalidade, responsabilidade social, 

qualidade de concepção e projeto e qualidade urbana (CBCS, 2011). A 

sustentabilidade de uma construção está associada à sua durabilidade e à sua 

capacidade de sobreviver de forma adequada ao longo do tempo (BLUMENSCHEIN, 

2004).  



33 

 

  

2.3.1 Gestão da sustentabilidade ambiental no ciclo de vida da edificação 

Os edifícios tem um grande impacto na sustentabilidade e geralmente 

consomem grandes quantidades de energia de fontes que emitem gases de efeito 

estufa, podem poluir água através de um efluente e pode influenciar positivamente e 

negativamente na saúde e economia da região que está localizado (WEBB; AYYUB, 

2016). Muitos produtores estão explorando formas de minimizar o efeito das suas 

atividades no ambiente e na sociedade e melhorar seu desempenho sustentável 

(JIANG et al., 2018). Edifícios sustentáveis vem sendo amplamente definidos como 

edifícios que englobam padrões ambientais, sociais e econômicos com aspectos 

técnicos (RWELAMILA et al., 2000).  

A forma mais efetiva de atingir sustentabilidade em um projeto é considerar 

e incorporar questões ambientais numa etapa anterior a conceituação do projeto 

(DING, 2008). Para isso, é necessário haver uma gestão efetiva do projeto. O 

gerenciamento de projeto sustentável pode ser definido como o planejamento, 

monitoramento e controle da entrega e suporte do projeto, considerando os aspectos 

ambientais, econômicos, e sociais do ciclo de vida dos recursos, processos, entregas 

e efeitos do projeto (SILVIUS; SCHIPPER, 2014). É vital que todo o ciclo de vida da 

edificação seja avaliado (WEBB; AYYUB, 2016) para determinação dos aspectos 

ambientais relacionados a todas as etapas do edifício. 

Alguns autores sugerem que os métodos de avaliação em geral tendem a 

focar em uma das dimensões da sustentabilidade e não trata o sistema de forma 

integrada. Para Ding (2008), os métodos de avaliação ambiental de edifícios têm foco 

na avaliação do projeto em relação a uma série de critérios ambientais amplamente 

divididos em três categorias maiores: global, local e questões internas. Essas 

ferramentas acessam várias questões principais, incluindo consumo de recursos 

(energia, terra, água e materiais) carga ambiental, conforto interno e longevidade 

(DING, 2008).  

Abdul et al. (2016) aponta que apesar desses métodos incorporarem 

algumas considerações ambientais, eles muitas vezes ignoram aspectos sociais e 

promovem orientações insuficientes em como avaliar e balancear simultaneamente 

as tensões entre as três preocupações. Entretanto, um estudo recente de Morioka e 

Carvalho (2016) aponta que vários autores tem investigado a relação causa e efeito 

entre aspectos relacionados à sustentabilidade e suas descobertas indicam que os 
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desempenhos social e ambiental não estão necessariamente associados com o 

desempenho econômico.  

Devido ao fato da etapa de uso e operação da edificação ser a de maior 

duração, as metodologias de avaliação ambiental geralmente têm a maior parte dos 

seus critérios voltados para esta etapa. Apesar da contribuição da etapa de 

construção ser pequena comparada com os valores de todo ciclo de vida, essa fase 

não pode ser negligenciada por causa dos impactos negativos no ambiente devido ao 

consumo excessivo de recursos (ORTIZ; PASQUALINO; CASTELLS; 2010). Um 

estudo desenvolvido por Berardi (2012) mostra que a categoria eficiência energética 

é sempre considerada a categoria mais importante nos métodos de avaliação (com 

média de 25,5% dos créditos entre os sistemas), seguido de qualidade ambiental 

interna (17,7%), resíduos e poluição (15,9%), canteiro sustentável (13,2)% e materiais 

e recursos (11,5%). 

2.3.2 Estudos com foco na gestão da sustentabilidade ambiental na etapa de 

construção 

Nos últimos dez anos foram desenvolvidos vários estudos com foco na 

gestão da sustentabilidade e minimização de impactos ambientais gerados pelas 

atividades de canteiro de obras.  

Gangollels et al. (2014) analisaram a implementação de práticas de gestão 

de resíduos na construção adotada por construtoras e outras partes interessadas do 

setor durante a fase de projeto, planejamento e execução. Dentre as práticas mais 

comumente implementadas, verificou-se a limpeza e a organização do canteiro, bem 

como o armazenamento correto de matéria prima (GANGOLLELS et al., 2014). Já 

entre as práticas menos usadas verificou-se o uso de triturador móvel no canteiro e a 

disseminação de conteúdo do planejamento da gestão de resíduos para todos os 

trabalhadores (GANGOLLELS et al., 2014). 

Oliveira (2011) desenvolveu um modelo de avaliação e classificação da 

sustentabilidade ambiental dentro dos canteiros de obras. Inserido nesse estudo, o 

referido autor propôs ações para redução de impacto ambiental, como um sistema de 

captação de águas pluviais para o período de grandes precipitações, controle do 

tempo do uso da betoneira para produção de argamassa, instalação de dutos para 
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captação de resíduos classe A (com o objetivo de evitar o transporte de resíduos por 

elevador) e substituição de muro de arrio por taludes.  

Fuertes et al. (2013) propuseram um modelo para identificar em detalhe os 

impactos e aspectos ambientais relacionados com o processo da construção, com 

foco nos elementos do canteiro de obras como material, maquinário, trabalhadores e 

aspectos do local de trabalho, como a existência de relação causal entre os aspectos. 

Os resultados da pesquisa realizada pelas referidas autoras sugeriram que há 

algumas oportunidades de melhorias para atingir um melhor nível de desempenho 

ambiental para projetos de construção e reduzir impactos no canteiro, entre eles:  

• existem inúmeras circunstâncias imediatas que podem levar a 

exacerbação das consequências dos impactos relacionados com o 

processo de construção. Deve ser dada maior importância para 

identificação e controle desses fatores para reduzir as consequências 

dos impactos; 

• a previsão de eventos meteorológicos, como altas temperaturas, 

chuvas ou ventos, podem contribuir para redução dos impactos 

ambientais dando suporte a tomada de decisão proativa; 

• deve ser dada atenção especial para o layout e os avisos do canteiro 

relacionados a problemas para reduzir ou prevenir os impactos 

derivados da interação dos veículos ou máquinas da construção e 

áreas de estoques de materiais, entre outros;  

• quando os incidentes ambientais dependem do desempenho dos 

empregados é importante haver treinamento robusto e programas de 

conscientização estabelecidos no canteiro. Informações relacionadas 

a materiais incluindo recepção no canteiro, estoque, manuseio e 

procedimento de classificação de resíduos são necessários para 

aumentar a conscientização ambiental dos empregados. Informação 

similar deve ser dada em relação a manuseio e manutenção dos 

veículos da construção; 

• mais considerações devem ser tomadas em relação aos 

equipamentos da construção. Em alguns casos, alternativas 

ambientalmente amigáveis estão disponíveis, porém elas não são 

empregadas pelas organizações devido ao hábito, custo ou 
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disponibilidade. Por exemplo, veículos baixo consumo e emissão de 

carbono, máquinas com baixa emissão de ruídos e equipamento com 

sistemas automáticos de partida/parada ou válvulas automáticas de 

parada devem ser preferencialmente selecionados; 

• é importante desenvolver controle contínuo e completo da 

manutenção do equipamento no canteiro, uma vez que vários 

impactos estão diretamente relacionados com a condição do 

equipamento. Por exemplo, impactos como geração de ruídos, 

emissão de carbono, consumo de água, etc. são exacerbados pelo 

déficit de manutenção do equipamento de construção; 

• deve-se prestar maior atenção na seleção de materiais, com 

consideração especial em aspectos ambientais ao invés de apenas 

questões econômicas. Isso está relacionado a aspectos como níveis 

de contaminação, embalagem ou receptáculo de material; 

• muita importância deve ser dada para implementação de 

procedimentos para investigação de incidentes ambientais, não só por 

contratantes, mas também por órgãos reguladores. Fatores 

contribuintes podem ser revelados como apoiadores da 

implementação de um EMS proativo em projetos futuros (FUERTES 

et al., 2013). 

Almeida (2018) desenvolveu um Sistema de Indicadores para Gestão 

Sustentável em Canteiros de Obras (SIGS), composto por 26 indicadores, abrangendo 

as dimensões ambiental, social e econômica. Os indicadores foram avaliados por 

especialistas em gestão sustentável na construção e implementados em um estudo 

de caso. Os indicadores considerados prioritários, considerando relevância para 

impacto, baixo custo e comparação de desempenho foram: (1) perda de concreto; (2) 

consumo de energia ao longo da obra (indicador do PBQP-H); (3) índice de 

absenteísmo; (4) consumo de energia ao final da obra (indicador do PBQP-H) e (5) 

geração de resíduos ao longo da obra (indicador do PBQP-H). Além do sistema 

desenvolvido, o estudo de Almeida (2018) propõe a implementação de boas práticas 

para redução de impactos negativos nas diferentes categorias de análise, quais 

sejam, para aspectos sociais, consumo de água, consumo de energia, consumo de 
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materiais, gestão de resíduos e emissões, instalações provisórias e relação com o 

entorno. 

Sandanayakea, Zhangb e Setungeb (2019) propuseram uma ferramenta 

para facilitar a tomada de decisão para redução de emissões na construção de 

edifícios – Ferramenta de estimação de emissão na construção (CEET). Com a 

entrada de detalhes específicos do projeto, os usuários podem obter uma solução 

integrada na tomada de decisão para minimizar emissões na fase de construção de 

um edifício (SANDANAYAKEA; ZHANGB; SETUNGEB, 2019). A análise da 

ferramenta no nível de projeto oferece comparação de emissões por diferentes fontes; 

a opção de comparação para diferentes projetos possibilita o tomador de decisão 

comparar padrões de emissões de vários projetos antes de tomar decisão de reduzir 

emissões; o nível de análise de equipamento oferece uma análise completa das 

emissões de cada máquina durante o projeto (ajuda ao usuário a identificar máquinas 

com mais emissões e as maiores taxas de emissão para cada substância poluidora); 

o nível de análise de emissão da atividade oferece ideias para identificar atividades 

significantes para cada substancia poluidora (SANDANAYAKEA; ZHANGB; 

SETUNGEB, 2019). Para os autores, é a plataforma perfeita para que os tomadores 

de decisão possam identificar a área de foco para minimização de emissões 

ambientais na fase de construção. 

2.3.3 Impactos ambientais associados ao consumo de água, energia e geração 

de resíduos em canteiros 

A redução e otimização do consumo de materiais e energia, redução dos 

resíduos gerados e do uso de água, aproveitamento das condições naturais locais, 

preservação do ambiente natural e melhoria da qualidade do ambiente construído são 

alguns dos desafios do setor da construção (SINDICATO DA INDÚSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO E MOBILIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL, 2016). Uma gestão 

eficiente do consumo de água e energia e da geração de resíduos em canteiro já pode 

levar a redução de muitos dos impactos ambientais resultantes das atividades da 

etapa construção.  

Araújo (2009) apresentou aspectos ambientais derivados de atividades de 

canteiro de obras, baseado em Degani (2003). Foi identificado que cerca de 45% dos 

aspectos identificados por Araújo (2009) refletem em impactos ambientais 

relacionados ao consumo de água, consumo de energia e a geração de resíduos. 
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Impactos ambientais são quaisquer modificações do meio ambiente, positiva ou 

negativa, resultantes ou não dos aspectos ambientais da organização (ISO 14001, 

2015). Aspecto ambiental é o elemento das atividades ou produtos ou serviços de 

uma organização que pode interagir com o meio ambiente (ISO 14001, 2015). A 

severidade de um aspecto ambiental varia com cada local de construção específico, 

pois há uma correlação entre a magnitude do projeto (quantidades e toxicidade dos 

materiais envolvidos, volume afetado ou extensão de superfície e temporal) e os 

efeitos causados (GANGOLLELS et al., 2009). 

A Figura 1 apresenta um resumo dos principais aspectos ambientais 

associados ao consumo de água, consumo de energia e geração de resíduos, 

identificados por Araújo (2009). 

Figura 1 - Principais aspectos ambientais de canteiro associados ao consumo de 
água, consumo de energia e geração de resíduos 

 

Fonte: A autora, baseado em Araújo (2009) 

De acordo com a Matriz Aspectos e Impactos ambientais para as atividades 

de produção que acontecem nos canteiros de obras, proposta por Cardoso, Fiorani e 
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Degani (2006), os principais impactos ambientais causados pelo consumo e 

desperdício de água são escassez de água e alteração da dinâmica do ecossistema 

global.  

Se tratando do consumo de energia, os referidos autores apontam que os 

principais impactos causados são esgotamento de reservas minerais (no solo), 

deterioração da qualidade do ar, alteração nas condições de segurança (para 

trabalhadores e vizinhança), danos a bens edificados e escassez de energia elétrica 

(CARDOSO; FIORANI; DEGANI, 2006). Relacionado ao consumo de recursos, os 

principais impactos apontados são alteração das propriedades físicas (solo), indução 

de processos erosivos (solo) e esgotamento de reservas minerais (solo), alteração da 

dinâmica do ecossistema global e aumento do volume de aterros de resíduos 

(CARDOSO; FIORANI; DEGANI, 2006).  

2.3.3.1 Medidas para redução do consumo de água em canteiro de obras 

O crescimento populacional e do setor da construção civil, juntamente com 

a despreocupação ambiental, levam ao aumento no consumo de água (SILVA; 

VIOLIN, 2013). O uso de tecnologias e ferramentas de gestão pode auxiliar na redução 

do consumo de água nas edificações (OLIVEIRA, 2011). Ações para redução do 

consumo de água em canteiro pode implicar em benefícios ambientais e econômicos 

(OLIVEIRA, 2011).  

Gehlen (2008) aponta ações para preservação de água em canteiro como a 

prevenção contra vazamentos, manutenção de equipamentos defeituosos, educação 

dos trabalhadores, uso de águas pluviais e de águas cinzas. Almeida (2018) fez um 

levantamento na literatura de boas práticas para auxiliar na redução do consumo de 

água no canteiro de obras, sendo essas:  

• utilizar sistemas economizadores de água; 

• utilizar fontes alternativas de água (água da chuva, por exemplo);  

• realizar inspeções preventivas para evitar o desperdício de água; 

• promover medições e acompanhamento do consumo; 

• realizar ações de redução do consumo de água; 

• restrição da pressão dinâmica máxima nos pontos de utilização; 

• reuso da água das pias nas bacias e mictórios; 

• emprego de sistema de medição de água setorizada; 
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• criar um sistema de Estação de Tratamento de Águas (ETA) para canteiro de 

obra; 

• contratar profissional habilitado para projetar as instalações hidrossanitárias do 

canteiro;  

• prevenir a poluição das águas superficiais e subterrâneas;  

• identificar os serviços que consomem o maior volume de água na sua 

execução. 

2.3.3.2 Medidas para redução do consumo de energia em canteiro de obras 

A conservação e a diminuição do consumo de energia são importantes para 

a preservação ambiental, uma vez que o uso de energia está associado ao aumento 

da poluição do ar e ao aquecimento global (GEHLEN, 2008). O aumento dos custos 

da energia e a necessidade de aumentar a eficiência energética tem chamado atenção 

da sociedade para redução do consumo de energia e a integração de iniciativas de 

construção verde e sustentável no projeto, na construção e na operação (SAIEG et 

al., 2018). 

Apesar da quantidade de energia usada durante a etapa de construção ser 

muito menor quando comparada a energia a ser consumida na etapa de operação, a 

conservação de energia diminui o impacto ambiental das atividades de construção, e 

assim deve ser encorajada (CHEN, 2017). 

O setor da construção tem amplo potencial na redução do consumo de 

energia, devido ao seu uso pouco eficiente (OLIVEIRA, 2017). Oliveira (2011) aponta 

que as instalações do canteiro podem utilizar equipamentos mais eficientes e 

aproveitar mais a luz natural, visando reduzir o consumo de energia. Guimarães 

(2013) propõe ações para a gestão do consumo de energia através de:  

• controle mensal da conta de luz; 

• fiscalização das unidades por um funcionário específico; 

• uso de dispositivos economizadores; 

• uso de minuteiras; 

• uso de sensor de presença; 

• uso de lâmpadas com selo procel exceto no campo; 

• redução do consumo de energia elétrica nas atividades de produção; 

• utilização de equipamentos e aparelhos com baixo consumo de energia. 
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2.3.3.3 Medidas para redução da geração de resíduos em canteiro de obras 

Todas as atividades do homem resultam em resíduos, assim a sua produção 

é quase inevitável (ROCHA, 2012). As atividades do canteiro geram grande volume 

de diversos tipos de resíduos, os quais necessitam de gestão e destinação adequada 

(GUIMARÃES, 2013). É importante que exista uma relação entre a gestão de resíduos 

e a construção sustentável, visando a redução de impactos ambientais resultante da 

menor geração de resíduos (ROCHA, 2012). 

De acordo com Chen (2017) a principal estratégia para o gerenciamento de 

resíduos na construção está relacionada aos 3Rs: reduzir, reusar e reciclar. Assim, 

para reduzir a quantidade de resíduos é necessário buscar maneiras não cria-lo, o 

que acontece nas primeiras fases de planejamento da construção (CHEN, 2017).  

Gangolells et al (2014) aponta práticas mais comuns na gestão de resíduos 

na construção:  

• plano de gerenciamento de resíduos é aplicado e a conformidade é 

assegurada; 

• a equipe do canteiro é treinada adequadamente para gestão de resíduos no 

canteiro; 

• a desmontagem seletiva é priorizada no lugar de demolição massiva; 

• o canteiro é mantido limpo e bem organizado; 

• os materiais são estocados adequadamente em uma área protegida para 

prevenir danos prematuros; 

• resíduos perigosos são adequadamente separados e convenientemente 

estocados fora do chão em recipientes adequados que são rotulados de forma 

clara e mantidos sob supervisão; 

• são realizadas previsões precisas da quantidade de materiais necessárias para 

realização do trabalho, evitando longos períodos de estoque no canteiro; 

• são disponibilizados no canteiro britadores móveis para reciclar e reutilizar 

resíduos inertes; 

• os subcontratados se comprometem por escrito que eles são responsáveis por 

atender a política de gestão de resíduos do canteiro. 
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 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

O desenvolvimento sustentável aponta para o uso consciente dos recursos 

de forma a não comprometer as necessidades das gerações futuras. A aplicação do 

conceito de desenvolvimento sustentável no ciclo de vida de uma edificação leva à 

construção sustentável. À medida em que a discussão acerca de uma construção 

mais sustentável vem se intensificando, a construção de edificações mais limpas tem 

se tornado uma nova estratégia de competitividade. O setor da construção tem se 

atentado para essas questões e entidades governamentais tem feito um esforço para 

oferecer subsídios e incentivar o setor.  

A sustentabilidade é comumente vista como um sistema de três pilares 

básicos: o social, o econômico e o ambiental. Assim, as questões ambientais estão 

sendo geridas em sistemas de gestão integrada. Como exemplo, o governo brasileiro 

vem tratando questões de gestão ambiental de edificações dentro do Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, o PBQP-H. A adoção e a 

integração de normas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho e 

responsabilidade social vem sendo apontadas como bases para a sustentabilidade 

empresarial. 

No escopo do pilar ambiental da sustentabilidade, métodos de avaliação 

ambiental vêm sendo utilizados como ferramentas de melhoria de desempenho 

ambiental, porém estes ainda tem apresentado falhas ao equilibrar avaliações dos três 

pilares básicos e de todas as etapas do ciclo de vida de uma edificação. A etapa de 

uso e operação do edifício vem sendo muito mais explorada nesses métodos, devido 

ao fato de ser a maior e, consequentemente, gerar mais impactos. Porém, a fase de 

construção tem sido negligenciada, devendo ser analisada com cuidado, uma vez que 

gera uma grande quantidade de impactos em pouco tempo. 

Alguns estudos vêm sendo desenvolvidos nesse sentido, com a proposição 

de avaliação da sustentabilidade de canteiro, identificação de aspectos e impactos 

ambientais, boas práticas para redução de impactos e proposição de sistemas de 

medição de desempenho ambiental de canteiro, com a proposição de indicadores. O 

próprio PBQP-H sugere a coleta de seis indicadores de desempenho ambiental de 

canteiro, com foco em consumo de água, consumo de energia e geração de resíduos. 

A medição de desempenho pode ser uma importante ferramenta na melhoria do 
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desempenho ambiental, pois esta possibilita o estabelecimento de metas e o 

benchmarking. 

Nesse sentido, o próximo capítulo (Capítulo 3) abordará os conceitos acerca 

da medição de desempenho voltada pra gestão sustentável de forma detalhada, 

explicitando o uso de indicadores e o benchmarking como essenciais na busca de um 

melhor desempenho ambiental em canteiro de obras de edificações.  
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3 MEDIÇÃO DE DESEMPENHO VOLTADA PARA GESTÃO SUSTENTÁVEL 

 Em tempos de globalização e em um ambiente cada vez mais competitivo, a 

medição de desempenho se tornou crítica para o sucesso dos negócios (BASSIONI; 

PRICE; HASSAN, 2004). Com exemplos de desempenho superior, as empresas 

podem ajustar suas políticas e práticas para melhorar seu próprio desempenho e se 

tornar mais semelhantes aos líderes de desempenho na indústria (EL-MASHALEH; 

MINCHIN; O'BRIEN, 2007). A medição de desempenho vem sendo utilizada como 

ferramenta para melhoria do desempenho ambiental das organizações.  

De acordo com Bal et al (2013), atingir metas relacionadas à sustentabilidade 

em projetos de construção está se tornando cada vez mais um fator chave de 

desempenho. As medições de sustentabilidade no setor da construção estão 

captando atenção no mundo todo, migrando rapidamente de certificações da moda 

para práticas atuais (BERARDI, 2012). Diferentes métodos vêm sendo desenvolvidos 

para atender um valor de sustentabilidade integrando o uso de múltiplos indicadores 

(LOPEZ; SANCHES, 2011).  

 Este capítulo apresenta a revisão de literatura realizada acerca dos temas de 

medição de desempenho e benchmarking, com o uso de indicadores de desempenho 

e foco na gestão sustentável. 

 MEDIÇÃO DE DESEMPENHO E BENCHMARKING 

A alta competição e as grandes mudanças na indústria da construção estão 

fazendo com que os executivos melhorem continuamente o desempenho das suas 

firmas (ALI; AL-SULAIHI; AL-GAHTANI, 2013). Além disso, os construtores estão em 

busca de minimizar os problemas de gerenciamento e qualidade, ainda muito comuns 

na indústria da construção civil.  

Percebendo os desafios, as ameaças de conflitos, as reclamações e 

disputas, as construtoras estão constantemente buscando formas de mitigar esse 

efeito e, por isso, a medição de desempenho se tornou uma ferramenta comum para 

atender as necessidades do cliente (LA BARRE; EL-ADAWAY, 2014). A longo prazo, 

o sucesso de empresas de construção individualmente e da indústria como um todo 

irá depender da melhoria de desempenho continuamente adquirida e na aplicação dos 

novos conhecimentos (EL-MASHALEH; MINCHIN; O'BRIEN, 2007).  
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A medição de desempenho é uma das mais importantes ferramentas de 

decisão para gestores (REZAEI; BAALOUSHA, 2011). Ela oferece informações 

necessárias para avaliar até que ponto uma organização fornece valor e alcança 

excelência (MOULLIN, 2007), utilizando ferramentas e instrumentos para medir os 

critérios necessários para avaliação e melhoria contínua. Um sistema de medição de 

desempenho é composto por uma série de medidas (ou indicadores) usadas para 

quantificar a eficiência ou eficácia de um processo (NEELY et al., 1996).  

Até os anos 80, as abordagens de medição de desempenho eram bastante 

baseadas em medidas financeiras. Durante os anos 90, abordagens englobando toda 

a empresa para medir desempenho, incluindo indicadores financeiros e não-

financeiros começaram as ser uma prática comum na indústria da construção 

(HORTA; CAMANHO, 2014).  

Por muitos anos, indicadores de desempenho de finanças, negócios, 

qualidade e mercado tem sido o foco das metas de medição, mas eles não 

consideravam o desempenho sustentável, especialmente o desempenho das 

dimensões social e ambiental da sustentabilidade (SHAHBAZI et al., 2018).  

Em diferentes estudos, os fatores que afetam a medição de desempenho 

são baseados em um ou uma combinação de vários critérios como finanças, 

operações, qualidade, segurança, pessoal e satisfação do cliente (REZAEI; 

BAALOUSHA, 2011). Um exemplo de método é o Balanced Scorecard, desenvolvido 

por Kaplan e Norton (1992), que complementa medidas financeiras tradicionais 

incorporando critérios de trás perspectivas adicionais: satisfação do cliente, processo 

interno de negócios e inovação e aprendizado (HORTA; CAMANHO, 2014). 

Um dos aspectos mais importantes da medição de desempenho é habilidade 

de fazer benchmarking (LA BARRE; EL-ADAYAY, 2014), sendo uma próxima etapa 

para a melhoria da eficiência e efetividade dos produtos e processos (LUU; KIM; 

HUYNH, 2008). Benchmarking é uma importante ferramenta de melhoria contínua que 

possibilita que as empresas melhorem seu desempenho identificando, adaptando e 

implementando a melhor prática identificada num grupo de empresas participantes 

(RAMÍREZ; ALARCÍN; KNIGHT, 2004). É um nível de desempenho que permite a 

comparação entre projetos com o objetivo de atingir a melhor prática através de 

melhoria contínua no desempenho (MICKOVSKI; THOMSON, 2017). O benchmarking 

pode ser classificado em externo e interno, sendo externo quando as organizações 
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aprendem a partir das boas práticas dos seus concorrentes (LUU; KIM; HUYNH, 2008) 

e o interno quando as referências para comparação estão dentro da própria empresa, 

como em diferentes setores, por exemplo.  

O uso de benchmarking e key performance indicators (KPIs) são 

fundamentais para qualquer estratégia de melhoria (ALWAER; CROOME, 2010). A 

crescente dependência de indicadores-chave de desempenho específicos do setor 

(KPIs), particularmente em grandes organizações, é um reflexo da crescente 

importância da medição de desempenho (ROBINSON et al, 2005). KPI é a medida de 

um processo que é fundamental para o sucesso do projeto e um conjunto comum de 

KPIs dentro de uma indústria, baseado nas melhores práticas e regulamentações, 

possibilitam o benchmarking de uma organização ou um projeto com os padrões 

alcançados dentro da indústria (MICKOVSKI; THOMSON, 2017). Os KPIs refletem o 

objetivo do projeto e dá significado a medição e a gestão do progresso em torno do 

objeto para futura aprendizagem e melhoria (KILILI; FOKAIDES; JIMENEZ, 2016). 

Em vários países, sistemas de benchmarking foram desenvolvidos 

especialmente para a indústria da construção (COSTA et al., 2006; HORTA; 

CAMANHO; COSTA, 2010). Esses sistemas, em geral disponíveis em plataformas 

online, tipicamente analisam o desempenho da empresa baseado em uma série de 

indicadores chaves de desempenho, que são coeficientes que representam aspectos 

chaves da atividade da empresa (HORTA; CAMANHO; COSTA, 2004).  

O primeiro sistema de benchmarking voltado para construção foi 

desenvolvido no Reino Unido e é denominado “Key Performance Indicators”. Os KPIs 

da indústria da construção são um conjunto de medidas de desempenho com foco em 

negócios que podem ser comparadas com a indústria em geral (CONSTRUCTING 

EXCELLENCE, 2004). O Constructing Excellence tem publicado edições anuais de 

dados de KPIs da indústria da construção desde 1999, para ajudar a indústria a usar 

a medição de desempenho (CONSTRUCTING EXCELLENCE, 2004).  

 Em 1993 o Programa CII Benchmarking and Metrics foi criado com o objetivo 

de fornecer um conjunto de medidas para empresas do setor da construção e 

quantificar os benefícios das melhores práticas, identificadas nos estudos do CII 

(COSTA, 2008). A CII, sediada na Universidade do Texas, em Austin, é um consórcio 

de mais de 130 empresas e foi criada em outubro de 1983 com o objetivo de melhorar 

a posição competitiva dos negócios nos EUA no mercado global.  
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O Sistema Nacional para o Setor da Construção no Chile foi desenvolvido 

nos anos 2000, pela Sociedade de Desenvolvimento Tecnológico da Câmara Chilena 

da Construção, apoiado pelo Programa de Excelência em Gestão da Produção da 

Universidade Católica de Chile (COSTA et al., 2006). A princípio houve um estudo 

detalhado do programa britânico KPI e depois ele foi adequado às necessidades da 

construção no Chile (COSTA et al., 2006). 

Em 2003, o NORIE/UFRGS iniciou o projeto SISIND-NET com o objetivo de 

desenvolver e implementar um Sistema de Indicadores para Benchmarking na 

Indústria da Construção. O Sistema de Indicadores para Benchmarking é inserido em 

um site que permite que as empresas participantes introduzam dados, havendo 

apresentação de indicadores e tendências e Clube de Benchmarking, no qual 

empresas partilham informações (COSTA et al., 2006; COSTA 2008).   

 INDICADORES DE DESEMPENHO  

Antes de iniciar uma medição é necessário definir o que medir e analisar e 

como quantificar essas medições, podendo ser utilizados os indicadores de 

desempenho (SANCHES, 2010). O termo “indicador” tem origem no latim indicare, 

que significa divulgar, apontar, estimar (HAMOND et al., 1995). É definido pela 

Organização Europeia de Cooperação Econômica como um parâmetro ou valor 

derivado de parâmetros, o qual aponta, fornece informação sobre, descreve o estado 

de um fenômeno/ambiente/área, com um significado que se estende além do que 

diretamente está associado a um valor de parâmetro (ORGANIZATION FOR 

ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECED, 2003). No estudo de 

Heink e Kowarik (2009) indicador é a medida ou componente dos quais as conclusões 

do fenômeno de interesse podem ser inferidas. 

Um indicador é algo que fornece uma informação para uma questão de maior 

significado ou torna visível uma tendência ou fenômeno que não é imediatamente 

perceptível, como por exemplo, uma queda na pressão barométrica, que pode 

sinalizar uma tempestade (HAMOND et al., 1995). Pode ter também a função de 

visibilidade, mostrando os desempenhos atuais de uma organização e indicando seus 

pontos fortes ou fracos, ou enfatizando suas disfunções (COSTA, 2003). Este tipo de 

avaliação possibilita o estabelecimento de prioridades em programas de melhoria da 

qualidade, indicando os setores da empresa nos quais as intervenções são mais 

importantes ou viáveis (COSTA, 2003).   
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Para Silva (2007), um indicador não é um número, mas uma variável na qual 

pode ser medida ou atribuída um valor, quantitativo ou qualitativo. Joung et al. (2012) 

caracteriza um indicador pelos seguintes atributos: 

• Identificação (ID): um identificador alfanumérico único; 

• Nome: A palavra para uma designação distinta do indicador; 

• Definição: a declaração que expressa as características essenciais e 

a função de um indicador 

• Tipo de medição: tipo do indicador (quantitativo ou qualitativo) 

• Unidade de medida: a unidade do valor do indicador 

• Referências: documentos citados de indicadores existentes ou 

conjunto de indicadores específicos; 

• Nível de aplicação: o npivel na organização hierárquica que o 

indicador é aplicado. 

As principais virtudes do uso de indicadores são a redução do número de 

medidas para descrever uma situação e a simplificação do processo de informação 

para que a medida chegue no usuário final (SILVA, 2007). Os indicadores podem 

oferecer grande auxílio no gerenciamento sustentável de projetos de engenharia 

(LOPES; SANCHEZ, 2011). 

3.2.1 Indicadores de sustentabilidade 

A crescente demanda e a tendência para uma abordagem baseada no 

desempenho, por um lado, e questões cada vez mais preocupantes relacionadas a 

sustentabilidade, por outro lado, estão forçando a indústria a buscar soluções mais 

integradoras (ILHAN; YOBAS, 2019). Para Ilhan e Yobas (2019), uma abordagem 

integrada visa julgar os componentes, valor e impactos da indústria da construção e 

do ambiente construído mais profundamente e, para isto, devem ser determinados 

indicadores que incluam os aspectos de recursos humanos, sociais, naturais, artificiais 

e impactos sociais, econômicos e ambientais para todo o ciclo de vida.  

A busca de indicadores e índices de desenvolvimento sustentável é bem 

discutida na literatura, havendo dois temas relevantes a serem resolvidos: falta de 

metodologias de avaliação quantitativa e a grande carência de dados estatísticos 

ambientais (MIKHAILOVA, 2004). Quanto mais claramente especificados os 
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indicadores e soluções, mais abrangente e precisa a avaliação se tornará (ILHAN; 

YOBAS, 2019). 

 O estabelecimento de metodologias de avaliação de sustentabilidade implica 

no uso de indicadores de sustentabilidade confiáveis, representativos, comparáveis e 

rastreáveis (SILVA, 2007). Um aspecto determinante na avaliação ambiental de um 

sistema é que não tem como determinar sua sustentabilidade considerando apenas 

um indicador ou indicadores tenham relação com apenas um aspecto do sistema 

(SINCHE et al., 2007).  

Os indicadores de sustentabilidade podem ser definidos como instrumentos 

que permitem a descrição de impactos ambientais, econômicos e sociais causados 

por empreendimentos (SILVA, 2007). Indicadores de sustentabilidade são 

primariamente necessários porque é desejável que fenômenos ecológicos, sociais, 

culturais e econômicos complicados sejam considerados em todos os níveis de 

tomada de decisão (CRISP, 2001).  

De acordo com Tam et al (2006), indicadores de desempenho ambiental 

podem oferecer uma visão geral do desempenho relevante da empresa de construção 

e destaca as áreas com problema. Com o monitoramento desses indicadores, podem 

ser realizadas avaliações regulares e controle de metas, uma vez que eles podem dar 

destaque a quaisquer tendências adversas no processo de controle ambiental (TAM 

et al., 2006).  

Um conjunto de indicadores deve descrever a construção sustentável 

através dos seus pilares de desenvolvimento sustentável (social, econômico e 

ambiental) e levando em consideração as relações entre esses pilares (LOPEZ; 

SANCHES, 2011). Além disso, indicadores selecionados devem descrever os 

impactos essenciais nos três pilares e sua seleção deve estar justificada, 

fundamentada e validada (LOPEZ; SANCHES, 2011).  

Os indicadores voltados à sustentabilidade são classificados em quatro 

níveis (SILVA, 2007):  

a) indicadores nacionais, que podem ser ambientais ou de desenvolvimento 

sustentável; 

b) indicadores setoriais, que são voltados para um setor (exemplo: 

construção civil); 
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c) indicadores de sustentabilidade organizacionais, que são ligados às 

empresas, projetos e construções; e  

d) indicadores de edifícios e projetos, que são específicos  

Os indicadores definidos em níveis de avaliação restritos devem estar 

alinhados aos indicadores e metas de desenvolvimento sustentável definidas nos 

âmbitos nacional e global (CARVALHO; SPOSTO, 2012).  

Silva (2007) apresenta escalas de ação de iniciativas de organização de 

indicadores ambientais e de desenvolvimento sustentável. O modelo de Silva (2007) 

foi adaptado neste trabalho (Figura 2) para uma versão mais atual, com inserção de 

novas abordagens de indicadores de sustentabilidade. 

Figura 2 - Escalas de ação de iniciativas de organização de indicadores ambientais 

 

Fonte: Adaptado de Silva (2007) 

 Em relação ao modelo proposto por Silva (2007), foram adicionados os 

indicadores ECI (Indicadores Comum Europeu), IDS-IBGE (Índice de 

Desenvolvimento Sustentável), ISO 21929-1 (Sustentabilidade na Construção de 

Edifícios – Indicadores de Sustentabilidade), PBQP-H (Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade no Habitat), ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), 

Índice de Sustentabilidade Dow Jones, o AQUA-HQE, Selo Casa Azul (Caixa 

Econômica Federal), EDGE (Banco Mundial).  
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3.2.1.1 Indicadores setoriais de sustentabilidade voltados à Construção Civil 

Há uma carência de KPIs e de sistemas de benchmarking para a indústria 

de eco-engenharia que permitam aquisição e transferência de conhecimento e 

promoção de melhores práticas dentro da comunidade de praticantes e gestores 

(STUDER; ZEH, 20141 apud MICKOVSKI; THOMSON, 2017), especialmente voltados 

para construção civil. A Figura 2 mostra que, em relação ao modelo proposto há 12 

anos por Silva (2007), o nível de indicadores setoriais de sustentabilidade foi o que 

menos cresceu em relação ao número de abordagens, quando comparado aos outros 

níveis propostos.  

 De acordo com o relatório CRISP (2001), o setor da construção necessita de 

indicadores para ter consciência dos requisitos das dimensões econômica, social-

cultural e ecológica desenvolvimento sustentável. Outras razões apontadas pelo 

relatório são:  

• é necessário tomar decisões de longo prazo nas fases iniciais de processos e 

projetos de construção e em nenhuma etapa de panejamento (estratégico, 

preliminar, de projetos e design) há dados adequados para levar em 

consideração o ecológico e outros efeitos de sustentabilidade com base na 

avaliação de impacto profunda; 

• devido à escala ou complexidade do caso. No caso de projetos ou processos 

longos seria muito difícil coletar dados para avaliar completamente o impacto 

na sustentabilidade, sendo preferíveis indicadores mais fáceis; 

• devido a natureza única dos projetos e prédios de construção, enfatizando a 

necessidade de indicadores simples - principalmente no que se refere a coleta 

de dados; 

• indicadores são necessários em atividades que tem efeitos indiretos 

importantes (panejamento, projeto, gerenciamento), pois o impacto indireto 

pode ser significativo (CRISP, 2001). 

As três principais abordagens de indicadores de sustentabilidade para o setor 

da construção civil estudadas nesse trabalho são CRISP, CIRIA e o SIAC/PBQP-H.  

 
1 STUDER, R.; ZEH, H. Soil Bioengineering Construction Type Manual. Vdf Hochschulverlag AG, 
ETH Zurich, Switzerland, pp. 440, 2014.  
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3.2.1.2 CRISP – Construction Related Sustainability Indicators 

O CRISP (Indicadores de Sustentabilidade Relacionados a Construção) foi 

criado pelo CIB W82, no ano de 1999, através do projeto Desenvolvimento 

Sustentável e o Futuro da Construção (Sustainable Development and the Future of 

Construction) (CIB, 1999) e ficou em vigência até o ano de 2003. O documento faz um 

resumo dos principais indicadores de sustentabilidade e discute a possibilidade de 

aplicar os sistemas sugeridos no ambiente construído (CRISP, 2001). Os objetivos do 

projeto eram (CIB, 1999):  

• definir e validar indicadores de sustentabilidade relacionados à construção; 

• implementar os indicadores na medição de sustentabilidade de projetos de 

edificações (edifícios e ambiente construído);  

• comparar a sustentabilidade de projetos de construção, regiões e nações no 

nível internacional. 

A rede CRISP estruturou os indicadores de sustentabilidade em tipo, escala 

do impacto, aspecto de desenvolvimento sustentável e categoria de construção. Os 

tipos definidos foram (SILVA, 2007): (a) Pressão; (b) Desempenho; (c) Estado; (d) 

Impacto (e) Resposta; (f) Eficiência. As escalas de impacto foram: (a) Global 

(internacional e mundial); (b) Nacional (país); (c) Regional (parte definida de um país); 

e (d) Local (cidade ou vizinhança). Os aspectos de desenvolvimento sustentável 

foram: (a) Ambiental; (b) Econômico; e (c) Social. As categorias de construção 

definidas foram: (a) Urbana (b) Infraestrutura (c) Edifícios (d) Produtos de construção 

(e) Processos. 

3.2.1.3 CIRIA – Construction Industry Research and Information Association  

O CIRIA é a Associação de Pesquisa e Informação da Indústria da 

Construção. Em 2001, foram propostos dez temas para construção sustentável no 

Reino Unido: evitar poluição, proteção e melhoria da biodiversidade, melhoria de 

eficiência energética, uso eficiente de recursos, respeito à equipe de funcionários, 

relacionamento com comunidades locais, estabelecimento de parcerias, aumento de 

produtividade e lucro, monitoramento e relato de desempenho x metas (SILVA, 2007). 

Há indicadores estratégicos e operacionais inseridos nos temas e subtemas 

propostos, sendo que os estratégicos medem sistemas e processos internos e os 

operacionais medem o desempenho na produção e entrega de construções mais 

sustentáveis (SILVA, 2007).  
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3.2.1.4 SIAC/PBQP-H  

O SIAC é um dos projetos do PBQP-H e se originou na revisão e ampliação do 

antigo SiQ (Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços e Obras). O projeto 

tem como objetivo “avaliar a conformidade do sistema de gestão da qualidade das 

empresas de serviços e obras, considerando as características específicas da atuação 

dessas empresas no setor da construção civil, e baseando-se na série de normas ISO 

9000” (MINISTÈRIO DAS CIDADES, 2018). As especialidades técnicas cobertas pelo 

regimento do SIAC são:  

I. execução de obras;  

II. execução especializada de serviços de obras;  

III. gerenciamento de empreendimentos;  

IV. elaboração de projetos;  

V. outras especialidades técnicas, definidas pela C.N. (Comissão Nacional do 

Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da 

Construção Civil) e apreciadas pelo CTECH (Comitê Nacional de Desenvolvimento 

Tecnológico da Habitação) (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2018). 

De acordo com o regimento do SIAC, “a empresa construtora deve estabelecer 

objetivos da qualidade nas funções, níveis e processos pertinentes necessários para 

o sistema de gestão da qualidade” que deverão incluir objetivos de sustentabilidade 

nos canteiros de obras (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2018). Os indicadores da 

qualidade voltados a sustentabilidade sugerido pelo SIAC, na última versão publicada, 

são (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2018): 

• Indicador de geração de resíduos ao final da obra: relativo ao volume total de 

resíduos descartados (excluído solo) por m2 de área construída;  

• Indicador de consumo de água ao final da obra: consumo de água potável no 

canteiro de obras por m2 área construída;  

• Indicador de consumo de energia ao final da obra: relativo ao consumo de 

energia no canteiro de obras por m2 de área construída. 

Na versão do regimento publicada em 2012, havia mais três indicadores com 

medições mensais ao longo da obra (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2012): 
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• Indicador de geração de resíduos ao longo da obra: relativo ao volume total 

de resíduos descartados (excluído solo) por trabalhador por mês;  

• Indicador de consumo de água ao longo da obra: relativo consumo de água 

potável no canteiro de obras por trabalhador por mês; 

• Indicador de consumo de energia ao longo da obra: consumo de energia 

elétrica no canteiro de obras por trabalhador por mês.  

3.2.1.5 Indicadores associados ao consumo de água, consumo de energia e geração 

de resíduos em iniciativas setoriais internacionais 

Algumas iniciativas internacionais estão adotando os indicadores associados 

ao consumo de água, consumo de energia e geração de resíduos ao longo da etapa 

de construção (Quadro 1). Foram identificadas na literatura iniciativas no Reino Unido 

(Key Performance Indicators), Hong Kong (Construction Industry Council), Canadá 

(GBTool), Austrália (Environmental Performance Guide for Building - EPGB) e Países 

Nórdicos (Nordic Project).   

De acordo com Jiang et al. (2018) existem duas etapas principais envolvidas 

na avaliação da sustentabilidade de um produto ou corporação: (a) a quantificação 

dos impactos gerados a montante e a jusante durante as atividades da corporação e 

(b) a integração desses impactos em uma única métrica. Para os referidos autores, 

para a segunda etapa existem dois desafios principais, sendo o primeiro o 

desenvolvimento de um conjunto completo de indicadores de avaliação de aspectos 

econômicos, ambientais e sociais, e o segundo o desenvolvimento de um método 

sistemático de avaliação para extrair e quantificar a informação obtida dos indicadores 

de sustentabilidade, pesar e integrá-los em um índice único (JIANG et al., 2018).  

Observa-se no Quadro 1 as diferentes variáveis adotadas para os indicadores 

entre os países, como valor do projeto, valor bruto da construção, %, m² e pessoas, o 

que vai alterar significativamente o valor do indicador e as informações que este vai 

transmitir. A utilização de diferentes métricas na composição do indicador dificulta a 

realização de benchmarking entre as iniciativas. Ilhan e Yobas (2019) sugerem o 

estabelecimento de uma medida internacional comum do ambiente construído em 

termos de definição e medição da atividade da construção. 
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Quadro 1 - Principais indicadores em iniciativas internacionais 

País Nome/Iniciativa Indicador Fórmula/Unidade Fonte 

Reino 
Unido 

KPI - Key Performance 
Indicators 

Uso de energia 
Média da energia usada 
em kg CO2/ £100k do 

valor do projeto 

Constructing 
Excellence (2016) 

Uso de água 
Média da água usada em 

m3 / £100k 
do valor do projeto 

Constructing 
Excellence (2016) 

Resíduo 

Média do resíduo restirado 
de canteiro em 

m3 / £100k do valor do 
projeto 

Constructing 
Excellence (2016) 

Hong 
Kong 

Construction Industry 
Council 

Resíduo 
Resíduo da construção ÷ 

GDP da construção 
Hastak et al. 

(2017) 

Energia/Resídu
o 

Consumo de energia e 
resíduos ÷ Valor bruto da 

construção 

Hastak et al. 
(2017) 

Canadá GBTool 

Resíduo sólido 
resultante dos 
processos de 
construção e 

demolição 

% Australia (2005) 

Australia EPGB Resíduo 
% 

toneladas, % 
m³, toda a estrutura. 

Australia (2005) 

Paises 
Nórdico

s 
Nordic project 

Resíduo kg/m2 ou kg/ pessoa, ano 
Sigurjonsson et 

al.(2002) 

Uso de energia (kwh/m2, ano) 
Sigurjonsson et 

al.(2002) 

Uso de água (m3/m2, ano) 
Sigurjonsson et 

al.(2002) 

Fonte: A autora  

 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

Na busca pela redução de problemas e melhoria na eficiência na gestão dos 

negócios, a medição de desempenho vem sido estrategicamente utilizada como 

ferramenta. O principal instrumento da medição de desempenho é o indicador de 

desempenho. Os indicadores traduzem o que precisa ser medido e aponta como 

quantificar a medição, fornecendo uma informação de maneira objetiva. A medição de 

desempenho com foco em gestão sustentável utiliza os indicadores de 

sustentabilidade como instrumentos para descrição de impactos, análise de panorama 

e evolução de desempenho e base para traçar metas visando a melhoria contínua.  

As principais iniciativas de organização de indicadores ambientais com foco na 

construção civil estudadas nesse trabalho são o CIRIA, o CRISP e o PBQP-H. O 
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PBQP-H, através do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de 

Serviços e Obras (SIAC), passou a exigir em 2012 a coleta de seis indicadores da 

qualidade voltados à sustentabilidade ao longo e ao final da obra. 

Entretanto, apenas medir desempenho não é suficiente. O PBQP-H não possui 

base de dados com valores de referência para os indicadores. Uma vez que não se 

conhece o desempenho do setor ou não se tem metas para busca de melhoria 

contínua, a medição de desempenho não é eficiente. O benchmarking, que é a 

comparação de desempenhos dentro de uma organização ou entre organizações, é o 

que vai oferecer subsídios na busca do melhor desempenho. Sistemas de 

benchmarking vem sendo desenvolvidos para a indústria da construção no mundo 

inteiro, porém estes tratam pouco das questões ambientais. 

A revisão da literatura apontou para algumas iniciativas de benchmarking para 

o setor da construção civil que contemplam indicadores associados a consumo de 

água, consumo de energia e geração de resíduos, em países como Reino Unido, Hong 

Kong, Canadá, Austrália e Países Nórdicos. Entretanto, não é possível fazer 

comparação de desempenho com os indicadores do PBQP-H, uma vez que as 

métricas utilizadas por esses países são diferentes das brasileiras. 

Alguns autores já apontam a necessidade de haver uma métrica universal para 

medição de desempenho ambiental. Com foco na construção civil, sugere-se o 

estabelecimento de indicadores ambientais de canteiro baseado nas metas globais de 

sustentabilidade. A adoção em iniciativas governamentais como indicadores 

obrigatórios, podem contribuir bastante na melhoria do desempenho ambiental de 

canteiro de obras. 
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4 MÉTODO DE PESQUISA  

Esse capítulo apresenta o método de pesquisa utilizado no desenvolvimento 

deste trabalho, sendo apresentada a estratégia de pesquisa adotada e o delineamento 

da pesquisa, com posterior descrição das etapas do estudo. Além disso, também será 

apresentada nesse capítulo a caracterização das amostras analisadas. 

 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Este trabalho classifica-se como pesquisa de métodos mistos, ou seja, combina 

abordagem qualitativa e quantitativa de pesquisa. De acordo com Santos (2017), o 

uso da pesquisa de métodos mistos é indicado quando os resultados de uma 

abordagem podem ter melhor interpretação com uma segunda fonte de dados, ou 

seja, quando a abordagem qualitativa ou quantitativa por si só não é suficiente para 

compreender o problema a ser estudado. 

De acordo com Godoy (1995), no estudo quantitativo o pesquisador conduz o 

trabalho com base em um plano estabelecido previamente, com hipóteses 

especificadas e variáveis operacionalmente definidas. De acordo com Fellows e Liu 

(2015), abordagens quantitativas envolvem realizar medições de dados em escalas 

adequadas. A abordagem é construída em cima de trabalhos anteriores, os quais já 

desenvolveram princípios, leis e teorias para ajudar a decidir os requisitos de dados 

do projeto de pesquisa em particular (FELLOWS; LIU, 2015). Essa pesquisa é 

caracterizada como quantitativa, pois se propõe a realizar coleta de dados de 

indicadores em diferentes localidades do país, os quais serão analisados a partir de 

métodos estatísticos e por meio do uso de redes neurais. 

Pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador no 

mundo e consiste em uma série de práticas interpretativas e materiais que torna o 

mundo visível (DENZIN; LINCOLN, 20112 apud CREZWELL, 2013). A pesquisa 

qualitativa está associada à aquisição de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 

processos através do contato direto do pesquisador com a situação a ser estudada 

(GODOY, 1995). Esse trabalho é caracterizado como pesquisa qualitativa à medida 

que se propõe a avaliar o panorama e a evolução do desempenho ambiental de obras 

de edificações em relação aos indicadores do PBQP-H. Para tanto, foram realizadas 

visitas da pesquisadora em campo, em que foi observada a gestão da sustentabilidade 

 
2 DENZIN, N.; LINCOLN, S. The SAGE Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA Sage, 2011. 
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e aplicação das boas práticas (BP) no canteiro, a fim de, juntamente com a abordagem 

quantitativa, alcançar os objetivos da pesquisa. 

 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

A estratégia de pesquisa adotada para a elaboração dessa dissertação é o 

Levantamento de dados (survey), uma vez que foram coletados, em território nacional, 

os valores dos indicadores da qualidade voltados à sustentabilidade do PBQP-H, 

visando avaliar o panorama e a evolução do desempenho ambiental de obras de 

edificações. 

Segundo Leeuw, Hox e Dillman (2008), a survey pode ser vista como uma 

estratégia de pesquisa na qual informações quantitativas são coletadas 

sistematicamente de uma amostra relativamente grande retirada de uma população. 

Para Gil (2002), levantamento de dados é uma interrogação direta das pessoas em 

campo no qual o comportamento se deseja conhecer. Freitas et al (2000) apresenta 

que a survey é adequada como método de pesquisa quando:  

• é desejado responder questões do tipo “o que”, “por que”, “como” e “quanto”, 

isto é, quando o foco é entender “o que está acontecendo” ou “como está 

acontecendo”; 

• não é de interesse ou não existe a possibilidade de controlar as variáveis 

dependentes e independentes; 

• o ambiente natural é a melhor situação para o estudo do fenômeno; 

• o objeto de interesse ocorre no presente ou em um passado recente (FREITAS 

et al., 2000). 

De acordo com Forza (2002) na pesquisa survey, os principais métodos de 

coleta de dados são as entrevistas e os questionários. As entrevistas podem ser 

estruturadas ou não estruturadas, pessoalmente ou por telefone e os questionários 

podem ser administrados pessoalmente, por telefone ou por e-mail (FORZA, 2002). 

 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Esta pesquisa foi desenvolvida ao longo de quatro grandes etapas: (1) Revisão 

da literatura, na qual foi realizado um levantamento na literatura acerca dos temas 

gestão sustentável, sustentabilidade aplicada a canteiro de obras e medição de 

desempenho voltada para gestão sustentável; (2) coleta de dados, envolvendo as 

subetapas de planejamento da coleta de dados, com as atividades de avaliação dos 
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dados existentes, aperfeiçoamento dos instrumentos de coleta, definição dos locais 

de coleta e definição de amostra de empresas parceiras, além da coleta de dados 

online e presencial, que envolveu a sensibilização das empresas, primeira etapa de 

coleta, elaboração do banco de dados e análise parcial dos dados e segunda etapa 

de coleta; (3) análise qualitativa e estatística dos dados e (4) avaliação e discussão 

dos resultados obtidos. O delineamento da pesquisa está apresentado na Figura 3. 

Figura 3 - Delineamento da pesquisa 

 

Fonte: A autora  

 

 DETALHAMENTO DAS ETAPAS DA PESQUISA 

Neste item será apresentado detalhadamente as etapas de desenvolvimento 

da pesquisa. 
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4.4.1 Revisão da literatura  

A revisão da literatura foi realizada ao longo do estudo, não sendo uma etapa 

isolada e única. A revisão teve como objetivo levantar o estado da arte e os principais 

conceitos em relação aos temas gestão sustentável de canteiro de obras e medição 

de desempenho voltada para gestão sustentável. Foi realizada uma ampla pesquisa 

nas bases de dados nacionais e internacionais, além de periódicos nas áreas de 

engenharias, produção limpa, gestão das construções, sustentabilidade e gestão 

sustentável.  

4.4.2 Coleta de dados 

A etapa de coleta de dados foi dividida nas subetapas planejamento da coleta 

de dados e coleta de dados online e presencial.  

4.4.2.1 Planejamento da coleta de dados 

O planejamento da coleta de dados teve como objetivo a elaboração dos 

instrumentos de coleta e definição da amostra para a coleta dos dados referente aos 

indicadores de qualidade voltados a sustentabilidade do PBQP-H, quais sejam: 

• Indicador de geração de resíduos ao final da obra: relativo ao volume 

total de resíduos descartados (excluído solo) por m2 de área construída;  

•  Indicador de geração de resíduos ao longo da obra: relativo ao 

volume total de resíduos descartados (excluído solo) por trabalhador por 

mês; 

• Indicador de consumo de água ao longo da obra: relativo consumo de 

água potável no canteiro de obras por trabalhador por mês; 

• Indicador de consumo de água ao final da obra: consumo de água 

potável no canteiro de obras por m2 área construída;  

• Indicador de consumo de energia ao longo da obra: consumo de 

energia elétrica no canteiro de obras por trabalhador por mês; 

• Indicador de consumo de energia ao final da obra: relativo ao consumo 

de energia no canteiro de obras por m2 de área construída (MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2018). 
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As atividades desenvolvidas durante o planejamento da coleta estão 

apresentadas a seguir. 

a) Avaliação dos dados existentes 

A etapa de planejamento da coleta de dados foi iniciada por meio de um estudo 

piloto. Esta etapa envolveu a avaliação de dados existentes da base de dados dos 

indicadores do PBQP-H referente a 20 obras localizadas no estado da Bahia, 

coletados pelo grupo GETEC pelos trabalhos de Almeida (2018), Oliveira (2018) e 

Costa et al (2018) em um ciclo anterior da pesquisa (Fase 1). Os dados envolvem a 

caracterização das obras, os dados de entrada dos 6 (seis) indicadores do PBQP-H e 

as boas práticas adotadas pelas obras relativas a consumo de água, consumo de 

energia e geração de resíduos.  

Foi realizada uma análise estatística dos dados existentes com o intuito de 

verificar os resultados que eram possíveis de serem atingidos e levantar os principais 

problemas para correção. Foram utilizadas técnicas de estatística básica para 

determinação de médias, medianas, desvios-padrões, verificação de valores 

discrepantes e máximos e mínimos. Foi ainda realizada a separação de dados em 

sistemas construtivos, para análise preliminar dos sistemas que mais geram impactos. 

Em um segundo momento, foi aplicado o teste de hipótese Exato de Fisher para 

buscar correlação entre os resultados dos indicadores e as boas práticas (BP) 

aplicada em canteiro (as boas práticas estão explicitadas a seguir). Nessa aplicação 

piloto não foi possível encontrar evidência estatística de que os indicadores exercem 

influência nas boas práticas.  

Ainda com estes dados, foi realizado um estudo piloto do modelo de predição 

de indicadores ao longo da obra, a partir de uma parceria com um aluno de doutorado 

do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFBA (PPEC), Mércurie 

Janeai Rocha. O objetivo desse estudo foi estabelecer um método para elaboração 

de equações de predição dos indicadores ao longo da obra a partir do uso de Redes 

Neurais Artificiais. 

b) Aperfeiçoamento dos instrumentos de coleta 

A partir do passo anterior, foi iniciada a elaboração dos novos instrumentos de 

coleta de dados, baseados nos formulários desenvolvidos por Almeida (2018), que 
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foram utilizados no ciclo anterior da pesquisa. Foram identificados os problemas 

existentes e as informações necessárias para análise dos dados.  

Na etapa anterior, o protocolo utilizava três planilhas elaboradas no Microsoft 

Excel: ficha de caracterização das obras, ficha de coleta de informações para geração 

de indicadores e ficha de boas práticas. O principal problema identificado em relação 

à coleta do ciclo anterior foi a quantidade de planilhas para cada obra, pois, além das 

três já mencionadas, havia uma planilha de indicadores para cada ano de obra, o que 

aumentava mais ainda a quantidade de formulários. Foram realizadas adaptações nas 

planilhas previamente existentes,  conforme apresentado a seguir. 

i. Planilha de Ficha de Caracterização de obras e Boas Práticas 

Para esta etapa do projeto, as planilhas de ficha de caracterização e boas 

práticas foram colocadas em uma única. Na ficha de caracterização (Figura 4) não 

houve mudanças em relação ao ciclo anterior e são solicitadas informações em 

relação a caracterização da empresa e obra, implantação do PBQP-H, detalhes da 

obra (área do terreno, área total construída, número de torres, número de pavimentos 

por torre, número de unidades por pavimento, área privativa da unidade, área 

condominial de uso comum) e características da obra (padrão do empreendimento, 

tipo de edificação, tipologia, área de uso comum, estrutura, uso alternativo de água e 

energia, equipamentos usados na produção, sistemas construtivos adotados). Todas 

as planilhas encontram-se no Apêndice A e Apêndice B deste trabalho. 

Figura 4 - Ficha de Caracterização da Obra 

 

Fonte: A autora 
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Nas abas de boas práticas, foram utilizadas Boas Práticas propostas por 

Almeida (2018) para o consumo de água, consumo de energia e geração de resíduos, 

com a adição de duas boas práticas referente ao consumo de água (ZEULE; SERRA, 

2017), quais sejam: 

• Separar sistemas para escoamento das águas negras (vasos 

sanitários e pias de cozinha) e águas cinzas (chuveiros, lavatórios de 

banheiro, tanques) da obra; 

• Realizar captação, tratamento e reutilização de águas cinzas (pias e 

chuveiros). 

As boas práticas adotadas nesse trabalho estão apresentadas no Quadro 

2. 

Quadro 2 - Boas práticas adotadas no estudo 

Eixo Boas práticas 

B
o

a
s
 p

rá
ti
c
a

s
 a

s
s
o

c
ia

d
a
s
 a

o
 c

o
n
s
u

m
o

 d
e

 

á
g

u
a
 

Acompanhar e medir o consumo de água mensalmente e ao final da obra 

Promover ações de prevenção e controle de vazamentos  

Prover treinamentos para conscientização dos trabalhadores quanto ao consumo 
responsável de água 

Utilizar bacias sanitárias com duplo fluxo 

Utilizar torneiras com dispositivo de pressão automática 

Utilizar água de chuva para uso não potável 

Separar sistemas para escoamento das águas negras (vasos sanitários e 
pias de cozinha) e águas cinzas (chuveiros, lavatórios de banheiro, tanques) da obra 

Realizar captação, tratamento e reutilização de águas cinzas (pias e chuveiros) 

Dispor de mão de obra para manutenção dos equipamentos 

Elaborar projeto de instalações hidrossanitárias do canteiro com profissional qualificado 

Designar um responsável para desligar todos os dispositivos de água ao final do 
expediente 

Usar tanque de decantação para reaproveitamento da água da betoneira 

B
o

a
s
 p

rá
ti
c
a

s
 a

s
s
o

c
ia

d
a
s
 a

o
 c

o
n
s
u

m
o

 

d
e

 e
n

e
rg

ia
 

Acompanhar e medir o consumo de energia mensalmente e ao final da obra 

Prover treinamentos para conscientização dos trabalhadores quanto ao consumo 
responsável de energia 

Levantar os equipamentos que mais consomem energia e buscar formas de racionalizar 
o consumo dos mesmos 

Executar as instalações elétricas de acordo com um projeto, feito por engenheiro 
eletricista, para racionalização do consumo de energia 

Dispor de mão de obra para manutenção dos equipamentos 

Designar um responsável para desligar todos os equipamentos ao final do expediente 

Utilizar equipamentos e lâmpadas com etiqueta Procel nível A 

Instalar sensores de presença no canteiro 

Priorizar iluminação natural nas instalações, utilizando janelas com grandes vãos de 
abertura, telhas translúcidas e/ou sistema de captação de iluminação natural com 
garrafas PET nas coberturas, dentre outras ações.  
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Instalar dutos verticais de resíduos, evitando o transporte vertical com elevadores 

Otimizar o uso de elevadores, guinchos e demais equipamentos 
B

o
a
s
 p

rá
ti
c
a

s
 a

s
s
o

c
ia

d
a
s
 à

 g
e

ra
ç
ã
o

 d
e

 r
e

s
íd

u
o

s
 

Elaborar PGRCC, com profissional qualificado, implementar e monitorar as ações 
planejadas 

Realizar treinamento para os funcionários, conscientizando quanto a importância da 
correta gestão dos resíduos, redução dos incômodos sonoros e emissão de material 
particulado  

Nomear um responsável para tratar as sugestões/ reclamações dos funcionários e 
vizinhança 

Proibir todo e qualquer tipo de queima 

Reaproveitar os resíduos de solo na própria obra, ou doação para outros canteiros 

Reaproveitar os resíduos Classe A (exceto solo) no próprio canteiro de obras, quando 
não for possível, destiná-los à aterros licenciados 

Doar/vender os resíduos Classe B, evitando que os mesmos sejam destinados à aterros 

Exigir dos transportadores de resíduos CTR (Controle do Transporte de Resíduos) 
devidamente preenchida e assinada 

Priorizar processos e sistemas que gerem menos resíduos 

Priorizar a compra de produtos cujas embalagens gerem menos resíduos 

Prover medidas para evitar o derramamento de materiais perigosos na rede de esgoto 
ou lençol freático 

Realizar limpeza diária do canteiro e das vias de acesso 

Implementar sistema para lavagem de rodas, com reaproveitamento de água, na saída 
do canteiro 

Cobrir a carroceria dos veículos que transportam materiais pulverulentos e resíduos 

Usar ferramentas munidas de filtros para materiais particulados 

Fonte: A autora 

Nas abas de coleta de boas práticas é possível também que os gestores 

adicionem outras boas práticas que não se encontram na lista predefinida. Além disso, 

foram inseridas algumas questões, tais como: (a) desde quando a BP foi aplicada, (b) 

se ela tem a aplicação sempre efetiva, e (c) se o gestor acredita que ela ajuda a 

minimizar impactos. As abas de coleta de boas práticas associadas ao consumo de 

água, consumo de energia e geração de resíduos estão apresentadas nas Figuras 5, 

6 e 7, respectivamente. 
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Figura 5 - Aba de coleta de Boas Práticas associadas ao Consumo de Água 

 

Fonte: A autora  

Figura 6 - Aba de coleta de Boas Práticas associadas ao Consumo de Energia 

 

Fonte: A autora 
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Figura 7 - Aba de coleta de Boas Práticas associadas à Geração de Resíduos 

 

Fonte: A autora 

ii. Planilha de Indicadores 

Na planilha de indicadores ocorreram mais modificações em relação a 

planilha de ficha caracterização de obras e boas práticas. Foram compiladas na 

mesma aba informações de avanço físico, total de área construída, mês de obra e 

efetivo médio, além de inserida informações de fase de obra (Figura 8). Além disso, 

nesse novo formato, os dados de todos os anos de obra podem ser inseridos na 

mesma planilha.  

Nas abas de indicadores ao longo da obra apenas é necessário inserir os 

consumos (de água e de energia) e o resíduo gerado, conforme exemplo da aba do 

indicador consumo de água ao longo da obra (Figura 9). Os indicadores e os gráficos 

já estão configurados para serem gerados automaticamente na planilha. 
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Figura 8 - Aba de avanço físico, área construída, mês de obra e efetivo médio 

 

Fonte: A autora 

Figura 9 - Aba de indicador de consumo de água ao longo da obra

 

Fonte: A autora 

Nas abas de indicadores ao final de obra não precisa ser inserida nenhuma 

informação, pois ela está vinculada com as outras informações já inseridas 

previamente, conforme exemplo do indicador de geração de resíduos ao final da obra 

(Figura 10).  
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Figura 10 - Aba de indicador de geração de resíduos ao final da obra 

 

Fonte: A autora 

c) Definição dos locais de coleta 

Os locais de coleta foram definidos a partir de disponibilidade de recursos e 

alocação em regiões. Salvador foi escolhida para ser um dos polos da região nordeste 

devido ao fato de ser cidade de residência da pesquisadora, ficando assim as 

atividades de coleta viáveis. 

As cidades de Porto Alegre e Campinas foram designadas para serem polos 

de coleta das regiões sul e sudeste, pois havia disponibilidade de recursos do 

programa PROCAD-CAPES, no qual há parceria com a UFRGS, UNICAMP e UFBA.  

A cidade Fortaleza foi selecionada devido a parceria existente entre a UFBA 

e UFC e por ser uma cidade mais próxima da região Norte, que não tem nenhuma 

cidade polo neste trabalho devido à dificuldade em viabilizar uma coleta de dados em 

algum dos seus estados.  

A cidade de Brasília foi designada como polo da região centro-oeste devido 

à facilidade de comunicação com empresas construtoras através da Câmara Brasileira 

da Indústria da Construção (CBIC), instituição financiadora deste trabalho. Ao longo 

do projeto, identificou-se que a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da 

Prof. Dra. Tatiana Gondim do Amaral, realizou trabalho semelhante com empresas de 

Goiânia. Assim, em contato com a professora, optou-se em ampliar a base do centro-

oeste incluindo uma coleta em Goiânia. 
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Após estas definições, foram realizados contatos com as instituições para 

verificação de disponibilidade para parceria e alinhamento das etapas a serem 

realizadas. 

d)  Definição das empresas parceiras 

No período entre novembro de 2018 e janeiro de 2019 foram definidas as 

amostras de cada cidade de coleta.  

Primeiramente foi realizado levantamento na base de dados do site do 

PBQP-H de todas as empresas certificadas nos estados Bahia, Ceará, Rio Grande do 

Sul, São Paulo e Distrito Federal. Concomitantemente, a Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção (CBIC) realizou um levantamento com o antigo Ministério das 

Cidades (atual Ministério do Desenvolvimento Regional) das empresas certificadas 

pelo PBQP-H nessas localidades e enviou os dados levantados para o grupo da 

pesquisa. Esses levantamentos foram realizados porque as empresas certificadas 

pelo PBQP-H são obrigadas a coletar os indicadores desta pesquisa, o que 

aumentaria as chances de sucesso na obtenção dos dados necessários. 

Posteriormente, esses dados foram enviados para as universidades 

parceiras (UFRGS, UFC e UNICAMP) para que fossem identificadas empresas na 

qual já existem projetos de cooperação. Vale ressaltar que uma das empresas 

participantes desse estudo não é certificada pelo PBQP-H, mas esta realizava a coleta 

dos indicadores e ofereceu os dados para a pesquisa.  

O Quadro 3 apresenta a População do Estudo, com base nas planilhas 

enviadas pelo Ministérios da Cidades de empresas certificadas PBQP-H. 

Quadro 3 - População do estudo baseado em número de empresas certificadas do 
PBQP-H 

Estado População de Empresas 

Bahia 46 

Ceará 70 

Distrito Federal 66 

São Paulo 48 

Rio Grande do Sul 58 

Fonte: antigo Ministério da Cidades (2018) 

Foram encaminhados e-mails para todas as empresas da população e 

realizados telefonemas para agendamento. O contato com as empresas de Goiânia 

foi realizado com o apoio da Universidade Federal de Goiás (UFG). A população 

convidada para participar do estudo foi de 27 empresas, uma vez que a base 
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considerada foi de parceiras da UFG e a lista de contatos foi fornecida pela Prof. Dra. 

Tatiana Gondim do Amaral. 

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2019 foram realizados os contatos 

necessários para os agendamentos e início de coleta de dados. Além disso, no mês 

de fevereiro foi realizada uma reunião para alinhamento de coleta de dados online em 

uma empresa parceira do GETEC, sendo confirmadas coleta de dados online em 

Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Durante a missão do Rio Grande do Sul foram 

fornecidos dados de obras no Paraná, de uma outra empresa parceira do GETEC, 

ampliando a base de dados inicialmente proposta de 5 para 9 estados e o Distrito 

Federal.  

4.4.2.2 Coleta de dados online e presencial 

Esta subetapa teve como objetivo a coleta dos dados dos indicadores de 

sustentabilidade do PBQP-H nas obras das cidades polo mencionadas no item 

anterior. Foram coletados dados de 30 (trinta) empresas e 186 (cento e oitenta e seis) 

obras, localizadas em 9 (nove) estados e no Distrito Federal, em 4 (quatro) regiões do 

Brasil. 

A etapa de coleta de dados consiste nas fases de sensibilização das 

empresas, primeira etapa de coleta de dados, elaboração de banco de dados e análise 

parcial dos dados e segunda etapa de coleta de dados. 

a) Sensibilização das empresas 

A sensibilização das empresas ocorreu a partir de uma carta-convite com 

informações sobre o ciclo atual e anterior do projeto, com explicação da relevância do 

estudo e da coleta de dados. Essa carta foi enviada por e-mail para todas as empresas 

da população do estudo. A carta de sensibilização está apresentada no Apêndice C 

desta dissertação. 

Além da carta-convite, informações acerca do projeto foram disponibilizadas 

no site do GETEC (www.getec.eng.ufba.br), visando possibilitar para as empresas um 

melhor entendimento dos objetivos do projeto, bem como os resultados iniciais 

obtidos. Foram também realizadas ligações para todas as empresas da população de 

dados para convidá-las para participar do projeto e solicitar a disponibilização dos 

dados. Vale ressaltar a dificuldade encontrada em face da resistência das empresas 

em fornecer os dados para os fins da pesquisa. Grande parte das obras nas quais 
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houve êxito na coleta de dados eram de empresas que já participavam de pesquisa 

com as universidades parceiras. 

b) Coleta de dados online 

Após confirmação de participação, os formulários de coleta eram enviados 

por e-mail para as empresas. Algumas das vantagens apontadas por Forza (2002) do 

envio por e-mail de questionários são: economia de recursos, o fato de poderem ser 

preenchidos na conveniência de quem irá responder, não tem problemas de tempo, 

pode garantir anonimato e reduzir o preconceito do entrevistador. Em contrapartida, 

eles podem envolver longos períodos de tempo, baixas taxas de resposta e falta de 

envolvimento do entrevistador (FORZA, 2002).  

Uma parte considerável dos dados foram recebidos de forma online, porém 

a partir de contato presencial previamente realizado com as empresas. A taxa de 

resposta de contato estritamente online foi baixa. Os dados são confidenciais e as 

respostas obtidas foram tratadas anonimamente.   

Nos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraná só foram obtidos 

dados coletados de forma online, porém de empresas onde havia coletas presenciais 

em outros estados. A coleta de dados online ocorreu simultaneamente à coleta de 

dados presencial.  

c) Coleta de dados presencial 

No período entre março e agosto de 2019 foram realizadas cinco missões 

para coleta de dados presencial em cinco cidades e a região metropolitana delas, além 

da continuação da coleta online de dados. Foram realizadas missões de coleta de 

dados em Fortaleza, Brasília, Goiânia, Porto Alegre e Campinas, além de Salvador, 

cidade onde a pesquisadora reside. As missões de Fortaleza, Brasília, Goiânia e Porto 

Alegre foram financiadas pela Câmera Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e 

a de Campinas pelo PROCAD-CAPES. O Quadro 4 apresenta o período e a 

quantidade de visitas realizadas durante as missões de trabalho para coleta de dados. 

Quadro 4 - Resumo das Missões nas cidades selecionadas 

Cidade Período No de visitas empresas/obras 

Fortaleza 11/03/2019 à 15/03/2019 8 

Brasília e região 25/03/2019 à 27/03/2019 6 

Goiânia 28/03/2019 e 29/03/2019 8 

Porto Alegre 22/04/2019 à 26/04/2019 8 

Campinas 19/08/2019 à 22/08/2019 2 



72 

 

  

Cidade Período No de visitas empresas/obras 

Bahia – Fase 2 Durante todo o projeto 12 

Total de visitas 44 

Fonte: A autora 

Na missão de Fortaleza ocorreram 7 (sete) visitas em canteiros e escritórios 

de empresas com o objetivo de coletar dados e alinhar futura coleta. Como resultado, 

foram coletados e recebidos posteriormente dados de 22 (vinte e duas) obras.  

Na missão de Brasília e região ocorreram 6 (seis) visitas em canteiros e 

escritórios de empresas. No total, foram coletados e recebidos posteriormente dados 

de 18 (dezoito) obras. Vale ressaltar que 10 (dez) obras coletadas nessa missão não 

estão localizadas no Distrito Federal, mas em cidades do interior de Goiás, totalizando 

apenas 8 (oito) obras localizadas no Distrito Federal. Esses dados foram enviados ao 

projeto a partir de uma visita realizada em um canteiro de uma empresa parceira do 

GETEC, a qual possuía obras no interior do estado de Goiás. A visita a esta obra 

ocorreu durante a missão de Brasília, devido à proximidade desta cidade com a obra. 

No escopo da missão de Goiânia, ocorreram 8 (oito) visitas em canteiros e 

escritórios de empresas. No total, foram coletados e recebidos posteriormente dados 

de 35 (trinta e cinco) obras. 

Na missão de Porto Alegre foram realizadas oito visitas a canteiros de obras 

e escritórios de empresas. No total, foram coletados e recebidos posteriormente dados 

de 50 (cinquenta) obras no Rio Grande do Sul, além do recebimento de dados de três 

obras do estado do Paraná. 

Em Campinas foram realizadas duas visitas, sendo uma em canteiro de 

obras e uma em escritório. No total foram coletados e recebidos de forma online dados 

de 12 obras. 

Na Bahia, a maioria dos dados foram obtidos da Fase 1 de coleta de dados, 

que ocorreu em 2018 e envolveu 20 obras, e foram incluídas mais 11 obras. Foram 

realizadas 12 visitas, principalmente de duas empresas parceiras do grupo GETEC, 

totalizando 37 obras no final deste estudo. 

Além das missões, foram realizadas coletas online em Sergipe com 3 (três) 

obras, Alagoas com 6 (seis) obras, Pernambuco (10 obras) oriundas de empresas 

parceiras do GETEC e Paraná (3 obras), de uma das empresas pesquisadas do Rio 

Grande do Sul.  
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d) Elaboração do banco de dados e alimentação do banco de dados 

Em paralelo com a coleta de dados, foram desenvolvidos dois bancos de 

dados em Excel para alimentação dos dados coletados e cálculo de parâmetros 

estatísticos, sendo um com os dados gerais e caracterização de obras (com posterior 

estratificação por sistema construtivo e faixa de avanço físico) e outro por ano de 

construção. O processamento, tratamento e análise dos dados foi apoiado pelo grupo 

GETEC3. 

4.4.3 Análise qualitativa e estatística dos dados 

Essa etapa teve como objetivo analisar os dados coletados de forma 

qualitativa e quantitativa, a partir do uso de estatística básica e avançada e redes 

neurais artificiais (RNA). Os indicadores foram analisados conforme a seguir: 

• Indicadores medidos ao longo da obra: 

o Análise de valores de referência gerais; 

o Análise de indicadores por sistema construtivo; 

o Análise dos indicadores por ano de coleta; 

o Análise dos indicadores por faixa de avanço físico; 

o Modelo preditivo para indicadores de desempenho ambiental 

em canteiros de obra, com uso de redes neurais. 

• Indicadores medidos ao final da obra: 

o Análise de valores de referência gerais; 

o Análise de indicadores por sistema construtivo. 

• Boas práticas de canteiro: 

o Levantamento geral de adoção de Boas Práticas; 

o Associação dos indicadores com as boas práticas.  

4.4.3.1 Aplicação de estatística básica e avançada 

O primeiro passo foi o cálculo de parâmetros estatísticos básicos para 

estabelecimento de médias, medianas, máximos e mínimos. Esses cálculos foram 

desenvolvidos no Microsoft Excel. Assim, foram estabelecidos os valores de 

referência para cada estratificação da amostra apresentada, a partir da mediana 

calculada. 

 
3 Bolsistas de iniciação científica Henrique Guedes e Caio Simões. 
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Para avaliar as hipóteses estabelecidas, foram aplicados os testes U de 

Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. O teste U de Mann-Whitney é um teste não 

paramétrico que avalia se dois diferentes grupos diferem em uma variável única e 

contínua, ou seja, se eles pertencem a mesma população (MC KNIGHT; NAJAB, 

2010a). A hipótese nula do teste U de Mann-Whitney (H0) determina que dois grupos 

pertencem a mesma população e a hipótese alternativa (H1) determina que a 

distribuição do primeiro grupo difere da distribuição do segundo (NACHAR, 2008). 

Kruskal-Wallis é um teste estatístico não paramétrico que avalia as 

diferenças entre três ou mais grupos de amostras independentes de uma única 

variável contínua (MC KNIGHT; NAJAB, 2010b). A hipótese nula (H0) determina que 

não há diferença entre as três amostras (CHAN; WALMSLEY, 1997). De acordo com 

Chan e Walmsley (1997) o teste de Kruskal-Wallis responde as questões:  

• As três amostras são realmente diferentes ou as diferenças encontradas são 

reflexos das variações esperadas de amostras aleatórias da mesma 

população?  

• As diferenças encontradas no grupo são genuínas ou ocorreram por acaso?  

Para ambos os testes, foram testadas as hipóteses nulas (H0) e alternativas 

(H1): 

• H0: Não há diferença significativa entre os grupos; 

• H1: Há diferença significativa entre os grupos. 

Os testes foram aplicados no software SPSS Statistics da IBM. Para o 

desenvolvimento destes, foram calculadas as medianas dos indicadores ao longo da 

obra (medidos mês a mês) e no caso do indicador ao final da obra, foi utilizado o valor 

do indicador (uma vez que este só é coletado uma vez ao final da etapa de 

construção). O Quadro 5 apresenta um resumo com as variáveis, grupos e suas 

características e testes aplicados para cada amostra.  
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Quadro 5 - Variáveis e grupos usados nos testes de hipóteses 

Variável Grupos Característica do grupo Teste aplicado 

Sistema 
construtivo 

0 
Concreto armado 
moldado in loco 

Sistema construtivo adotado 
Kruskal-Wallis e 
Mann-Whitney 1 Parede de concreto 

2 Alvenaria estrutural 

Fase de obra 
(faixa de 

avanço físico) 

0 0%-10% 

Faixas de 10% de avanço 
físico 

Kruskal-Wallis  

1 10%-20% 

2 20%-30% 

3 30%-40% 

4 40%-50% 

5 50%-60% 

6 60%70% 

7 70%-80% 

8 80%-90% 

9 90%-100% 

Por área 
construída 

0 0 - 9999 

m² de área construída Kruskal-Wallis  

1 10.000-19.999 

2 20.000-29.999 

3 30.000-39.999 

4 40.000-∞ 

Por tempo de 
obra 

0 0 -12 

Tempo de obra em meses Kruskal-Wallis  
1 12- 24 

2 24 -36 

3 36-∞ 

Uso de 
equipamento 
de transporte 

vertical 

0 
Sem uso de 

equipamento de 
transporte vertical Adoção ou não adoção de 

equipamento de transporte 
vertical de carga 

Mann-Whitney 

1 
Com uso de 

equipamento de 
transporte vertical 

Boas práticas 

0 0%-30% 
% de adoção de boas 

práticas  
Kruskal-Wallis  1 30%-60% 

2 60%-100% 

Fonte: A autora 

4.4.3.2 Equações de predição de indicadores ao longo da obra  

Ainda dentro do escopo desse estudo, a partir de um trabalho de parceria com 

o estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da 

Universidade Federal da Bahia, Mércurie Janeai Rocha, foram desenvolvidas 

equações de predição para os indicadores: 

• Indicador de consumo de água ao longo da obra (m³/trabalhador) 

• Indicador de consumo de energia ao longo da obra (kWh/trabalhador) 
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• Indicador de geração de resíduos ao longo da obra (m³/trabalhador) 

Foram elaboradas três equações associadas a cada indicador, uma no escopo 

geral e duas por sistema construtivo, sendo eles concreto armado moldado in loco e 

parede de concreto. Não foi possível estabelecer uma equação para alvenaria 

estrutural devido ao número pequeno de obras, na amostra desse sistema construtivo, 

com dados de avanço físico.  

Para a análise, foram utilizadas as medianas dos três indicadores para faixas 

de 10% de progresso de obra. Foi desenvolvido um software escrito em Python com 

o uso da biblioteca scikit-learn (PEDREGOSA et al., 2011) e diversas tipologias de 

rede foram testadas (de 1 até 10 neurônios). 

De acordo com Haykin (2007) uma rede neural “é um processador 

maciçamente paralelamente distribuído constituído de unidade de processamento 

simples, que tem a propensão natural para armazenar conhecimento experimental e 

torná-lo disponível para uso”. De acordo com o referido autor, ela tem semelhança 

com o cérebro humano em dois aspectos:  

• a forma de adquirir conhecimento: a partir de seu ambiente e em um 

processo de aprendizagem; 

• armazenamento do conhecimento adquirido: através de forças de 

conexão entre neurônios, conhecidas como pesos sinápticos 

(HAYKIN, 2007). 

Uma rede neural artificial pode ser interpretada como um grafo no qual os 

nós representam os neurônios e as ligações representam as sinapses (FERNEDA, 

2006), conforme ilustrado na Figura 11. 

Figura 11 - Funcionamento de uma rede neural 

 

Fonte: FERNEDA (2006) 
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As redes neurais apresentam a capacidade de adaptar os seus parâmetros 

a partir da interação com o meio externo, melhorando gradualmente o seu 

desempenho na solução de um problema (FERNEDA, 2006).  

4.4.4 Avaliação dos resultados obtidos 

Esta etapa consistiu na avaliação e discussão dos resultados da análise dos 

dados no sentido de fornecer informações que possibilitem avaliar o panorama 

evolutivo do desempenho de obras de edificações em relação aos indicadores 

qualidade voltados a sustentabilidade do PBQP-H, para atender aos objetivos da 

pesquisa e responder as questões propostas.  

 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Esta seção apresenta as caracterizações das amostras utilizadas para as 

diferentes análises do estudo, quais sejam:  

(1) Caracterização da amostra geral, que foi utilizada para a análise dos 

valores de referência gerais, por sistema construtivo e por ano (processo 

evolutivo); 

(2) Caracterização da amostra com dados de avanço físico, que foi utilizada 

para a análise dos valores por fase de obras; 

(3) Caracterização da amostra com dados de boas práticas, que foi utilizada 

para a análise de adoção de boas práticas e dependência entre estas e os 

indicadores. 

No apêndice D estão apresentadas as caracterizações de todas as obras da 

amostra. 

4.5.1 Caracterização da amostra geral 

A amostra para análise dos indicadores foi de 186 obras de edificações de um 

total 31 empresas construtoras brasileiras (Quadro 6). É importante destacar que a 

tabela apresenta um total de 39, pois houve empresas que forneceram dados em mais 

de um estado.  
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Quadro 6 - Amostra de Obras e Empresas estudadas 

Estado N° de Empresas No de Obras 

Bahia 8 37 

Ceará 6 22 

Distrito Federal 3 8 

Goiás 9 35 

Alagoas 1 6 

Sergipe 1 3 

Pernambuco 2 10 

Rio Grande do Sul 6 50 

Paraná 1 3 

São Paulo 2 12 

Total 39 186 

Fonte: A autora 

Desta amostra, 42% das obras estão localizadas na região Nordeste (sendo 

20% na Bahia, 2% em Sergipe, 3% em Alagoas, 5% em Pernambuco e 12% no 

Ceará), 23% na região Centro-Oeste (sendo 19% em Goiás e 4% no Distrito Federal), 

29% na região Sul (sendo 27% no Rio Grande do Sul e 2% no Paraná) e 6% na região 

Sudeste, sendo que todas as obras estão localizadas no estado de São Paulo. A 

caracterização da amostra por região e por estado estão apresentadas nos Gráficos 

1 e 2. 

Gráfico 1 - Caracterização da amostra 
por região 

 
Fonte: A autora 

Gráfico 2 - Caracterização da amostra 
por Estado 

 
Fonte: A autora 

É importante ressaltar que a maior parte das obras de edificação está 

localizada na região nordeste devido ao estudo piloto que ocorreu no estado da Bahia 

em 2018, das parcerias do grupo GETEC com as empresas na Bahia e da parceria 

com o Grupo de pesquisa GERCON (Grupo de Pesquisa e Assessoria em 

Gerenciamento na Construção Civil) da Universidade Federal do Ceará.  
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Foi possível ainda uma coleta de dados significativa na região sul, em especial 

no estado do Rio Grande do Sul, devido à parceria do projeto com o grupo NORIE 

(Núcleo Orientado para Inovação da Edificação) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Além disto, houve importante parceria com a Universidade Federal de 

Goiás, com a coleta de significativa em obras de Goiânia.  

Os Gráficos 3, 4 e 5 apresentam a caracterização da amostra de 186 obras de 

edificação por nicho de mercado, sistema construtivo e efetivo médio, 

respectivamente. No que se refere a nicho de mercado, 89% das obras coletadas são 

residenciais e 7% comerciais. Dentro dessa amostra, cerca de 4% dos canteiros não 

forneceram informações sobre o nicho de mercado e não foi possível obter esse dado 

de outra fonte.  

Quanto aos sistemas construtivos, 49% da amostra coletada referem-se a 

obras de estrutura de concreto armado moldado in loco, 34% de parede de concreto, 

14% de alvenaria estrutural e 2% de estrutura pré-moldada. Nesta amostra, cerca de 

1% das obras não forneceram informações de sistema construtivo e não foi possível 

obter esse dado de outra fonte. As análises por sistema construtivo só contemplaram 

os sistemas estrutura de concreto armado moldado in loco, de parede de concreto e 

alvenaria estrutural, pois foram os sistemas em que se obteve uma amostra 

significativa para análise.  

A média de Efetivo Médio das 186 obras de edificações foi de 103,5 

trabalhadores. Para o sistema de Estrutura de Concreto moldado in loco foi de 112 

trabalhadores, para Parede de Concreto foi de 102 trabalhadores, para o sistema de 

Alvenaria Estrutural foi de 90 trabalhadores e para o sistema de Estrutura Pré-

moldada foi de 91 trabalhadores. 
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Gráfico 3 - Caracterização da amostra por nicho 
de mercado 

 

Fonte: A autora 
 

Gráfico 4 - Caracterização da 
amostra por sistema construtivo 

Fonte: A autora 

Gráfico 5 - Caracterização da amostra Efetivo 
Médio (número de trabalhadores) por sistema 

construtivo 

 

Fonte: A autora 

 A Tabela 1 apresenta um resumo da quantidade de obras e de dados coletados 

cada um dos seis indicadores do PBQP-H por estado. 
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Tabela 1 - Amostra por Indicador do PBQP-H por Estado (N=186) 

Estado  

Indicadores ao longo da obra Indicadores ao final da obra 

Consumo 
de água  

Consumo 
de energia  

Geração de 
resíduos  

Consumo 
de água  

Consumo 
de 

energia  

Geração 
de  

resíduos  

Bahia 37 34 30 18 16 15 

Sergipe 3 3 3 1 1 1 

Alagoas 6 6 6 1 1 1 

Pernambuco 10 9 10 3 3 2 

Ceará 19 19 17 6 6 6 

Distrito Federal 7 7 7 2 2 2 

Goiás 30 31 20 8 8 5 

Rio Grande do Sul 34 34 34 39 39 29 

Paraná 3 3 3 0 0 0 

São Paulo 12 12 12 2 2 2 

Total de obras por 
indicador 161 160 142 80 78 63 

Fonte: A autora 

Os Gráficos 6, 7, 8, 9, 10 e 11 apresentam as proporções da amostra dos 

indicadores consumo de água ao longo da obra, consumo de energia ao longo da 

obra, geração de resíduos ao longo da obra, consumo de água a ao final da obra, 

consumo de energia ao final da obra, geração de resíduos ao final da obra por região 

de coleta, respectivamente.  

Gráfico 6 - Distribuição da 
amostra para o indicador 

Consumo de água ao 
longo da obra 

 

Fonte: A autora 

Gráfico 7 - Distribuição da 
amostra para o indicador 

Consumo de energia ao longo 
da obra 

 

Fonte: A autora 

Gráfico 8 - Distribuição da 
amostra para o indicador 
Geração de resíduos ao 

longo da obra 

 

Fonte: A autora 
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Gráfico 9 - Distribuição da 
amostra para o indicador 

Consumo de água ao final 
da obra 

 

Fonte: A autora 

Gráfico 10 - Distribuição da 
amostra para o indicador 

Consumo de energia ao final 
da obra 

 

Fonte: A autora 

Gráfico 11 - Distribuição da 
amostra para o indicador 

Geração de resíduos ao final 
da obra 

 

Fonte: A autora 

 Verifica-se que a maior quantidade de dados coletados é dos indicadores ao 

longo da obra, estando a maior parte na região nordeste, seguida da centro-oeste e 

sul e, por último, a região sudeste em que é verificada a menor amostra do estudo. 

Isso é justificado pelo fato da maior parte das obras coletadas ainda estarem em 

andamento e muitas obras, mesmo finalizadas, não possuíam dados de toda a fase e 

construção, assim não podendo considerar o consumo parcial para a geração do 

indicador ao final de obra.  

 Para este estudo, foram calculados indicadores de final de obra para as obras 

que possuíam mais de 85% de avanço físico concluído ou que se declararam 

concluídos. Observa-se que na região Sul o número de obras que forneceram os 

indicadores ao final da obra é muito próximo (e às vezes superior) ao número de obras 

que forneceram os indicadores ao longo da obra. Esse fato ocorreu, pois, algumas 

empresas no Rio Grande do Sul ofereceram uma ampla base de dados de obras 

antigas, as quais possuíam os valores acumulados e a área construída, mas não 

possuíam valores mês a mês e nem possuíam registro mensal de efetivo médio, 

inviabilizando a coleta dos indicadores ao longo da obra. 

4.5.2 Caracterização da amostra com dados de avanço físico 

 Apesar da amostra total ser de 186 obras de edificações, apenas 70 obras, ou 

seja, 37,63% forneceram dados do indicador de avanço físico de obra. Essa foi uma 

dificuldade encontrada no estudo, uma vez que para analisar os indicadores em 

relação as fases de obras, faz-se necessário a relação com avanço físico. Essa 
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dificuldade aumentou, principalmente, quando se tratou de obras já finalizadas, uma 

vez que em geral os dados eram descartados pelas empresas.  

Verifica-se que o estado em que foi possível conseguir esses dados no maior 

número de obras foi a Bahia, devido ao fato do estudo ser desenvolvido no estado e 

a pesquisadora ter relações mais estreitas com as empresas de coleta, facilitando o 

fornecimento dessas informações. 

Os Gráficos 12 e 13 apresentam as proporções da amostra dos indicadores por 
estado e por região respectivamente. 

Gráfico 12 - Caracterização da amostra 
por região 

 

Fonte: A autora 

Gráfico 13 - Caracterização da amostra 
por estado 

 

Fonte: A autora 

 Da amostra obtida com dados de avanço físico (associado aos indicadores), 

81% das obras estão localizadas na região nordeste, 5% na região centro-oeste, 11% 

na região sul e 3% na região sudeste. Analisando a amostra por estado de coleta, 

verifica-se que 46% das obras estão na Bahia, 4% em Sergipe, 8% em Alagoas, 12% 

em Pernambuco, 10% no Ceará, 3% no Distrito Federal, 3% em Goiás, 11% no Rio 

Grande do Sul e 3% em São Paulo. Não obtivemos dados de avanço físico em 

nenhuma obra do Paraná. 

 Os Gráficos 14 e 15 apresentam as proporções da amostra dos indicadores por 

sistema construtivo e nicho de mercado respectivamente. 
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Gráfico 14 - Caracterização da amostra 
por sistema construtivo 

 

            Fonte: A autora 

Gráfico 15 - Caracterização da amostra 
por nicho de mercado 

 

              Fonte: A autora 

 Em relação aos sistemas construtivos, 56% da amostra coletada refere-se a 

obras de parede de concreto, 30% de obras de estrutura de concreto armado moldado 

in loco, 11% de alvenaria estrutural e 3% de estrutura pré-moldada. No que se refere 

a nicho de mercado, 93% das obras de edificações coletadas são residenciais e 7% 

comerciais.  

4.5.3 Caracterização da amostra com dados de boas práticas 

 Da amostra total de 186 obras de edificações, apenas 102 obras, ou seja, 

54,8% forneceram dados de boas práticas aplicadas em canteiro. Essa dificuldade 

aumentou principalmente quando se tratou de obras já finalizadas, uma vez que em 

geral os dados eram descartados pelas empresas. Os Gráficos 16 e 17 apresentam 

as proporções da amostra dos indicadores por estado e por região, respectivamente. 
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Gráfico 16 - Caracterização da amostra 
por região 

 

Fonte: A autora 

Gráfico 17 - Caracterização da amostra 
por estado 

 

        Fonte: A autora 

Da amostra obtida com dados de boas práticas, 67% das obras estão 

localizadas na região nordeste 17% na região centro-oeste, 14% na região sul e 2% 

na região sudeste. Analisando a amostra por estado de coleta, verifica-se que 31% 

das obras estão na Bahia, 3% em Sergipe, 6% em Alagoas, 6% em Pernambuco, 14% 

no Ceará, 8% no Distrito Federal, 8% em Goiás, 13% no Rio Grande do Sul e 11% em 

São Paulo. Não obtivemos dados de boas práticas em nenhuma obra do Paraná. 

Os Gráficos 18 e 19 apresentam as proporções da amostra dos indicadores por 

sistema construtivo e nicho de mercado respectivamente. Em relação aos sistemas 

construtivos, 42% da amostra coletada refere-se a obras de estrutura de concreto 

armado moldado in loco, 44% de obras de parede de concreto, 11% de alvenaria 

estrutural e 3% de estrutura pré-moldada. No que se refere a nicho de mercado, 92% 

das obras coletadas são residenciais e 8% comerciais. 
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Gráfico 18 - Caracterização da amostra 
por sistema construtivo 

 

Fonte: A autora 

Gráfico 19 - Caracterização da amostra 
por nicho de mercado 

 

Fonte: A autora 

 Nas seções a seguir serão apresentadas as análises da adoção de boas 

práticas associadas a consumo de água, consumo de energia e geração de resíduos, 

nos escopos geral, por região e por sistema construtivo. 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos no estudo.  

Foram estabelecidos valores de referência gerais e por sistema construtivo 

para os seis indicadores propostos pelo PBQP-H e valores de referência por faixa de 

avanço físico e por ano apenas para os três indicadores ao longo da obra. Vale 

ressaltar que, para os fins desse trabalho, foram utilizadas como valores de referência 

as medianas das amostras, visando reduzir a variabilidade do valor do indicador 

causada pela complexidade dos processos construtivos. Também serão 

apresentadas as análises estabelecidas a partir dos valores de referência obtidos e 

da aplicação dos testes de hipóteses não paramétricos (Kruskal-Wallis e Mann-

Whitney). 

Além disso, será apresentado o levantamento realizado acerca da adoção de 

boas práticas em todas as obras da amostra e os resultados verificados a partir da 

associação destas com os indicadores. Também podem ser verificadas nesse capítulo 

as equações de predição de desempenho ambiental de canteiro de obras, obtida 

através de Redes Neurais Artificiais.  

Ao final, são apresentadas as discussões referentes aos resultados obtidos no 

desenvolvimento desta dissertação. 

 RESUMO DOS VALORES DE REFERÊNCIA DOS INDICADORES DE 

SUSTENTABILIDADE DO PBQP-H 

A Tabela 2 e o Quadro 7 apresentam os resumos dos valores de referência 

obtidos para cada estratificação da amostra e dos resultados obtidos através da 

aplicação dos testes de hipóteses, respectivamente. As análises dos resultados 

obtidos serão apresentadas nas seções a seguir.  
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Tabela 2 - Valores de referência calculados a partir da amostra coletada 

Eixo Consumo de água Consumo de energia Geração de resíduos 

Indicador Ao longo 
(m³/ 

trabalhador) 

Ao 
final 

(m³/m²) 

Ao longo 
(kWh/ 

trabalhador) 

Ao final 
(kWh/ 

m²) 

Ao longo 
(m³/ 

trabalhador) 

Ao final 
(m³/m²) 

M
e
d

ia
n

a
s
 d

e
 r

e
fe

rê
n
c
ia

 

Gerais (N=186) 1,86 0,28 33,29 4,58 0,85 0,12 

Por sistema 
construtivo 

(N=181) 

CA 1,67 0,28 43,74 6,73 0,79 0,14 

PC 1,92 0,18 15,12 1,86 0,95 0,11 

AE 2,37 0,32 37,5 3,77 0,82 0,08 

Por faixa de 
avanço 
físico 

(N=70) 

10% 1,97 - 16,36 - 0,64 - 

20% 1,74 - 22,24 - 0,68 - 

30% 1,73 - 19,36 - 0,66 - 

40% 1,52 - 18,06 - 0,76 - 

50% 1,21 - 16,35 - 0,75 - 

60% 1,17 - 15,20 - 1,02 - 

70% 1,70 - 14,27 - 0,84 - 

80% 1,51 - 14,41 - 0,89 - 

90% 1,82 - 15,31 - 1,00 - 

100% 1,87 - 25,03 - 1,20 - 

Por ano 
(N=161) 

2011 2,44 - 67,06 - 1,15 - 

2012 2,10 - 45,34 - 0,74 - 

2013 2,16 - 60,68 - 0,77 - 

2014 2,82 - 56,95 - 0,95 - 

2015 2,00 - 51,02 - 0,76 - 

2016 1,56 - 42,94 - 0,77 - 

2017 1,70 - 26,60 - 0,82 - 

2018 1,51 - 25,52 - 0,76 - 

2019 1,85 - 18,00 - 1,21 - 
LEGENDA: CA: Concreto Armado Moldado in loco, PC: Parede de Concreto; AE: Alvenaria Estrutural 

Fonte: A autora 

Quadro 7 - Resumo dos resultados obtidos através da aplicação dos testes de 
hipóteses 

Hipótese Teste Variáveis 

Resultado 

Indicador 
Evidência 
estatística 

O consumo de água em canteiros 
de obras pode apresentar 
diferença significativa de acordo 
com o sistema construtivo adotado 

KW 
Parede de concreto x Alvenaria estrutural x 
Concreto armado moldado in loco 

Ao longo  Sim 

Ao final Não 

MW 

Concreto armado x Parede de concreto 

Ao longo 

Não 

Concreto armado x Alvenaria estrutural Sim 

Parede de concreto x Alvenaria estrutural Não 

Concreto armado x Parede de concreto 

Ao final 

Não 

Concreto armado x Alvenaria estrutural Não 

Parede de concreto x Alvenaria estrutural Não 

O consumo de energia em 
canteiros de obras pode 
apresentar diferença significativa 

KW 
Parede de concreto x Alvenaria estrutural x 
Concreto armado moldado in loco 

Ao longo Sim 

Ao final Sim 
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Hipótese Teste Variáveis 

Resultado 

Indicador 
Evidência 
estatística 

de acordo com o sistema 
construtivo adotado 

MW 

Concreto armado x Parede de concreto 

Ao longo 

Sim 

Concreto armado x Alvenaria estrutural Não 

Parede de concreto x Alvenaria estrutural Sim 

Concreto armado x Parede de concreto 

Ao final 

Sim 

Concreto armado x Alvenaria estrutural Não 

Parede de concreto x Alvenaria estrutural Sim 

A geração de resíduos em 
canteiros de obras pode 
apresentar diferença significativa 
de acordo com o sistema 
construtivo adotado 

KW 
Parede de concreto x Alvenaria estrutural x 
Concreto armado moldado in loco 

Ao longo Não 

Ao final Não 

MW 

Concreto armado x Parede de concreto 

Ao longo 

Sim 

Concreto armado x Alvenaria estrutural Não 

Parede de concreto x Alvenaria estrutural Não 

Concreto armado x Parede de concreto 

Ao final 

Não 

Concreto armado x Alvenaria estrutural Sim 

Parede de concreto x Alvenaria estrutural Não 

O consumo de água em canteiros 
de obras pode apresentar 
diferença significativa de acordo 
com a fase da obra 

KW Faixas de 10% avanço físico de 0 a 100% Ao longo Não 

O consumo de energia em 
canteiros de obras pode 
apresentar diferença significativa 
de acordo com a fase da obra 

KW Faixas de 10% avanço físico de 0 a 100% Ao longo Não 

A geração de resíduos a em 
canteiros de obras pode 
apresentar diferença significativa 
de acordo com a fase da obra 

KW Faixas de 10% avanço físico de 0 a 100% Ao longo Não 

O consumo de água em canteiros 
de obras pode apresentar 
diferença significativa de acordo 
com o tamanho da área construída 

KW Faixas de 10000 m² de área construída Ao longo Não 

O consumo de energia em 
canteiros de obras pode 
apresentar diferença significativa 
de acordo com o tamanho da área 
construída 

KW Faixas de 10000 m² de área construída Ao longo Não 

A geração de resíduos em 
canteiros de obras pode 
apresentar diferença significativa 
de acordo com o tamanho da área 
construída 

KW Faixas de 10000 m² de área construída Ao longo Não 

O consumo de água em canteiros 
de obras pode apresentar 
diferença significativa de acordo 
com o tempo de duração da obra 

KW 

Faixas de 12 meses de obra 

Ao longo Não 

KW Ao final Não 

KW Faixas de 12 meses de obra Ao longo Não 
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Hipótese Teste Variáveis 

Resultado 

Indicador 
Evidência 
estatística 

O consumo de energia em 
canteiros de obras pode 
apresentar diferença significativa 
de acordo com o tempo de 
duração da obra 

KW Ao final Sim 

A geração de resíduos em 
canteiros de obras pode 
apresentar diferença significativa 
de acordo com o tempo de 
duração da obra 

KW 

Faixas de 12 meses de obra 

Ao longo Não 

KW Ao final Não 

O consumo de energia em 
canteiros de obras pode 
apresentar diferença significativa 
de acordo com a adoção de 
equipamentos de transporte 
vertical de carga 

KW 

Uso de equipamentos de transporte vertical 
de carga 

Ao longo Sim 

KW Ao final Não 

O consumo de água em canteiros 
de obras pode apresentar 
diferença significativa à medida em 
que aumenta o percentual de 
adoção de boas práticas 
associadas ao consumo de água 

KW 

Faixas de adoção de boas práticas: 0-30%; 
30-60%; 60-100% 

Ao longo Não 

KW Ao final Não 

O consumo de energia em 
canteiros de obras pode 
apresentar diferença significativa à 
medida em que aumenta o 
percentual de adoção de boas 
práticas associadas ao consumo 
de energia 

KW 

Faixas de adoção de boas práticas: 0-30%; 
30-60%; 60-100% 

Ao longo Não 

KW Ao final Não 

A geração de resíduos em 
canteiros de obras pode 
apresentar diferença significativa à 
medida em que aumenta o 
percentual de adoção de boas 
práticas associadas à geração de 
resíduos 

KW 

Faixas de adoção de boas práticas: 0-30%; 
30-60%; 60-100% 

Ao longo Não 

KW Ao final Não 

LEGENDA: KW: Kruskal-Wallis; MW: Mann-Whitney 

Fonte: A autora 

 PANORAMA E EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL DE OBRAS DE 

EDIFICAÇÕES EM RELAÇÃO AOS INDICADORES DO PBQP-H 

Esta seção apresenta os resultados obtidos para as amostras gerais, por ano 

(análise do processo evolutivo dos indicadores) e por sistema construtivo. A 

caracterização da amostra utilizada nesta análise de dados foi apresentada na seção 

4.5.1.   

5.2.1 Análises da amostra geral, por sistema construtivo e por ano 

Nesta seção serão apresentados os valores de referência para a amostra total 

dos indicadores com análises dos dados gerais, por ano e por sistema construtivo. 
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5.2.1.1 Valores de referência e análises da amostra geral 

 A Tabela 3 apresenta os valores de referência dos seis indicadores da 

qualidade voltados à sustentabilidade do PBQP-H, incluindo todos os dados da base 

de dados. 

Tabela 3 - Valores de Referência dos seis indicadores do PBQP-H (N=186) 

Parâmetro Indicadores ao longo da obra Indicadores ao final da obra 

Consumo 
de água 

 (m³/ 
trabalhador) 

Consumo de 
energia (kWh/ 
trabalhador) 

Geração de 
resíduos (m³/ 
trabalhador) 

Consumo 
de água 
(m³/m²) 

Consumo 
de energia 
(kWh/m²) 

Geração 
de 

resíduos 
(m³/m²) 

Mínimo 0,01 0,11 0,01 0,003 0,15 0,03 

Média 3,82 48,65 3,23 0,33 5,75 0,15 

Mediana 1,86 33,29 0,86 0,28 4,58 0,12 

Desvio 
Padrão 

12,26 69,38 17,20 0,23 4,63 0,12 

CV 321% 143% 532% 70% 81% 79% 

Q25 0,91 15,31 0,44 0,17 2,31 0,07 

Q75 3,22 60,51 1,47 0,44 7,89 0,20 

Aq 0,18 0,20 0,20 0,19 0,19 0,32 

Máximo 348,94 1512,00 440,00 1,12 21,44 0,64 

LEGENDA: CV=Coeficiente de variação; Q25 = 1º quartil; Q75 = 3º quartil; Aq = Coeficiente de 
assimetria baseado em quartis 

 

Fonte: A autora 

 A partir dos valores apresentados, observa-se que o Coeficiente de Variação 

(CV) apresenta uma grande extensão da variabilidade em relação à média da 

amostra, em todos os indicadores. O indicador com maior coeficiente de variação foi 

a geração de resíduos ao longo da obra, com 532%.  

Analisando a assimetria dos dados, verifica-se que as amostras de todos os 

indicadores apresentaram assimetria positiva, o que indica uma alta concentração de 

valores baixos, porém as médias estão sofrendo influência dos valores altos.  

Esta variabilidade e assimetria dos dados decorre da alta complexidade e 

variabilidade das obras de construção. Visando reduzir esse impacto, foram adotadas 

as medianas de cada indicador para ser usado como referência. 

O Quadro 8 apresenta as obras que apresentaram os melhores e piores 

desempenhos associados a cada indicador. Para os indicadores ao longo da obra, 

que são medidos mês a mês, foram calculadas as medianas das obras, para que a 

variabilidade do mês isoladamente não afetasse no valor do indicador.  
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Para o indicador ao final da obra, foi usado o valor do indicador em si. As obras 

que apresentaram as menores medianas para os indicadores de geração de resíduos 

ao longo e ao final da obra e as obras que apresentaram as maiores medianas para o 

indicador de consumo de energia ao longo da obra e consumo de água ao final da 

obra não possuíam ficha de caracterização, não sendo possível avaliar as causas do 

desempenho. Assim, foram analisadas as possíveis causas das obras que 

apresentaram os próximos valores (mínimos ou máximos).  
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Quadro 8 - Caracterização e possíveis causas das mínimas e máximas medianas 

Indicador Valor 

Caracterização da obra correspondente Possíveis causas 

Sistema 
construtivo 

Nicho  Padrão EM 

Água de 
poço ou 

caminhão 
pipa 

Gerador  

Equipamentos 
de transporte 

vertical de 
carga 

Vedação - Bloco 
Tempo 
(meses) 

Área 
construída 

(m²) Concreto Cerâmico 

Consumo de 
água ao longo 

da obra 
(m³/trabalhador) 

MÍN 0,02 CA RES Alto 78 Não Não Sim Sim Sim 27 12.885,26 
Sistema construtivo; Água direto da 
concessionária - maior controle do uso. 

MÁX 63,42 PC RES MCMV 80 Sim Sim Não Não Não 16 21.445,56 
Descontrole devido a uso de água de 
poço; Prazo curto de obra, demandando 
um gasto mensal maior. 

Consumo de 
energia ao 

longo da obra 
(m³/trabalhador) 

MÍN 0,46 CA RES Alto 50 Não Não Sim Não Sim 23 S/I 
Apenas dados iniciais da obra - fases com 
menores consumos de energia 

MÁX 110,41 CA RES Alto 13 Não Não Sim Sim Sim 14 14.309,55 
Obra no início - Efetivo médio ainda 
pequeno impactando no valor do indicador 

Geração de 
resíduos ao 

longo da obra 
(m³/trabalhador) 

MÍN 0,21 AE RES MCMV 37 Sim Sim Sim Não Sim 46 18.450,42 
Sistema construtivo; paginação da 
alvenaria; escolha criteriosa de material. 

MÁX 48,44 CA RES Alto 22 Sim Não Sim Não Sim 34 30.716,15 
Efetivo médio mensal pequeno, 
impactando na redução do valor do 
indicador medido mensalmente. 

Consumo de 
água ao final da 

obra (m³/m²) 

MÍN 0,003 CA RES Alto 78 Não Não Sim Sim Sim 27 12.885,26 

Água direto da concessionária - maior 
controle do uso; sistema construtivo. Obs: 
Mesma obra que apresentou valor mínimo 
para o indicador ao longo. 

MÁX 0,97 CPM  RES MCMV 97 Sim Sim Não Não Não 9 4.722,21 
A fábrica de pré-moldados fica dentro do 
canteiro - não há separação na medição 
do consumo de água. 

Consumo de 
energia ao final 

da obra 
(kWh/m²) 

MÍN 0,15 CA RES Alto 22 Sim Não Sim Não Sim 34 30.716,15 
Uso de gerador de energia não 
contabilizado no consumo. 

MÁX 21,44 CA RES Alto S/I Não Não Sim Não Sim 58 46.537,00 
Sistema construtivo; Tempo de obra; Uso 
de equipamento de transporte vertical de 
carga. 

Geração de 
resíduos ao 
final da obra 

(m³/m²) 

MÍN 0,03 CPM  RES MCMV 97 Sim Sim Não Não Não 9 4.722,21 
Estrutura pré-moldada - Peças estruturais 
e de vedação feitas sob medida, 
reduzindo o desperdício. 

MÁX 0,64 CA RES Alto 22 Sim Não Sim Não Sim 34 30.716,15 Sistema construtivo; tempo de obra. 

Legenda: EM= Efetivo Médio; Mín = Mínimo; Máx = Máximo; CA = Concreto armado moldado in loco; PC = Parede de concreto; AE = Alvenaria estrutural; CPM = Concreto pré-moldado; RES = Residencial; 
MCMV = Minha Casa Minha Vida; S/I = Sem informação 

Fonte: A Autora 
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5.2.2 Valores de referência por ano e análise do processo evolutivo dos 

indicadores 

 A seguir são apresentadas a evolução da quantidade de dados e das medianas 

de referência para os indicadores de consumo de água, consumo de energia e 

geração de resíduos ao longo da obra. Não foi possível realizar esse levantamento 

para os indicadores ao final da obra, pois a maior parte dos dados desses indicadores 

foi coletada a partir de banco de dados de empresas, que não possuem ficha de 

caracterização de obras. Assim, não foi possível identificar o ano de finalização destas 

obras. 

 O Gráfico 20 apresenta a evolução da quantidade de dados coletados do 

indicador ao longo da obra por ano. A amostra apresentou dados entre 2011 e 2019.  

Gráfico 20 - Evolução da quantidade de dados por ano por indicador 

 

Fonte: A autora 

A partir do gráfico apresentado, pode-se verificar que os anos com menor 

quantidade de dados coletados foram 2011 e 2012. Esse fato pode ser justificado pelo 

ano de início de obrigatoriedade da coleta dos indicadores (2012). Além disso, 

observa-se que houve um aumento progressivo na quantidade de obras com esses 

dados ao longo dos anos (exceto por uma pequena queda do ano de 2014 para o ano 

de 2015), sendo 2018 o ano com a maior quantidade de dados, o que pode ser 

indicativo de que as empresas estão passando a coletar e armazenar essas 

informações. Uma vez que os dados de 2019 só se referem ao primeiro semestre, 

ainda não foi possível avaliar o crescimento da quantidade de dados deste. 
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O Gráfico 21 apresenta a evolução das medianas por ano para o indicador de 

consumo de água ao longo da obra. 

Gráfico 21 – Evolução da mediana de referência por ano do indicador de 
consumo de água ao longo da obra 

 

Fonte: Autora 

 Observa-se a partir do gráfico um pico de consumo no ano de 2014, porém nos 

outros anos verifica-se uma tendência de queda dos valores de mediana, exceto entre 

2016 e 2017, os quais apresentaram pequeno aumento no valor do indicador. Esse 

resultado pode apontar para uma conscientização maior das empresas em relação ao 

consumo de água. Verifica-se que de 2016 até 2018 as medianas anuais se 

apresentaram abaixo da mediana geral. 

O Gráfico 22 apresenta a evolução das medianas por ano para o indicador de 

consumo de energia ao longo da obra 

Gráfico 22 – Evolução da mediana de referência por ano do indicador de 
consumo de energia ao longo da obra 

 

Fonte: A Autora 

 A partir da análise do gráfico, verifica-se uma clara tendência de queda no 

consumo de energia, especialmente entre os anos de 2013 e 2019, que apresentou 
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uma redução de 70,33% no indicador. O maior valor apresentado foi em 2011, que 

pode ser devido à pouca quantidade de dados obtida para esse ano. Observa-se que 

o ano de 2019 apresenta valor bastante semelhante ao de 2018, apesar da amostra 

apenas do primeiro semestre, e que desde o ano de 2017 os valores das medianas 

anuais estão posicionados abaixo da mediana geral. 

 O Gráfico 23 apresenta a evolução das medianas por ano para o indicador de 

geração de resíduos ao longo da obra 

Gráfico 23 - Evolução da mediana de referência por ano do indicador de geração de 
resíduos ao longo da obra 

 

Fonte: A Autora 

 As medianas anuais do indicador de geração de resíduos ao longo da obra 

apresentaram queda em relação ao ano de 2011, porém entre 2012 e 2018 variaram 

acima e abaixo da mediana, com valores relativamente próximos a esta. A mediana 

do indicador para o ano de 2019 foi a que apresentou o maior resultado, porém, como 

já mencionado, são dados parciais coletados no primeiro semestre de 2019 e esse 

valor de referência pode sofrer alterações. 

5.2.3 Valores de referência e análise por sistema construtivo 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos a partir das análises 

realizadas na amostra estratificada por sistema construtivo, sendo estes as medianas 

de referência para os sistemas concreto armado moldado in loco, parede de concreto 

e alvenaria estrutural. A amostra coletada também contempla o sistema construtivo 

estrutura pré-moldada, porém não foi realizada análise para esse sistema, uma vez 

que há apenas três obras (da mesma empresa) deste, não havendo 

representatividade para análise.  
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No Apêndice E estão apresentadas as tabelas com parâmetros estatísticos 

básicos, como mínimos, máximos, médias, desvio padrão, entre outros, para cada 

sistema construtivo analisado.  

5.2.3.1 Consumo de água  

 Os Gráficos 24 e 25 apresentam as medianas de referência obtidas por sistema 

construtivo para os indicadores de consumo de água ao longo da obra e de consumo 

de água ao final da obra. 

Gráfico 24 - Medianas de referência por 
sistema construtivo – Indicador de 

consumo de água ao longo da obra 

 

Fonte: A Autora 

Gráfico 25 - Medianas de referência por 
sistema construtivo – Indicador de 

consumo de água ao longo da obra 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: A Autora 

Para os indicadores relacionados ao consumo de água, as medianas referentes 

ao sistema construtivo alvenaria estrutural apresentaram os maiores resultados, 

sendo 2,37 m³/trabalhador e 0,32 m³/m², para os indicadores ao longo e ao final da 

obra, respectivamente. Estrutura de concreto armado moldado in loco apresentou a 

menor mediana associada ao indicador ao longo da obra (1,67 m³/trabalhador) e 

Parede de Concreto apresentou a menor mediana associada ao indicador de consumo 

de água ao final da obra (0,18 m³/m). As medianas de referência da amostra geral 

foram 1,86 m³/trabalhador e 0,28 m³/m, respectivamente. 

Os testes de hipóteses aplicados (Quadro 7) mostraram diferença 

significativa apenas para o indicador de consumo de água ao longo da obra, 

quando comparados os três grupos (teste de Kruskal-Wallis) e quando 

comparados os sistemas dois a dois (Mann-Whitney) entre alvenaria estrutural 

e concreto armado moldado in loco. Uma possível causa para o maior consumo de 

água em obras de alvenaria estrutural seria o efetivo médio, uma vez que, de acordo 

com o levantamento realizado na amostra coletada (Gráfico 5), esse sistema demanda 

menor quantidade de trabalhadores ao longo da obra quando comparado aos outros 
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dois sistemas estudados. Assim, como o indicador ao longo da obra é em função do 

efetivo médio, essa característica pode ter impactado no valor do indicador.  

As variáveis tempo de obra e área construída foram avaliadas para análise de 

causa de resultado, com impacto no sistema construtivo. Porém, o teste de Kruskal-

Wallis apontou que para nenhuma das duas variáveis há indício de impacto 

associado à área construída nos indicadores de consumo de água, ou seja, a 

diferença não foi significativa entre os grupos.  

5.2.3.2 Consumo de energia  

Os Gráficos 26 e 27 apresentam as medianas de referência obtidas por sistema 

construtivo para os indicadores consumo de energia ao longo da obra e consumo de 

energia ao final da obra. 

Gráfico 26 - Medianas de referência por 
sistema construtivo - Indicador de 

consumo de energia ao longo da obra 

 

Fonte: A Autora 

Gráfico 27 - Medianas de referência por 
sistema construtivo - Indicador de 

consumo de energia ao final da obra 

Fonte: A Autora 

Ambos os indicadores associados ao consumo de energia apresentaram 

tendências parecidas de resultado, sendo os maiores valores associados ao sistema 

construtivo concreto armado moldado in loco (43,72 kWh/trabalhador e 6,73 kWh/m²), 

seguido de alvenaria estrutural (37,5 kWh/trabalhador e 6,73 kWh/m²) e parede de 

concreto, que apresentou os menores valores (15,21 kWh/trabalhador e 1,86 kWh/m²). 

As medianas de referência para esses indicadores foram 33,29 kWh/trabalhador e 

4,58 kWh/m².  

Os dois testes de hipóteses aplicados (Quadro 7) para os três sistemas e para 

os sistemas dois a dois apresentaram exatamente os mesmos resultados para ambos 

os indicadores. O teste de Kruskal-Wallis apontou que há diferença significativa entre 

os três grupos. Os resultados do teste de Mann-Whitney apontaram que essa 
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diferença está, principalmente, quando se compara o sistema de parede de concreto 

com as obras com os outros dois sistemas construtivos, não mostrando diferença 

significativa entre obras dos sistemas concreto armado moldado in loco e alvenaria 

estrutural. O fato do indicador de consumo de energia ao final da obra apresentar a 

mesma tendência de resultado do indicador de consumo de energia ao longo da obra 

pode indicar um padrão bem definido de consumo de energia para esses sistemas 

construtivos. Nesse sentido, a variável sistema construtivo pode impactar no 

valor dos indicadores consumo de energia ao longo da obra e consumo de 

energia ao final da obra.  

As variáveis uso de equipamento de transporte vertical de carga e tempo de 

obra foram avaliadas como causa desse perfil de comportamento (Quadro 7). De 

acordo com levantamento realizado a partir das fichas de caracterização coletadas no 

estudo, as edificações em alvenaria estrutural e as edificações de concreto armado 

moldado in loco em média são 21,19% e 75,3%, respectivamente, mais altos do que 

as edificações em parede de concreto. Além disto, as edificações de concreto armado 

moldado in loco apresentam duração em média 50% superior quando comparado às 

edificações de parede de concreto e 23% superior quando comparado às edificações 

de alvenaria estrutural.  

Os testes de hipóteses apontaram que a diferença é significativa entre as obras 

que utilizam e não utilizam os equipamentos de transporte vertical de carga para o 

indicador ao longo da obra, ou seja, essa diferença é significativa quando medido mês 

a mês. Já o tempo de obra apresenta diferença significativa no valor do indicador ao 

final da obra, ou seja, na quantidade total gerada de energia durante todo o período 

de construção. Assim, a variável uso de equipamento de transporte vertical de 

carga pode gerar impacto significativo no indicador de consumo de energia ao 

longo da obra e a variável tempo de obra pode gerar diferença significativa no 

indicador de consumo de energia ao final da obra. 

A variável área construída também foi avaliada para análise de causa de 

resultado associado ao consumo de energia. Porém, o teste de Kruskal-Wallis 

apontou que não há indício de impacto da área construtiva nos indicadores de 

consumo de energia, ou seja, a diferença não foi significativa entre os grupos 

(Quadro 7).  
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5.2.3.3 Geração de resíduos 

Os Gráficos 28 e 29 apresentam as medianas de referência obtidas por obras 

de edificações por sistema construtivo para os indicadores de geração de resíduos ao 

longo da obra e geração de resíduos ao final da obra. 

Gráfico 28 - Medianas de referência por 
sistema construtivo – Indicador de 

geração de resíduos ao longo da obra 

Gráfico 29 - Medianas de referência por 
sistema construtivo – Indicador de 

geração de resíduos ao final da obra 

  

Fonte: A autora Fonte: A autora 

Os indicadores relacionados a geração de resíduos não apresentaram 

tendências tão claras como aquelas que foram obtidas para os indicadores associados 

ao consumo de água e energia. Para o indicador ao longo da obra, o maior valor foi 

associado ao sistema construtivo parede de concreto (0,95 m³/trabalhador) e o menor 

a concreto armado moldado in loco (0,79 m³/trabalhador). Já para o indicador ao final 

da obra, o maior valor foi associado ao sistema construtivo concreto armado moldado 

in loco (0,14 m³/m²) e o menor a alvenaria estrutural (0,11 m³/m²). As medianas gerais 

de referência obtidas foram 0,86 m³/trabalhador e 0,12 m³/m². 

O teste de Kruskal-Wallis apontou que não há diferença significativa na geração 

de resíduos entre os sistemas construtivos, tanto ao longo quanto ao final da obra. Já 

o teste de Mann-Whitney apontou que há diferença significativa quando compara 

concreto armado moldado in loco e parede de concreto ao longo da obra e 

concreto armado moldado in loco e alvenaria estrutural ao final da obra.  

O fato de alvenaria estrutural produzir menos resíduos é surpreendente, pois, 

devido à grande quantidade de bloco utilizada nesse sistema esperava-se que este 

gerasse mais resíduos. Porém, a partir de entrevistas não estruturadas em obras de 

alvenaria estrutural foi possível observar que justamente pelo fato de haver uma maior 
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geração de resíduos, os gestores investem mais em estratégias para evitar 

desperdícios, como paginação e cautela na escolha de fornecedores de blocos. 

Para avaliar as diferenças obtidas entre os sistemas construtivos para esses 

indicadores, a causa tempo de obra foi analisada mais uma vez. Conforme 

mencionado no tópico anterior, as edificações de concreto armado moldado in loco 

apresentam duração em média 50% superior quando comparado às edificações de 

parede de concreto e 23% superior quando comparado às edificações de alvenaria 

estrutural.  

Assim, as obras de edificações de parede de concreto poderiam gerar mais 

resíduos mês a mês, pois há uma quantidade maior de serviços acontecendo dentro 

desse período, mas ao final da obra, devido ao tempo de construção, as obras de 

concreto armado moldado in loco produziriam mais. Porém, o teste de hipótese de 

Kruskal-Wallis apontou que a diferença entre os valores obtidos não é significativa, 

não sendo o tempo de obra uma variável que gera impacto nos indicadores 

associados a geração de resíduos. 

A variável área construída também foi avaliada para análise de causa de 

resultado associado à geração de resíduos. Porém, o teste de Kruskal-Wallis apontou 

que não há indício de impacto da área construída associado aos indicadores de 

geração de resíduos, ou seja, a diferença não foi significativa entre os grupos 

(Quadro 7).  

 ANÁLISE DA AMOSTRA POR FAIXA DE AVANÇO FÍSICO 

 Esta seção apresenta a análise da amostra das obras de edificações que 

forneceram os dados de avanço físico mensal e a sua associação com dados dos 

indicadores ao longo dos meses da obra (a caracterização dessa amostra foi 

apresentada na seção 4.5.2).  

O objetivo desta análise é identificar as fases de obra com maiores e menores 

impactos associados ao consumo de água, ao consumo de energia e à geração de 

resíduos para possibilitar o estabelecimento de metas de melhoria de desempenho de 

forma mais precisa, avaliando as necessidades de cada etapa da obra.  

Para tanto, a etapa de construção foi dividida em dez faixas de 10% de 

progresso, sendo calculadas as medianas referentes a cada porção para efeitos de 
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comparação. Apenas foi possível avaliar o progresso para os indicadores ao longo da 

obra, uma vez que os indicadores ao final só utilizam o consumo acumulado.  

O teste de Kruskal-Wallis na amostra para os três indicadores mostrou que não 

há diferença significativa entre os grupos para os três indicadores analisados (Quadro 

7). Assim, os impactos associados ao consumo de água, consumo de energia e 

a geração de resíduos não apresentam diferença significativa entre as fases de 

construção.  

Desta forma, as análises apresentadas a seguir referem-se as fases que 

apresentaram os maiores e menores valores dos indicadores, visando facilitar o 

processo de identificação de oportunidade melhorias para implementação de ações 

mitigadoras para o gestor da obra. No Apêndice F estão apresentadas as tabelas com 

parâmetros estatísticos básicos para essa amostra, como mínimos, máximos, médias, 

desvio padrão, entre outros para cada fase de obra analisada. 

5.3.1.1 Indicador de consumo de água ao longo da obra (m³/trabalhador) 

O Gráfico 30 apresenta as medianas obtidas para o indicador de consumo de 

água ao longo da obra para cada faixa de 10% de avanço físico em uma amostra de 

70 obras de edificações.  

Gráfico 30 - Medianas de referência do indicador de consumo de água ao longo da 
obra por faixa de avanço físico em função da mediana geral e mediana da amostra 

 

Fonte: A autora 

 A partir dos resultados obtidos, observou-se uma variação das medianas entre 

1,17 m³/trabalhador e 1,97 m³/trabalhador. Verifica-se que os maiores consumos 
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estão associados às faixas de 0-10% e 90-100% de avanço físico. Esses resultados 

podem ser justificados pela baixa quantidade de trabalhadores em canteiros no início 

e no final da obra, bem como a ocorrência de serviços de terraplanagem (início da 

obra), limpeza final e testes de estanqueidade (final da obra), que podem causar maior 

consumo de água. Essas faixas de avanço também foram as únicas que 

apresentaram valores acima da mediana geral da amostra total (1,86 m³/trabalhador). 

A mediana da amostra das obras de edificações com dados de avanço físico foi 1,64 

m³/trabalhador, estando ela abaixo da mediana da amostra total. 

Os menores valores de mediana se apresentaram nas faixas de avanço entre 

40%-60%, que em geral está associado à fase de estrutura nas obras de edificações. 

Esses resultados podem ser justificados pelo fato das estruturas de 85% das obras 

de edificações da amostra serem predominantemente de concreto (exceto para 

alvenaria estrutural), que é comprado usinado, isto é, o gasto de água na produção 

não é contabilizado na obra. 

5.3.1.2 Indicador de consumo de energia ao longo da obra (kWh/trabalhador) 

O Gráfico 31 apresenta as medianas de referência para o indicador de consumo 

de energia ao longo da obra para cada faixa de 10% de avanço físico em uma amostra 

69 obras de edificações. 

Gráfico 31 - Medianas de referência do indicador de consumo de energia ao longo 
da obra por faixa de avanço físico em função da mediana geral e mediana da 

amostra 

  

Fonte: A autora 
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Para o indicador consumo de energia ao longo da obra, observou-se uma 

variação das medianas entre 15,94 kWh/trabalhador e 25,03 kWh/trabalhador.  

 A partir de análise comparativa, observa-se que todos os valores ficaram abaixo 

da mediana de referência geral. A mediana do indicador de consumo de energia ao 

longo da obra na amostra das obras de edificações com dados de avanço físico foi 

16,79 kWh/trabalhador, sendo que as faixas de avanço físico entre 0%-10% e 40%-

90% todas as medianas estão abaixo dela e as faixas 10%-40% e 90%-100% estão 

acima.  

Verifica-se que o menor valor dentre as medianas está associado à faixa de 

avanço físico de 50%-90%, que pode ser justificado pela finalização da fase de 

estrutura, reduzindo o uso de alguns tipos de equipamentos, principalmente, de 

transporte vertical de carga, o qual o uso apresentou evidência estatística de maior 

impacto no consumo de energia. O maior valor de mediana encontrado foi 25,03 

kWh/trabalhador referente à faixa de avanço físico de 90-100%, que pode ser 

resultante da fase de entrega da obra (menor efetivo médio) e teste de equipamentos.  

5.3.1.3 Indicador de geração de resíduos ao longo da obra (m³/trabalhador) 

O Gráfico 32 apresenta as medianas obtidas para o indicador de geração de 

resíduos ao longo da obra (m³/trabalhador) para cada faixa de 10% de avanço físico 

da amostra de 67 obras de edificações.  

Gráfico 32 - Mediana de referência do indicador de geração de resíduos ao longo 
da obra por faixa de avanço físico em função da mediana geral e mediana da amostra 

 

Fonte: A autora 
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 Observou-se para o indicador geração de resíduos ao longo da obra uma 

variação das medianas entre 0,64 m³/trabalhador e 1,20 m³/trabalhador. Verifica-se 

que os menores valores dentre as medianas são 0,64 m³/trabalhador, 0,66 

m³/trabalhador e 0,68 m³/trabalhador e estão associados às faixas de avanço físico 

de 0%-30%, o que se pode ser justificado por se tratarem de fases iniciais da obra e 

o indicador não considerar solo no volume de resíduos. O indicador mostra uma 

tendência de crescimento apresentando seu maior valor para a última faixa de avanço 

(90-100%), que pode ser resultado da fase de desmobilização da obra, onde há uma 

grande geração de resíduos e o efetivo médio da obra é reduzido. Assim, verifica-se 

indício de que há crescimento na geração de resíduos ao longo da obra, a medida em 

que as fases avançam e a construção vai sendo finalizada. 

 ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE NOS CANTEIROS E 

ASSOCIAÇÃO DESTAS COM OS INDICADORES 

 Esta seção apresenta a análise da adoção de boas práticas associadas ao 

consumo de água, consumo de energia e geração de resíduos em canteiros de obras 

(Quadro 2), com base na amostra cuja caracterização foi apresentada na seção 4.5.3.  

Além disso, foram aplicados os testes de hipóteses para verificar se a adoção 

de determinadas boas práticas ou um conjunto das mesmas impactam nos valores 

dos indicadores. À princípio, foram levantadas as medianas das obras que aplicavam 

e não aplicavam as boas práticas. Com a amostra dividida entre os grupos 0 e 1, o 

teste foi aplicado para cada indicador em todas as boas práticas correspondente ao 

seu eixo. Não foi encontrada evidência estatística de impacto da boa prática no 

indicador para nenhum dos casos testados. Esse resultado já era esperado, uma vez 

que, devido à complexidade dos processos construtivos e do número de atividades 

envolvidas na etapa de construção, apenas uma boa prática isoladamente não 

conseguiria promover melhorias no indicador.  

Assim, foi testada a correlação entre os indicadores e um grupo de boas 

práticas, dividindo a amostra em 0-30%, 30%-60%, 60%-100% de adoção para cada 

eixo (Quadro 7), visando verificar se a adoção de um conjunto de boas práticas 

implicava em diferença significativa no valor do indicador entre os três grupos. 

Novamente não foi encontrada evidência estatística de impacto da aplicação de 

boas práticas nos resultados dos indicadores para nenhum dos casos testados. 
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5.4.1 Boas práticas associadas ao consumo de água  

 O Gráfico 33 apresenta o levantamento da adoção das boas práticas 

associadas ao consumo de água na amostra de 102 obras de edificações.  

Gráfico 33 - Adoção em percentual da aplicação das boas práticas associadas ao 
consumo de energia no canteiro (N= 102 obras). 

 

Fonte: A autora 

Verifica-se que a boa prática mais aplicada foi “Acompanhar e medir o consumo 

de água mensalmente e ao final da obra”, com adoção em 95% dos canteiros. Apesar 

de ser um percentual alto, esse valor deveria ser maior, visto que das 31 empresas 

da amostra, 30 são certificadas pelo PBQP-H e a medição de consumo mensal e ao 

final da obra é obrigatória para essas empresas. Esse fato pode indicar que há um 

problema no preenchimento desses dados. 

Em seguida, as boas práticas com maiores números de aplicações foram 

“Prover treinamentos para conscientização dos trabalhadores quanto ao consumo 

responsável de água”, com 86% de aplicação, “Dispor de mão de obra para 

manutenção de equipamentos”, com 84% de aplicação e “Promover ações de 

prevenção e controle de vazamentos”, com 73%.  

 As boas práticas com menor taxa de aplicação foram “Utilizar torneiras com 

dispositivo de captação automática” e “Separar sistemas para escoamento das águas 

negras (vasos sanitários e pias de cozinha) e águas cinzas (chuveiros, lavatórios de 

banheiro, tanques)”, com adoção em 27% e 28% dos canteiros, respectivamente. 
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Boas práticas associadas ao consumo de água N=102
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As Figuras 12 e 13 apresentam as boas práticas “Utilizar água de chuva para 

uso não potável” e “Realizar captação, tratamento e reutilização de águas cinzas (pias 

e chuveiros)”, respectivamente, identificadas nos canteiros estudados. 

Figura 12 - Coleta de água pluvial para 
uso não potável 

 

Figura 13 - Reaproveitamento de 
águas cinzas 

 

Fonte: A autora Fonte: A autora 

5.4.2 Boas práticas associadas ao consumo de energia 

 O Gráfico 34 apresenta o levantamento da adoção das boas práticas 

associadas ao consumo de energia na amostra de 82 obras estudadas. 

Gráfico 34 - Adoção em percentual da aplicação das boas práticas associadas 
ao consumo de energia no canteiro (n= 82 obras) 

 

Fonte: A autora 

95%

85%

84%

83%

80%

78%

78%

74%

56%

53%

43%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Acompanhar e medir o consumo de energia…
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Instalar sensores de presença no canteiro

Boas práticas associadas ao consumo de energia N=102



108 

 

  

Verifica-se que a boa prática mais aplicada foi “Acompanhar e medir o consumo 

de energia mensalmente e ao final da obra”, com adoção em 95% dos canteiros, assim 

como a mesma boa prática associada ao consumo de energia, novamente sinalizando 

um possível problema no preenchimento desses dados. Em seguida, as boas práticas 

com maiores números de aplicações foram “Prover treinamentos para conscientização 

dos trabalhadores quanto ao consumo responsável de energia”, “Programar o 

abastecimento de materiais nos pavimentos, reduzindo o uso de equipamentos” e 

“Dispor de mão de obra para manutenção de equipamentos”, com 85%, 87% e 83% 

de adoção nos canteiros, respectivamente.    

A boa prática com menor taxa de adoção foi “Instalar sensores de presença o 

canteiro”, com apenas 6%, porém esta foi verificada em um dos canteiros visitados 

durante as missões para coleta de dados (Figura 14).  Outra boa prática associada ao 

consumo de energia, que não está listada entre as boas práticas pré-estabelecidas 

para esse estudo, foi a adoção de fotocélulas (Figura 15), que é um dispositivo que 

monitora a iluminação do ambiente e controla o acionamento de iluminação artificial 

conforme a necessidade. 

Figura 14 - Uso de sensor de presença 
no canteiro de obras 

 

Figura 15 - Uso de fotocélula no 
canteiro de obras 

 

Fonte: A autora 

5.4.3 Boas práticas associadas à geração de resíduos 

O Gráfico 35 apresenta o levantamento da adoção das boas práticas 

associadas à geração de resíduos na amostra 102 obras de edificações estudadas. 
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Gráfico 35 - Adoção em percentual da aplicação das boas práticas associadas 
à geração de resíduos no canteiro (N= 102 obras) 

 

Fonte: A autora 

Verifica-se que as boas práticas mais aplicadas foram “Elaborar PGRCC, com 

profissional qualificado, implementar e monitorar as ações planejadas” e “Exigir dos 

transportadores de resíduos CTR (Controle do Transporte de Resíduos) devidamente 

preenchida e assinada”, com aplicação em 96% e 95% de dos canteiros, 

respectivamente.    

As boas práticas com menor taxa de adoção foram “Implementar sistema para 

lavagem de rodas, com reaproveitamento de água, na saída do canteiro” e “Usar 

ferramentas munidas de filtros para materiais particulados”, com adoção em 31% e 

33% dos canteiros, respectivamente.  

A Figura 16 apresenta a boa prática “Usar ferramentas munidas de filtros para 

materiais particulados” e a Figura 17 apresenta a boa prática “Prover medidas para 

evitar o derramamento de materiais perigosos na rede de esgoto ou lençol freático” 

identificadas nos canteiros estudados. 
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110 

 

  

Figura 16 - Uso de ferramentas com 
filtros para material particulado 

 

Figura 17 - Separação de materiais 
perigosos 

 

          Fonte: GETEC              Fonte: GETEC 

 EQUAÇÃO DE PREDIÇÃO DE INDICADOR DE DESEMPENHO AMBIENTAL 

DE CANTEIRO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES A PARTIR DE FAIXAS DE 

AVANÇO FÍSICO BASEADO EM REDES NEURAIS ARTIFICIAIS (RNA)  

Nessa seção serão apresentadas as equações de predição de desempenho 

ambiental de canteiro de obras, obtida através de Redes Neurais Artificiais. Esse 

estudo foi realizado em parceria aluno de doutorado do PPEC, Mércurie Janeai 

Rocha, no qual foram desenvolvidas 9 (nove) equações para predição dos três 

indicadores ao longo da obra, quais sejam: indicador de consumo de água ao longo 

da obra (m³/trabalhador), indicador de consumo de energia ao longo da obra 

(kWh/trabalhador) e indicador de geração de resíduos ao longo da obra 

(m³/trabalhador).  

Para cada indicador foram desenvolvidas equações gerais e por sistema 

construtivo para concreto armado moldado in loco e parede de concreto. Não foi 

possível desenvolver equações para alvenaria estrutural devido ao número 

insuficiente de obras na amostra.   

A amostra utilizada é a mesma amostra das obras com dados de avanço físico 

e é composta de 70 (setenta) canteiros. Foram utilizadas as medianas dos indicadores 

ao longo da obra para faixas de 10% de avanço físico. Os dados utilizados no estudo 

estão apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Dados de entrada utilizados no estudo 

Avanço  
físico (%) 

Consumo de água 
(m³/trabalhador) 

Consumo de energia 
(kWh/trabalhador) 

Geração de resíduos 
(m³/trabalhador) 

Geral CA PC Geral CA PC Geral CA PC 

0%-10% 2,08 2,44 1,71 15,49 32,54 11,85 0,65 0,65 0,53 

10%-20% 1,70 1,57 1,67 21,73 36,74 14,71 0,64 0,59 0,83 

20%-30% 1,51 1,51 1,45 21,08 36,24 19,20 0,65 0,57 0,85 

30%-40% 1,41 1,52 1,18 18,09 33,08 14,20 0,64 0,50 0,88 

40%-50% 1,13 1,14 1,13 16,82 30,73 15,14 0,75 0,61 1,00 

50%-60% 0,93 0,95 0,71 14,93 27,85 8,89 1,02 0,68 1,22 

60%-70% 1,70 1,70 0,75 14,03 35,84 9,05 0,87 0,77 1,13 

70%-80% 1,26 1,26 0,77 14,33 26,35 9,31 1,00 0,89 1,15 

80%-90% 1,52 1,45 1,13 15,31 19,30 9,94 1,15 0,70 1,18 

90%-100% 1,51 1,18 1,40 25,03 26,78 15,74 1,20 0,95 1,68 

Fonte: Autores 

Para a análise, foi desenvolvido um software escrito em Python e com o uso 

da biblioteca scikit-learn (PEDREGOSA et al, 2011). Foram testadas tipologias de 

rede de 1 até 10 neurônios e as funções identidade, relu, logarítimica (log) e tangente 

hiperbólica (tanh). Em seguida, algumas redes neurais artificiais foram treinadas com 

o objetivo de prever indicadores de sustentabilidade baseado no avanço físico da 

obra.  

A escolha da função adotada foi baseada em três critérios, quais sejam: R², 

percentual de erro e quantidade de neurônios. Em relação ao R², a melhor rede vai 

ser a que possui esse valor de mais próximo de 1 (um). Para os fins desse estudo, 

foram escolhidos R² apenas iguais a 1, visto que as características dos dados testados 

possibilitaram a escolha dessa forma.  

Já o erro deve estar mais o mais próximo de 0% possível, em um intervalo 

máximo entre -10% e 10%. Atendendo a esses critérios, a melhor rede é aquela com 

o menor número de neurônios possíveis (NETO et al., 2017), pois a equação ajustada 

torna-se mais complexa à medida que o número de neurônios aumenta.  

A função identidade não atendeu aos critérios de erro e R² para nenhuma 

das três categorias.  

A Figura 18 apresenta os gráficos com as funções testadas para equações 

do sistema construtivo concreto armado moldado in loco. 
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Figura 18 - Gráficos das funções testadas para as equações de concreto armado 
moldado in loco 

 

Fonte: Autores 

Nas funções testadas para concreto armado moldado in loco, foram obtidos 

dados os seguintes resultados:  

• Relu: R²=1 para 10 (dez) neurônios, porém o critério do erro não é respeitado 

em nenhum dos casos; 

• Log: R²=1 de 5 (cinco) à 10 (dez) neurônios e o critério do erro é atendido para 

10 (dez) neurônios;  

• Tanh: R²=1 de 5 (cinco) à 10 (dez) neurônios, porém o critério do erro é 

atendido de 7 (sete) à 10 (dez) neurônios.  

Uma vez que o menor número de neurônios deve ser escolhido, a função 

Tanh com 7 (sete) neurônios na camada intermediária foi adotada para o 

estabelecimento das equações para o sistema construtivo concreto armado moldado 

in loco.  

A Figura 19 apresenta os gráficos com as funções testadas para equações 

do sistema construtivo parede de concreto.  
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Figura 19 - Gráficos das funções testadas para as equações de parede de concreto 

 

Fonte: Autores 

Nas funções testadas para parede de concreto, foram obtidos dados os 

seguintes resultados:  

• Relu: R²=1 para sete (sete) neurônios, porém o critério do erro não é respeitado 

em nenhum dos casos; 

• Log: R²=1 de 4 (quatro) à 10 (dez) neurônios e o critério do erro é atendido de 

6 (seis) à 10 (dez) neurônios;  

• Tanh: R²=1 de 4 (quatro) à 10 (dez) neurônios, porém o critério do erro é 

atendido de 5 (cinco) à 10 (dez) neurônios.  

Para atender ao critério do menor número de neurônios, a função Tanh com 

5 (cinco) neurônios na camada intermediária foi adotada para o estabelecimento das 

equações para o sistema construtivo parede de concreto. 

A Figura 20 apresenta os gráficos com as funções testadas para as 

equações gerais. 
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Figura 20 - Gráficos das funções testadas para as equações gerais 

 

Fonte: Autores 

• Relu: R²=1 para de 7 (sete) à 10 (dez) neurônios, porém o critério do erro não 

é respeitado em nenhum dos casos; 

• Log: R²=1 de 4 (quatro) à 10 (dez) neurônios e o critério do erro é atendido de 

7 (sete) à 10 (dez) neurônios;  

• Tanh: R²=1 de 4 (quatro) à 10 (dez) neurônios, porém o critério do erro é 

atendido de 7 (sete) à 10 (dez) neurônios. 

Atendendo ao critério do menor número de neurônios, ambas as funções 

Log e Tanh podem ser utilizadas como equação geral. Para fins desse estudo, foi 

adotada a função Tanh com 7 (sete) neurônios na camada intermediária, no intuito de 

seguir um padrão, uma vez que esta foi a única função possível para as equações por 

sistema construtivo.  

O Quadro 9 apresenta as equações obtidas a partir do modelo desenvolvido 

para o indicador de consumo de água ao longo da obra, indicador de consumo de 

energia ao longo da obra e indicador de geração de resíduos ao longo da obra, 

respectivamente, nas três categorias estudadas. 
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 Quadro 9 - Equações obtidas a partir do modelo desenvolvido 
C
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Indicador de consumo 
de água ao longo da 
obra (m³/trabalhador) 

y0 = 0.7190*tanh(-24.5258*x0 + 12.2065) - 1.0658*tanh(-2.0390*x0 - 
3.6077) + 1.7564*tanh(2.3211*x0 - 1.2509) - 3.0744*tanh(5.7322*x0 - 
0.0959) - 1.1625*tanh(15.8237*x0 - 16.6152) + 
1.3790*tanh(27.6177*x0 - 20.1495) - 1.6019*tanh(44.3626*x0 - 
34.2579) + 1.9785 

Indicador de consumo 
de energia ao longo 

da obra 
(kWh/trabalhador) 

y1 = -2.1304*tanh(-24.5258*x0 + 12.2065) - 15.8004*tanh(-2.0390*x0 
- 3.6077) - 21.9284*tanh(2.3211*x0 - 1.2509) + 
19.7971*tanh(5.7322*x0 - 0.0959) +30.1509*tanh(15.8237*x0 - 
16.6152) + 39.4438*tanh(27.6177*x0 - 20.1495) - 
38.0052*tanh(44.3626*x0 - 34.2579) + 24.8053 

Indicador de geração 
de resíduos 

(m³/trabalhador) 

y2= -0.2378*tanh(-24.5258*x0 + 12.2065) - 1.0979*tanh(-2.0390*x0 - 
3.6077) - 0.5389*tanh(2.3211*x0- 1.2509) + 0.0609*tanh(5.7322*x0 - 

0.0959) + 0.7172*tanh(15.8237*x0 - 16.6152) + 
0.5886*tanh(27.6177*x0 - 20.1495) - 0.4179*tanh(44.3626*x0 - 

34.2579) + 0.2597 

P
a
re

d
e
 d

e
 c

o
n

c
re

to
 

Indicador de consumo 
de água ao longo da 
obra (m³/trabalhador) 

y0 = 0.2217*tanh(-26.3511*x0 + 14.0742) + 0.0006*tanh(-5.1577*x0 + 
1.5169) + 3.6231*tanh(10.3894*x0 - 10.7798) - 
0.4945*tanh(16.8859*x0 - 4.6356) + 0.2267*tanh(70.8911*x0 - 
15.2727) + 4.8389 

Indicador de consumo 
de energia ao longo 

da obra 
(kWh/trabalhador) 

y1 = 4.5401*tanh(-26.3511*x0 + 14.0742) - 9.3103*tanh(-5.1577*x0 + 
1.5169) + 6.0077*tanh(10.3894*x0 - 10.7798) - 
16.5062*tanh(16.8859*x0 -4.6356) + 11.5368*tanh(70.8911*x0 - 
15.2727) + 15.5413 

Indicador de geração 
de resíduos 

(m³/trabalhador) 

y2 = 0.0019*tanh(-26.3511*x0 + 14.0742) - 0.786*tanh(-5.1577*x0 + 
1.5169) - 0.616*tanh(10.3894*x0 - 10.7798) - 0.6872*tanh(16.8859*x0 
- 4.6356) + 0.314*tanh(70.8911*x0 - 15.2727) + 0.184 

G
e
ra

l 

Indicador de consumo 
de água ao longo da 
obra (m³/trabalhador) 

y0 = -0.1532*tanh(-43.3538*x0 + 25.7068) + 0.3124*tanh(-9.077*x0 + 
2.9928) - 0.686*tanh(8.8794*x0 - 0.3779) + 0.2263*tanh(12.09*x0 - 
12.6203) + 2.476 

Indicador de consumo 
de energia ao longo 

da obra 
(kWh/trabalhador) 

y1 = 1.1842*tanh(-43.3538*x0 + 25.7068) + 3.929*tanh(-9.077*x0 + 
2.9928) + 16.416*tanh(8.8794*x0 - 0.3779) + 21.2733*tanh(12.09*x0 - 
12.6203) + 24.0511 

Indicador de geração 
de resíduos 

(m³/trabalhador) 

y2 = -0.1371*tanh(-43.3538*x0 + 25.7068) - 0.0717*tanh(-9.077*x0 + 
2.9928) - 0.0983*tanh(8.8794*x0 - 0.3779) + 0.3887*tanh(12.09*x0 - 
12.6203) + 1.2931 

 
Fonte: Autores 

As equações obtidas podem ser utilizadas de diversas formas, como em 

sistemas de empresas, site ou, de forma bastante simples, aplicando a fórmula para 

cálculo no Microsoft Excel.  

A Figura 21 apresenta a aplicação da equação de consumo de água ao longo 

da obra para o sistema construtivo concreto armado moldado in loco. Para obtenção 

do indicador, insere-se a fórmula e substitui o x0 pelo valor da faixa de avanço (em 

número decimal). 
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Figura 21 – Exemplo de aplicação da equação no Microsoft Excel 

 

Fonte: Autores 

 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nessa seção serão discutidos os resultados obtidos ao longo do 

desenvolvimento desse estudo. As discussões serão divididas em dois tópicos, quais 

sejam: (1) análise do panorama e evolução do desempenho ambiental de obras de 

edificações em relação aos indicadores, envolvendo as análises em relação aos 

indicadores e as boas práticas, (2) modelo preditivo, envolvendo as análises do 

indicador associado a fase da obra, e (3) reflexões acerca da adoção dos indicadores 

do PBQP-H como indicadores ambientais chave. 

5.6.1 Análise do panorama e evolução do desempenho ambiental de obras de 

edificações em relação aos indicadores 

5.6.1.1 Indicadores 

O desenvolvimento deste estudo mostrou a importância de um sistema 

unificado de indicadores ambientais chave, uma vez que este possibilitou a coleta de 

uma métrica única entre as obras, bem como a obtenção de um panorama e a 

verificação de um processo evolução do desempenho das obras de edificações.  

Um dos principais desafios do estudo foi a disponibilização dos dados a partir 

das empresas, uma vez que em muitos casos elas os descartam ou não desejam 

compartilhar seus resultados. Além disto, não existe uma base de dados nacional ou 

regional para recebimento destes dados. Nesse sentido, a participação das 

universidades parceiras (UFC, UFRGS e UFG) foi de extrema importância, visto que 
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elas disponibilizaram seus contatos e solicitaram, junto a equipe de estudo, que os 

dados fossem compartilhados, anonimamente, para os fins da pesquisa.  

Apesar da amostra coletada (186 obras e cerca de 11.000 dados) ser 

relativamente pequena, quando comparada com o tamanho do setor de obras de 

edificações, a semelhança encontrada nos dados e as evidências estatísticas 

observadas nos testes de hipóteses demonstram um padrão de comportamento, 

principalmente quando comparadas obras do mesmo sistema construtivo. Isso pode 

indicar que, caso a amostra seja ampliada, os dados devem tender a apresentar 

comportamento parecido, dentro do escopo dos sistemas construtivos estudados. 

Assim, considera-se que esses dados podem vir a ser generalizáveis. 

Os resultados do estudo mostraram que a variável sistema construtivo é a que 

apresentou maiores diferenças nas amostras. Apresentando resultados de 

indicadores mais baixos ou muito parecido com os outros sistemas, entende-se que, 

no escopo do que foi estudado nessa pesquisa, as obras de parede de concreto 

apresentaram melhor desempenho ambiental, quando comparadas às obras de 

alvenaria estrutural e concreto armado moldado in loco.  

Esse resultado é esperado, uma vez que esse sistema se propõe a realizar 

obras mais industrializadas e com maior repetição, reduzindo a curva de 

aprendizagem e aumentando a padronização dos processos. Além disso, as obras de 

Parede de Concreto em geral estão associadas a habitações de interesse social, 

apresentando pouca variabilidade entre as unidades habitacionais. Já as obras de 

concreto armado moldado in loco estão associadas a edificações de médio e alto 

padrão, que podem apresentar uma complexidade maior, no sentido de variabilidades 

oferecidas e personalização. As obras de Alvenaria estrutural estão associadas às 

obras de baixo e médio padrão, não apresentando um padrão de comportamento 

nesse sentido.  

Outro padrão encontrado na amostra está relacionado a redução dos valores 

dos indicadores de consumo de água ao longo da obra e consumo de energia ao longo 

da obra. Analisando os dados a partir de 2011 (a coleta tornou-se obrigatória em 2012) 

verifica-se a tendência de melhoria de desempenho em relação dos resultados, 

evidenciado pelo consumo de água ao longo da obra de 2,44 m3/trabalhador/mês em 

2011 para 1,51 m3/trabalhador/mês em 2018 e pelo consumo de energia de 67,06 

kWh/trabalhador/mês em 2011 para 25,52 kWh/trabalhador/mês em 2018. Esse 
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resultado mostra a importância de um sistema de medição de desempenho no 

processo de melhoria contínua, o qual pode indicar o nível de desenvolvimento de 

uma organização em determinado aspecto para implementação de melhorias.  

A obrigatoriedade da coleta dos indicadores do PBQP-H propiciou um 

conhecimento sobre o desempenho destes aspectos ambientais nas obras e 

possíveis ações visando uma redução nos valores dos indicadores de consumo 

de água e consumo de energia ao longo da obra. Isso pode ser verificado também 

no aumento da quantidade de dados ao longo do intervalo de 9 (nove) anos adotado 

nesse estudo.  

Entretanto, a realização de benchmarking é de extrema importância no 

processo de melhoria de desempenho. Assim, com o estabelecimento de valores de 

referência e a possibilidade da comparação de resultados, as empresas de 

edificações do setor de construção poderão estabelecer metas a partir de melhores 

práticas para dar suporte o processo de tomada de decisão e a melhoria do 

desempenho ambiental. Espera-se com essa pesquisa que os valores dos 

indicadores diminuam conforme as empresas estabeleçam suas metas e 

consigam diminuir seus consumos. 

Além disso, entidades setoriais e governamentais poderão utilizar a base de 

dados estabelecida para analisar a evolução de desempenho do segmento de 

obras de edificações quanto aos aspectos ambientais e traçar tendências para 

instrumentalizar políticas públicas. As entidades setoriais e governamentais tem 

um papel importante na redução de impactos causados pelo setor de obras de 

edificações, uma vez que podem estabelecer políticas que estimulem a melhoria do 

desempenho ambiental (como redução de taxa de juros para empresas com melhores 

resultados), oferecendo contrapartida para o esforço já existente do setor em causar 

menos impactos. Ademais, a academia pode usar esses valores de referência como 

ponto de partida para futuras pesquisas relacionadas a melhoria do desempenho 

ambiental de obras de edificações, como ampliação dessa base de dados, proposição 

de ações mitigadoras e avaliação de outros indicadores ambientais. 

Conforme previamente apresentado no capítulo 2 deste trabalho, a 

sustentabilidade é composta de três pilares (ou dimensões), sendo eles: social, 

econômico e ambiental. Entende-se que, para analisar de forma mais completa 

desempenho sustentável do segmento de obras de edificações, há necessidade da 
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ampliação da base de dados, bem como da coleta de indicadores que englobem 

outros aspectos ambientais. Além dos indicadores do PBQP-H, dentre os indicadores 

de sustentabilidade de canteiro já propostos pela academia, sugere-se a adoção dos 

indicadores propostos por Almeida (2018), que já foram implementados em canteiro e 

avaliados com as partes intervenientes. 

Assim, novamente o governo e entidades setoriais teriam o papel de propor 

novos indicadores que englobem outras dimensões da sustentabilidade e estabelecer 

um sistema para que as próprias empresas de obras de edificações alimentem com 

seus dados. O objetivo seria estabelecer uma Plataforma Nacional de Indicadores 

de Sustentabilidade para Obras de Edificações com a proposta de um sistema 

colaborativo de acesso online e gratuito, com informações de valores de referência 

dos indicadores disponibilizadas (com as identidades das empresas preservadas) e 

com possibilidade de compartilhamento de dados. O segmento de obras de 

edificações do setor da construção pode realizar benchmarking de forma fácil e com 

uma base abrangente (com sistemas, processos, padrões diferentes) e a academia 

pode realizar estudos a partir desses dados de forma mais eficiente. 

5.6.1.2 Boas práticas 

De acordo com a aplicação do teste de hipóteses não paramétrico de Kruskal-

Wallis, não foi identificada evidência estatística que a aplicação de uma ou um grupo 

de boas práticas exercem influência no valor do indicador. É importante ressaltar 

que os resultados obtidos nos testes não necessariamente indicam que a 

aplicação das boas práticas não ajuda a reduzir o consumo de água, o consumo 

de energia e a geração de resíduos. A coleta dos dados das boas práticas 

apresentou um desafio maior em relação a coleta dos indicadores, pois, muitas vezes, 

a informação fornecida não tinha precisão.  

Devido à necessidade da coleta de uma amostra significativa para análise dos 

dados, envolvendo obras que já estavam finalizadas e, em diversas regiões do país, 

a maior parte dessa informação foi obtida através de formulário e a pesquisadora não 

conseguia verificar a veracidade delas em todas as obras. Em diversos casos quem 

preenchia o formulário das boas práticas não eram as pessoas que efetivamente 

trabalhavam no canteiro, mas sim gestores da equipe de qualidade (ou outras 

equipes) que acreditava que aquela informação era correta ou fazia uma suposição. 
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A boa prática, algumas vezes, fazia parte da política ambiental da empresa, mas por 

motivos locais ou circunstanciais não era possível a aplicação em alguns canteiros. 

Além disso, o tempo e a forma de implementação da boa prática podem 

influenciar no impacto dela. A informação de tempo foi solicitada no formulário de 

coleta, mas no geral não foi fornecida pelas empresas. 

Com uma base de dados para realizar as análises, pode-se realizar 

futuramente um estudo em campo para verificar a aplicação dessas boas práticas e 

analisar com maior precisão o impacto delas no indicador.   

5.6.2 Modelo preditivo de indicadores de desempenho ambiental de obras de 

edificações 

Dentre os produtos desse estudo, o modelo de predição de indicadores de 

desempenho ambiental deve ser destacado por sua relevância prática. Esse modelo 

visa oferecer para os gestores valores de referência de consumo de água, consumo 

de energia e geração de resíduos baseado nas fases de obra, em faixas de 10% de 

avanço físico. Foram desenvolvidas três equações associadas a cada indicador, para 

os escopos geral associadas aos sistemas construtivos de concreto armado moldado 

in loco e de parede de concreto.  

Apesar do teste de hipótese não apontar diferença significativa no padrão 

de consumo entre as fases de obra, é fundamental para melhoria do desempenho 

ambiental de canteiro de obras de edificações que os gestores conheçam os impactos 

de acordo com a evolução da obra, para que assim identifiquem os problemas 

específicos, tracem estratégias e implementem medidas mitigadoras, a partir do 

conhecimento dos valores de referência por fase de obra.  

À primeira vista, a aplicação das equações não é simples, principalmente se 

for calculada manualmente. Porém, as equações podem ser facilmente 

implementadas em uma planilha de Excel, aplicativo ou site e as medidas serão 

calculadas a partir da inserção do avanço físico do canteiro no momento desejado, 

tendo a opção de usar a equação geral ou por sistema construtivo. 

É de fundamental importância a ampliação da base de dados e atualização 

desse modelo preditivo, a fim de se obter um cenário que reflita cada vez melhor a 

realidade do setor de obras de edificações. Assim, essas equações podem ser 
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usadas em uma Plataforma Nacional de Indicadores de Sustentabilidade para 

Obras de Edificações, recebendo atualizações constantes de dados e oferecendo 

suporte para os gestores do seu processo de tomada de decisão na busca pela 

melhoria do desempenho ambiental dos canteiros de obra. 

5.6.3 Reflexões acerca da adoção dos indicadores ao longo da obra do PBQP-H 

como indicadores ambientais chave para obras de edificações 

A partir do desenvolvimento deste trabalho foi possível verificar que um 

sistema nacional de indicadores ambientais chave contribui para a melhoria do 

desempenho ambiental do setor. Foram identificados diversos indicadores já 

propostos para medição de desempenho ambiental de canteiro de obras, ficando a 

critério das empresas decidir qual deles usar. Entretanto, sem métricas unificadas não 

é possível fazer benchmarking, para conhecimento do panorama do setor da 

construção, em seus diferentes segmentos de mercado, como edificações e o 

estabelecimento de metas.  

O estabelecimento de métricas padronizadas é relevante principalmente na 

definição das variáveis a serem estudadas, para possibilitar a realização de 

benchmarking. Por exemplo, a literatura aponta para a adoção de indicadores de 

consumo de água, consumo de energia e geração de resíduos (apresentado no 

Quadro 1, página 56), porém usando variáveis diferentes como valor do projeto (Reino 

Unido), valor bruto da construção (Hong Kong), % (Canadá), m² (Austrália, Brasil e 

Países Nórdicos) e trabalhador (Brasil e Países Nórdicos). A forma como cada 

indicador é medido vai proporcionar diferentes informações, que podem ser usadas 

de diferentes métodos. 

A definição da métrica deve levar em consideração às necessidades dos 

locais onde elas estão sendo avaliadas. Por exemplo, para avaliar o consumo de água, 

consumo de energia e a geração de resíduos no Brasil, a partir do valor de projeto, 

poderia causar um importante erro de interpretação, uma vez que projetos de baixo 

custo como os do programa Minha Casa Minha Vida poderiam apresentar indicadores 

elevados, enquanto empreendimentos de alto padrão indicadores mais baixos, o que 

não necessariamente estaria representando o real impacto associado a esses três 

eixos. A medida de área construída também pode apresentar falhas de interpretação, 

uma vez que a depender do serviço executado a complexidade pode variar, 

impactando na área construída em um determinado intervalo de tempo. 
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Em entrevistas não estruturadas com gestores durante a etapa de coleta de 

dados e em discussões com a comunidade acadêmica ao longo do desenvolvimento 

desse trabalho, foi perceptível o incômodo de empresas do segmento de edificações 

em relação do uso dos indicadores ao longo da obra do PBQP-H, devido ao fato 

desses indicadores usarem o efetivo médio mensal como variável. Esse incômodo foi 

tão relevante que o próprio PBQP-H em novembro de 2018 retirou a obrigatoriedade 

desses indicadores, permanecendo a obrigatoriedade apenas dos indicadores ao final 

da obra.  

Entende-se que no setor da construção, em especial o segmento de 

edificações, há muita variabilidade nos processos, devido à complexidade das 

atividades. Assim, a quantidade de trabalhadores no canteiro pode variar por uma 

série de fatores, não necessariamente implicando em maiores ou menores consumos 

de água e energia e geração de resíduos. Por exemplo, obras mais industrializadas 

podem apresentar indicadores mais elevados pelo fato de ter efetivo médio reduzido 

no canteiro.  

Entretanto, ao longo do desenvolvimento desse trabalho, foi possível 

verificar importantes tendências apresentadas pelo indicador ao longo da obra, 

principalmente em relação aos sistemas construtivos adotados nas obras de 

edificações. Verifica-se que, apesar da indústria da construção brasileira estar se 

industrializando, ainda há um processo tradicional de execução de serviços e 

contratação de equipes e a diferença entre os efetivos médios mensais não se 

apresentou tão significativa entre os sistemas construtivos estudados, principalmente 

tratando-se de uma base de mais de 11.000 dados. 

Além disso, é relevante destacar a diferença entre os indicadores de 

processo e os indicadores de resultado. Os indicadores de processo permitem a 

antecipação e resolução de problemas, possibilitando a intervenção nos processos 

para melhorá-los e controlá-los (HRONEC, 19934 apud LANTELME, 1994). Já os 

indicadores de resultado avaliam o atendimento aos objetivos definidos pela 

empresa (COSTA et al., 2005). Assim, dentre os indicadores propostos pelo PBQP-H, 

os indicadores ao longo da obra podem ser considerados de processo e ao final de 

obra de resultado.  

 
4 HRONEC, S. M. Sinais Vitais: usando medidas do desempenho da qualidade, tempo e custo para traçar a 
rota para o futuro de sua empresa. São Paulo: Makron Books, 240 p, 1994. 
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A retirada da obrigatoriedade da coleta de indicadores ao longo da etapa da 

construção apresenta um problema notável, uma vez que se o gestor não monitora ao 

longo do processo, não há possibilidade de intervir para melhorar o desempenho e 

assim o processo de melhoria contínua é comprometido. Apesar da sua grande 

importância, o indicador ao final da obra (indicador de resultado) não possibilita a 

melhoria ao longo da etapa de construção e seus resultados só servem para 

comparação e melhoria de futuros projetos. 

A principal reflexão acerca do uso do indicador ao longo da obra do PBQP-

H como indicador ambiental chave é que, apesar das possíveis falhas de interpretação 

que essa medida pode causar, existe um padrão de contratação de mão de obra por 

serviço no Brasil que possibilita o uso desses indicadores para análise de 

desempenho ambiental e estabelecimento de valores de referência. Esses 

indicadores conseguem apresentar um panorama inicial e parcial do 

desempenho ambiental do das obras de edificações setor da construção. As 

variáveis adotadas em outros países identificadas na revisão da literatura também 

podem levar a erros de interpretação de dados.  

Assim, mesmo com a possibilidade de má interpretação a partir do uso do 

efetivo médio como variável para o indicador, entende-se que devido a características 

das obras de edificações setor da construção civil brasileiro, ele pode ser usado como 

indicador chave de desempenho ambiental. Entretanto, sugere-se a realização de 

estudos visando a identificação de métricas mais eficientes e que atendam às 

necessidades do setor, dos construtores e do governo.  
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6 CONCLUSÕES, CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

Este trabalho teve como principal objetivo analisar o panorama e a evolução 

do desempenho ambiental de obras de edificações no escopo dos indicadores da 

qualidade voltados para sustentabilidade do PBQP-H. Além disso, foram 

estabelecidos os seguintes objetivos específicos para o estudo: (a) estabelecer 

valores de referência para os indicadores de sustentabilidade do PBQP-H em obras 

de edificações; (b) identificar os sistemas construtivos e as fases de obra que geram 

maior impacto ambiental relacionado aos indicadores de sustentabilidade do PBQP-H 

em obras de edificações; (c) Identificar possíveis dependências entre os indicadores 

de sustentabilidade do PBQP-H e as boas práticas de canteiro associadas ao 

consumo de água, consumo de energia e geração de resíduos; (d) estabelecer um 

modelo preditivo para indicadores de sustentabilidade do PBQP-H em obras de 

edificações associado a fase da obra com uso de redes neurais.  

Para a realização do estudo, foi realizada uma coleta de dados em obras de 

9 (nove) estados brasileiros, sendo eles: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 

Ceará, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo e no Distrito Federal. Foram 

realizadas cinco missões de coleta de dados presenciais, nas cidades de Fortaleza, 

Brasília, Goiânia e Porto Alegre, nas quais foram coletados dados dos seis indicadores 

do PBQP-H (indicador de consumo de água ao longo da obra, indicador de consumo 

de energia ao longo da obra, indicador de geração de resíduos ao longo da obra, 

indicador de consumo de água ao final da obra, indicador de consumo de energia ao 

final da obra e indicador de geração de resíduos ao final da obra), avanço físico 

(progresso) de obra, caracterização e boas práticas associadas ao consumo de água, 

consumo de energia e geração de resíduos. A base de dados formada conta com 

dados de 31 empresas e 186 obras.  

Baseado no que foi apresentado e discutido ao longo dessa dissertação, 

entende-se que os objetivos do trabalho foram alcançados. Como principais 

contribuições teóricas desse estudo, destacam-se a avaliação do panorama do 

desempenho ambiental de obras de edificações e o modelo preditivo de indicadores 

de desempenho ambiental de canteiros de obras de edificações.  
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Na avaliação do panorama foram realizadas análises nos escopos geral, por 

sistema construtivo, por fase de obra e por ano. As hipóteses e causas apontadas 

foram verificadas a partir de testes de hipóteses não paramétricos. A partir dos 

resultados do estudo, foi possível perceber que a variável sistema construtivo é a que 

apresentou maiores diferenças nas amostras, apontando que as obras de alvenaria 

estrutural podem apresentar um maior consumo de água ao longo da etapa de 

construção. Também foi apresentado que obras e concreto armado moldado in loco 

apresentam um maior consumo de energia, quando avaliado ao longo e ao final da 

obra, sendo as causas confirmadas pelos testes estatísticos o uso de elevador de 

transporte vertical de carga e o tempo de obra. Já para resíduos, observa-se que as 

obras de parede de concreto tendem a gastar mais resíduo ao longo da obra, porém 

no escopo final da obra, o sistema construtivo concreto armado moldado in loco 

apresenta os maiores valores. 

Nas análises por faixa de avanço físico, observou-se algumas diferenças nos 

valores do indicador de consumo de água ao longo da obra, porém o teste de hipótese 

apontou que essa diferença não é significativa. Entretanto, é relevante ressaltar a 

importância da associação do indicador com a fase da obra, a fim de possibilitar aos 

gestores a verificação das fases onde há maiores consumos de água e energia e 

geração de resíduos para propor mitigação de impactos. Assim, a partir desses dados 

foram desenvolvidas 9 (nove) equações de predição de indicador de desempenho 

ambiental de canteiro de obras de edificações, associadas aos indicadores ao longo 

da obra. Para cada indicador foi elaborada uma equação no escopo geral e uma para 

os sistemas construtivos concreto armado moldado in loco e parede de concreto. Não 

foi possível a elaboração de equações específicas para alvenaria estrutural devido à 

pouca quantidade de dados de avanço físico para esse sistema.  

Além disso, outra contribuição do estudo é a análise da adoção de boas 

práticas associadas ao consumo de água, consumo de energia e geração de resíduos. 

O teste de hipótese aplicado para buscar evidência da influência da aplicação da boa 

prática no valor indicador apontou que não há diferença significativa entre os grupos 

que aplicam e não aplicam as boas práticas. Atribui-se esse resultado à falta de 

precisão das informações obtidas em relação a aplicação de boas práticas. 

Como principal contribuição prática do estudo, destaca-se os valores de 

referência estabelecidos, que poderão ser utilizados indicadores ambientais 
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consolidados para a melhoria seu desempenho e demonstração de sua excelência. A 

partir da organização inicial destes dados, instituições privadas e públicas vinculadas 

ao setor da construção como a Câmara Brasileira da Indústria da Construção e o 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat do governo federal 

podem estabelecer uma Plataforma Nacional de Indicadores de Sustentabilidade para 

Obras de Edificações como um sistema colaborativo de acesso online e gratuito, com 

informações de valores de referência dos indicadores disponibilizadas (com as 

identidades das empresas preservadas) e com possibilidade de compartilhamento de 

dados.  

A partir dos resultados obtidos nessa dissertação, sugere-se alguns 

aspectos para serem estudados em trabalhos futuros: 

• Ampliação da base de dados desenvolvida, com a contemplação de outros 

sistemas construtivos, estados brasileiros e variáveis de análise; 

• Aplicação do modelo preditivo em outros contextos; 

• Atualização do modelo preditivo, com a alimentação de novos dados; 

• Avaliação de métricas para indicadores de desempenho ambiental de 

canteiros de obras de edificações que contemplem de forma ampla as 

necessidades do governo, do setor e dos construtores; 

• Estabelecimento de uma Plataforma Nacional de Indicadores de 

Sustentabilidade para Obras de Edificações, com acesso e alimentação online 

e gratuita; 

• Estudo in loco relacionado à aplicação de boas práticas de sustentabilidade de 

canteiro, para posterior associação com indicador. 
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APÊNDICE A - PLANILHA EM EXCEL PARA COLETA DE DADOS – FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA OBRA E BOAS 

PRÁTICAS DE CANTEIRO 
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APÊNDICE B - PLANILHA EM EXCEL PARA COLETA DE DADOS – PLANILHA DE INDICADORES 
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APÊNDICE C – CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
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APÊNDICE D – CARACTERIZAÇÃO DAS OBRAS ESTUDADAS 

Sigla da 
obra 

UF 
Tipo de 

edificação 
Padrão 

Efetivo Médio 
(Min - Max) 

Área 
construída 

(m²) 
Sistema construtivo 

PBA1 BA Comercial Alto 30-62 2699,7 
Concreto armado 
moldado in loco 

PBA2 BA Comercial Alto 20-107 2533,41 
Concreto armado 
moldado in loco 

PBA3 BA Comercial Alto 17-90 2798,94 
Concreto armado 
moldado in loco 

PBB1 BA Residencial  Alto 4-391 27773,66 
Concreto armado 
moldado in loco 

PBC1 BA Residencial  MCMV 30-777 93528,4 Parede de concreto 

PBD1 BA Residencial  MCMV 97-154 31540 Parede de concreto 

PBD2 BA Residencial  MCMV 5 -182 16253,38 Alvenaria estrutural 

PBD3 BA Residencial  MCMV 6- 179 18492,00 m² Parede de concreto 

PBD4 BA Residencial S/I 35-47 39977,27 m² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PBD5 BA Residencial S/I 18-133 11446,33 m² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PBD6 BA Residencial S/I 10-186 26380,98 Parede de concreto 

PBD10 BA Residencial S/I S/I S/I Parede de concreto 

PBD7 BA Residencial S/I S/I S/I Parede de concreto 

PBD8 BA Residencial S/I S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PBD9 BA Residencial S/I S/I S/I Parede de concreto 

PBE1 BA Residencial  MCMV 90-209 18949,43  m² Parede de concreto 

PBE2 BA Residencial  MCMV 52-210 38826,58 m² Parede de concreto 

PBE3 BA Residencial  MCMV 45-120 31093,87 m² Alvenaria Estrutural 

PBE4 BA Residencial  MCMV 65-301 43332,38  m² Parede de concreto 

PBE5 BA Residencial  MCMV S/I S/I Parede de concreto 

PBE6 BA Residencial  MCMV 100-200 19810,24 m² Parede de concreto 

PBE7 BA Residencial  MCMV 49-53 17959,04 m² Parede de concreto 

PBE8 BA Residencial  MCMV 57-185 12327,27 m² Parede de concreto 

PBE9 BA Residencial  MCMV 59-102 8235,6 m² Parede de concreto 

PBE10 BA Residencial  S/I 50-138 23448,39  m² Parede de concreto 

PBE11 BA Residencial  S/I 21-169 22174,17  m² Parede de concreto 

PBE12 BA Residencial  MCMV 66-185 13869,68 m² Parede de concreto 

PBE13 BA Residencial MCMV 18-141 14256,94 m² Parede de concreto 

PBE14 BA Residencial MCMV 51-100 17171,85 m² Parede de concreto 

PBE15 BA Residencial MCMV 31-74 7539,59 M² Parede de concreto 

PBE16 BA Residencial MCMV 80-110 12683,87 Parede de concreto 

PBE17 BA Residencial MCMV 68-82 16698,25 m S/I 

PBE18 BA Residencial MCMV S/I S/I Parede de concreto 

PBE19 BA Residencial MCMV 39-63 22805,26 Parede de concreto 

PBE20 BA Residencial MCMV 61-86 24481,45 Parede de concreto 
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Sigla da 
obra 

UF 
Tipo de 

edificação 
Padrão 

Efetivo Médio 
(Min - Max) 

Área 
construída 

(m²) 
Sistema construtivo 

PBF1 BA Comercial Alto padrão 63-168 5600 
Concreto armado 
moldado in loco 

PBG1 BA Residencial S/I S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PBG2 BA Residencial S/I S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PBH1 BA Residencial  Alto padrão S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PCA1 CE Residencial  MCMV 17-68 5205,1 m² Alvenaria estrutural 

PCA2 CE Residencial  Alto padrão 79-199 S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PCB1 CE Residencial  Alto padrão 50-270 16.138,80  m² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PCB2 CE Comercial Alto padrão 21-593 73.468,75 m² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PCC1 CE Residencial Baixo padrão S/I S/I Alvenaria estrutural 

PCC2 CE Residencial Baixo padrão S/I S/I Pré-moldado 

PCC4 CE Comercial Médio padrão S/I S/I Alvenaria estrutural 

PCC5 CE Residencial  MCMV 24-670 67953,68 m² Alvenaria estrutural  

PCC6 CE Residencial  MCMV 32-204 20539,67 m² Parede de concreto 

PCC7 CE Residencial  MCMV 5-187 12108  m² 
Concreto pré-moldado 

(SISTEMA OLÉ) 

PCC8 CE Residencial  MCMV 50-140 4722,21 m² 
Concreto pré-moldado 

(SISTEMA OLÉ) 

PCD1 CE Residencial  Médio padrão S/I 28610,35 m² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PCD2 CE Comercial Médio padrão S/I 6985,60 M² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PCD3 CE Residencial  Alto padrão S/I 34332,86 M² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PCD4 CE Residencial  Médio padrão 50-188 16552,80 M² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PCD5 CE Comercial Alto padrão 14-300 43825,51 M² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PCE1 CE Residencial  Alto padrão 10-173 S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PCE2 CE Residencial  Alto padrão 42-163 12706,83 M² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PCG1 CE S/I S/I S/I S/I S/I 

PCG2 CE S/I S/I S/I S/I S/I 

PCG3 CE S/I S/I S/I S/I S/I 

PCG4 CE S/I S/I S/I S/I S/I 

PDA1 DF Residencial  Alto padrão 20-194 13.670,04 
Concreto armado 
moldado in loco 

PDA2 DF Residencial  Alto padrão - - 
Concreto armado 
moldado in loco 
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Sigla da 
obra 

UF 
Tipo de 

edificação 
Padrão 

Efetivo Médio 
(Min - Max) 

Área 
construída 

(m²) 
Sistema construtivo 

PDB1 DF Residencial  Alto padrão 40-82 S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PDB2 DF Residencial  Alto padrão 34-197 S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PDB3 DF Residencial  Alto padrão S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PDB4 DF Residencial  Alto padrão 55-159  S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PDC1 DF Residencial  Alto padrão 38-120 12885,26 m² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PDC2 DF Residencial  Alto padrão 2-28 14309,55 m² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PGA1 GO Residencial Alto padrão S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PGA2 GO Residencial Médio Padrão S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PGA3 GO Residencial Médio Padrão S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PGA4 GO Residencial Alto padrão S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PGB1 GO  Residencial  Alto padrão 17-205 39810,56 
Concreto armado 
moldado in loco 

PGB7 GO  Residencial  Alto padrão 9-103 22398,18 
Concreto armado 
moldado in loco 

PGB9 GO  Residencial  Alto padrão 9 -- 32 30716,15 
Concreto armado 
moldado in loco 

PGB5 GO  Residencial  Alto padrão 160-264 41386,56 
Concreto armado 
moldado in loco 

PGB2 GO  Residencial  Médio S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PGB3 GO  Residencial  Alto padrão S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PGB6 GO  Residencial  Alto padrão S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PGB8 GO  Residencial  Alto padrão S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PGB10 GO  Residencial  Alto padrão S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PGB11 GO  Residencial  Alto padrão S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PGB4 GO  Residencial  Alto padrão S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PGC1 GO Residencial 
Baixo Padrõ - 

MMCV 
S/I S/I Alvenaria Estrutural 

PGC2 GO Residencial  Alto padrão 11 - 121 30221,85 
Concreto armado 
moldado in loco 

PGD1 GO Residencial Alto padrão 30-181 S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 
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Sigla da 
obra 

UF 
Tipo de 

edificação 
Padrão 

Efetivo Médio 
(Min - Max) 

Área 
construída 

(m²) 
Sistema construtivo 

PGD2 GO Residencial Alto padrão 16-204 S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PGD3 GO  Residencial  Alto padrão 11-259 26877,3 
Concreto armado 
moldado in loco 

PGE1 GO S/I S/I S/I S/I S/I 

PGF1 GO  Residencial  Alto padrão 14-200 36715,59  m² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PGG1 GO  Residencial  MCMV S/I S/I Parede de concreto 

PGG2 GO  Residencial  MCMV S/I S/I Parede de concreto 

PGG3 GO  Residencial  MCMV S/I S/I Parede de concreto 

PGG4 GO  Residencial  MCMV S/I S/I Alvenaria Estrutural 

PGG5 GO  Residencial  MCMV S/I S/I Parede de concreto 

PGG6 GO  Residencial  MCMV S/I S/I Parede de concreto 

PGG7 GO  Residencial  MCMV S/I S/I Parede de concreto 

PGG8 GO  Residencial  MCMV S/I S/I Parede de concreto 

PGG9 GO  Residencial  MCMV S/I S/I Parede de concreto 

PGG10 GO  Residencial  MCMV S/I S/I Parede de concreto 

PGH1 GO S/I S/I S/I S/I S/I 

PGH2 GO S/I S/I S/I S/I S/I 

PGI1 GO Residencial  Alto padrão S/I 24.909,01 
Concreto armado 
moldado in loco 

PAE1 AL  Residencial  MCMV 16 - 24 7485,32 Parede de concreto 

PAE2 AL  Residencial  MCMV 30 - 150 12459,95 Parede de concreto 

PAE3 AL  Residencial  MCMV 20 -132 8544,89 Parede de concreto 

PAE4 AL  Residencial  MCMV 11 -- 58 11592,34 Parede de concreto 

PAE5 AL  Residencial  MCMV 20 -- 60 21445,56 Parede de concreto 

PAE6 AL  Residencial  MCMV 12-36 11443,5 S/I 

PSE1 SE  Residencial  MCMV 61 - 87 35419,6 Parede de concreto 

PSE2 SE  Residencial  MCMV 24 - 255 24992,56 Alvenaria estrutural 

PSE3 SE  Residencial  MCMV 53 - 58 39013,47 Parede de concreto 

PPE1 PE  Residencial  MCMV 47 - 153 24280,53 Parede de concreto 

PPE2 PE  Residencial  MCMV 34 - 260 22723,38 Parede de concreto 

PPE3 PE  Residencial  Baixo  38 -66 11424,05 Parede de concreto 

PPE4 PE  Residencial  Baixo 80 - 105 23674 Parede de concreto 

PPE5 PE  Residencial  MCMV 52 - 180 19.258,75 Alvenaria estrutural 

PPF1 PE Residencial S/I S/I S/I Parede de concreto 

PPF2 PE Residencial S/I S/I S/I Parede de concreto 

PPF3 PE Residencial S/I S/I S/I Parede de concreto 

PRA1 RS  Residencial  MCMV 8-23 6280 m² Alvenaria estrutural 

PRB1 RS  Residencial  MCMV 2-46 15408,75 m² Alvenaria estrutural  

PRB2 RS  Residencial  MCMV 2-68 18450,42 m² Alvenaria estrutural  

PRB3 RS  Residencial  MCMV 3-96 13195,41 m² Alvenaria estrutural  

PRB4 RS  Residencial  MCMV 3-70 11013,56 m² Alvenaria estrutural  
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Sigla da 
obra 

UF 
Tipo de 

edificação 
Padrão 

Efetivo Médio 
(Min - Max) 

Área 
construída 

(m²) 
Sistema construtivo 

PRC1 RS  Residencial  MCMV 11-49 13486,44 m² Alvenaria estrutural  

PRC2 RS  Residencial  MCMV 15-84 27515,84 m² Alvenaria estrutural  

PRC3 RS  Residencial  Médio padrão 6-28 6339,82 m² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRD2 RS Residencial MCMV S/I S/I Parede de concreto 

PRD3 RS Residencial Alto padrão S/I 46.537,00m² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRD4 RS Residencial Alto padrão S/I 53.931,49 m² Alvenaria estrutural  

PRD5 RS Residencial Médio 15 - 138 34248,6 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRD6 RS Residencial Médio S/I  29.800,00 m² Alvenaria estrutural  

PRD7 RS Residencial Médio S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRD8 RS Residencial Médio S/I 41.566,89 m² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRD9 RS Residencial Médio 9--37 13505,67 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRD10 RS Residencial Alto padrão S/I 22.543,18 m² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRD11 RS Residencial Baixo S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRD12 RS Residencial Médio S/I 36105,75 m² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRD13 RS Residencial Médio S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRD14 RS Residencial Alto S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRD15 RS Residencial Médio S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRD16 RS Residencial Médio S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRD17 RS Residencial Médio S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRD18 RS Residencial Médio S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRD19 RS Residencial Médio 24 -- 340 67519,1 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRD20 RS Residencial Médio 24 -- 340 67981,05 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRD21 RS Residencial Médio 22 -- 167 50844,65 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRE1 RS Residencial Médio/Alto S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRE2 RS Comercial Médio/Alto S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRE3 RS Residencial Médio/Alto S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRE4 RS Residencial MCMV S/I S/I Alvenaria estrutural 
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Sigla da 
obra 

UF 
Tipo de 

edificação 
Padrão 

Efetivo Médio 
(Min - Max) 

Área 
construída 

(m²) 
Sistema construtivo 

PRE5 RS Comercial Médio/Alto S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRE6 RS Residencial Baixo S/I S/I Alvenaria estrutural 

PRE7 RS Comercial Médio/Alto S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRE8 RS Residencial Médio/Alto S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRE9 RS Comercial Alto 5-280 32471,28 m² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRE10 RS Comercial Médio/Alto S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRE11 RS Residencial MCMV S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRE12 RS Residencial Médio/Alto S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRE13 RS Residencial Baixo S/I S/I Alvenaria estrutural 

PRE14 RS Residencial Médio/Alto S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRE15 RS Residencial Baixo S/I S/I Alvenaria estrutural 

PRE16 RS Residencial Baixo S/I S/I Alvenaria estrutural 

PRE17 RS Residencial Baixo S/I S/I Alvenaria estrutural 

PRE18 RS Residencial Baixo S/I S/I Alvenaria estrutural 

PRE19 RS Residencial  Alto padrão 33-200 11290,5 m² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRE20 RS Residencial  Alto padrão 22-77 11290,50 m² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRE21 RS Residencial  Alto padrão 5-247 14443,07 m² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PRF1 RS Residencial  Alto padrão S/I 33379,3 m² 
Concreto armado 
moldado in loco 

PPRA1 PR Residencial Alto padrão S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PPRA2 PR Residencial Alto padrão S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PPRA3 PR Comercial Alto padrão S/I S/I 
Concreto armado 
moldado in loco 

PCP1 SP Residencial MCMV 52 - 138 19318,66 m² Concreto pré-moldado 

PCP2 SP Residencial Alto padrão 7--138 10196,22 m² 
Concreto Armado 
moldado in loco 

PSPE1 SP Residencial MCMV 22--200 36912,20 m² Parede de Concreto 

PSPE2 SP Residencial MCMV 36--44  11.319,43 m² Parede de Concreto 

PSPE3 SP Residencial MCMV 29--105 18558,74 m² Parede de Concreto 

PSPE4 SP Residencial MCMV 69--80 305150 Parede de Concreto 

PSPE5 SP Residencial MCMV 51--230 42780,76 Parede de Concreto 

PSPE6 SP Residencial MCMV S/I 10003,99 m² Parede de Concreto 

PSPE7 SP Residencial MCMV S/I 50369,94 m² Parede de Concreto 

PSPE8 SP Residencial MCMV 59--127  8.322,35 m² Parede de Concreto 
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Sigla da 
obra 

UF 
Tipo de 

edificação 
Padrão 

Efetivo Médio 
(Min - Max) 

Área 
construída 

(m²) 
Sistema construtivo 

PSPE9 SP Residencial MCMV 19-108 10.225,63 m² Parede de Concreto 

PSPE10 SP Residencial MCMV S/I  13.126,61 m² Parede de Concreto 

Legenda: S/I = Sem informação; MCMV = Minha Casa Minha Vida; BA = Bahia; CE = Ceará; DF = Distrito 
Federal; GO = Goiás; AL = Alagoas; PE = Pernambuco; SE = Sergipe; RS = Rio Grande do Sul; PR = Paraná; 
SP = São Paulo;  
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APÊNDICE E – PARÂMETROS ESTATÍSTICOS CALCULADOS PARA A 

AMOSTRA ESTRATIFICADA POR SISTEMA CONSTRUTIVO 

CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO N=91 

Parâmetro 

Indicadores ao longo da obra Indicadores ao final da obra 

Consumo de 
água 

(m³/trabalhador) 

Consumo de 
energia 

(kWh/trabalhador) 

Geração de 
resíduos 

(m³/trabalhador) 

Consumo de 
água 

(m³/m²) 

Consumo 
de 

energia 
(kWh/m²) 

Geração de 
resíduos (m³/m²) 

Mínimo 0,01 0,11 0,01 0,003 0,15 0,04 

Média 3,40 60,67 2,37 0,32 7,22 0,18 

Mediana 1,67 43,74 0,79 0,28 6,73 0,14 

DP 11,50 84,95 14,44 0,18 4,59 0,13 

CV 338% 140% 609% 57% 64% 74% 

Q25 0,89 23,95 0,44 0,18 3,94 0,10 

Q75 2,78 71,87 1,26 0,44 9,32 0,21 

Aq 0,17 0,17 0,16 0,25 -0,04 0,25 

Máximo 202,41 1512,00 298,10 0,81 21,44 0,64 

PAREDE DE CONCRETO N=64 

Parâmetro 

Indicadores ao longo da obra Indicadores ao final da obra 

Consumo de 
água 

(m³/trabalhador) 

Consumo de 
energia  

(kWh/trabalhador) 

Geração de 
resíduos 

(m³/trabalhador) 

Consumo de 
água 

(m³/m²) 

Consumo 
de 

energia 
(kWh/m²) 

Geração de 
resíduos (m³/m²) 

Mínimo 0,02 0,24 0,02 0,04 0,64 0,04 

Média 4,92 18,33 2,33 0,28 1,92 0,16 

Mediana 1,92 15,12 0,95 0,18 1,86 0,11 

DP 16,91 14,77 8,55 0,27 1,13 0,12 

CV 344% 81% 367% 98% 59% 75% 

Q25 0,81 8,89 0,49 0,07 0,90 0,07 

Q75 3,95 24,23 1,80 0,36 2,42 0,20 

Aq 0,29 0,19 0,30 0,25 -0,26 0,28 

Máximo 348,94 132,58 164,12 0,94 4,27 0,42 

ALVENARIA ESTRUTURAL N=26 

Parâmetro 

Indicadores ao longo da obra Indicadores ao final da obra 

Consumo de 
água 

(m³/trabalhador) 

Consumo de 
energia  

(kWh/trabalhador) 

Geração de 
resíduos 

(m³/trabalhador) 

Consumo de 
água 

(m³/m²) 

Consumo 
de 

energia 
(kWh/m²) 

Geração de 
resíduos (m³/m²) 

Mínimo 0,01 0,18 0,04 0,03 0,24 0,05 

Média 3,74 64,35 3,24 0,36 5,49 0,12 

Mediana 2,37 37,50 0,82 0,32 3,77 0,08 

DP 6,47 327,11 28,44 0,28 5,01 0,09 

CV 173% 508% 879% 77% 91% 75% 

Q25 1,40 18,51 0,38 0,15 2,25 0,06 

Q75 4,01 67,00 1,26 0,45 8,00 0,12 

Aq 0,26 0,22 0,01 -0,13 0,47 0,34 

Máximo 85,00 7172,00 440,00 1,12 21,31 0,36 

Legenda: DP = Desvio-Padrão; CV = Coeficiente de variação; Q25 = 1º quartil; Q75 = 3º quartil; Aq = 
Coeficiente de assimetria baseado em quartis 
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APÊNDICE F – PARÂMETROS ESTATÍSTICOS CALCULADOS PARA A 

AMOSTRA ESTRATIFICADA POR SISTEMA CONSTRUTIVO 

Indicador de consumo de água ao longo da obra (m³/trabalhador) N=70     

Parâmetr
os 

0%-
10% 

10%-
20% 

20%-
30% 

30%-
40% 

40%-
50% 

50%-
60% 

60%-
70% 

70%-
80% 

80%-
90% 

90%-
100% 

Mínimo 0,02 0,05 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,13 

Média 2,95 3,37 3,79 3,05 3,91 3,24 2,06 2,26 2,65 3,49 

Mediana 1,97 1,74 1,73 1,52 1,21 1,17 1,70 1,51 1,82 1,87 

DP 3,32 6,51 8,17 9,95 14,59 10,15 2,37 3,20 4,55 4,04 

CV 1,13 1,93 2,15 3,26 3,73 3,13 1,15 1,42 1,72 1,16 

Q25 0,83 0,81 0,67 0,61 0,62 0,48 0,43 0,47 0,69 0,80 

Q75 3,56 3,19 3,48 2,62 2,37 2,36 2,70 2,49 2,65 4,61 

Aq 0,16 0,22 0,25 0,10 0,33 0,26 -0,12 -0,03 -0,15 0,44 

Máximo 17,14 48,86 50,02 71,36 102,18 66,55 12,11 16,32 22,58 12,98 

Indicador de consumo de energia ao longo da obra (kWh/trabalhador) N=67        

Parâmetr
os 

0%-
10% 

10%-
20% 

20%-
30% 

30%-
40% 

40%-
50% 

50%-
60% 

60%-
70% 

70%-
80% 

80%-
90% 

90%-
100% 

Mínimo 0,83 0,82 1,88 0,69 1,70 0,59 0,43 0,26 0,21 0,24 

Média 32,96 26,75 26,27 22,41 26,94 21,78 23,52 21,36 22,99 32,72 

Mediana 15,94 21,22 19,28 18,06 16,35 15,20 14,27 14,41 15,31 25,03 

DP 45,20 26,61 21,02 16,71 27,11 19,54 22,00 17,86 21,99 35,37 

CV 1,37 0,99 0,80 0,75 1,01 0,90 0,94 0,84 0,96 1,08 

Q25 7,32 8,74 9,74 10,17 9,13 6,54 7,67 7,16 9,92 13,18 

Q75 35,23 35,69 39,34 37,67 38,16 30,98 38,85 35,80 30,96 40,74 

Aq 0,38 0,07 0,36 0,43 0,50 0,29 0,58 0,49 0,49 0,14 

Máximo 203,05 152,05 105,65 59,15 124,91 86,66 79,94 67,52 103,86 154,59 

Indicador de geração de resíduos ao longo da obra (m³/trabalhador) N=67   

Parâmetr
os 

0%-
10% 

10%-
20% 

20%-
30% 

30%-
40% 

40%-
50% 

50%-
60% 

60%-
70% 

70%-
80% 

80%-
90% 

90%-
100% 

Mínimo 0,03 0,05 0,02 0,16 0,15 0,05 0,09 0,07 0,14 0,01 

Média 2,64 1,32 1,17 1,11 1,18 1,29 1,48 1,11 1,15 1,36 

Mediana 0,64 0,68 0,66 0,76 0,75 1,02 0,84 0,89 1,00 1,20 

DP 6,06 1,76 1,46 1,20 1,27 1,26 2,15 0,78 0,92 0,90 

CV 2,29 1,33 1,24 1,08 1,08 0,97 1,45 0,70 0,80 0,67 

Q25 0,35 0,40 0,49 0,44 0,52 0,57 0,52 0,61 0,65 0,73 

Q75 1,58 1,30 1,24 1,21 1,30 1,40 1,53 1,28 1,28 1,82 

Aq 0,53 0,38 0,54 0,16 0,41 -0,08 0,37 0,16 -0,10 0,14 

Máximo 33,74 10,19 6,91 5,89 7,02 7,17 12,11 3,38 4,95 3,57 

Legenda: DP = Desvio-Padrão; CV = Coeficiente de variação; Q25 = 1º quartil; Q75 = 3º quartil; Aq = 
Coeficiente de assimetria baseado em quartis 

 


