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RESUMO 

 

 

Sendo a construção civil responsável pelos maiores impactos gerados ao ambiente, 

este trabalho apresenta o estudo ambiental da construção de edificações de 

interesse social no Brasil, no ano de 2007, por meio da contabilidade ambiental em 

emergia feita em cada unidade da federação. Foram calculados os indicadores 

ambientais a partir da lista de insumos e serviços de três projetos voltados para 

obras de interesse social, permitindo conhecer os desempenhos ambientais gerados 

em suas implantações. Comparou-se o CUB adotado pela indústria da construção 

com o custo ambiental encontrado, para avaliar o quanto o padrão de representação 

adotado para o valor unitário do m² de uma obra difere do valor que considere o 

meio ambiente e seus recursos naturais. Utilizou-se também a relação emergia pelo 

PIB(PIB) para determinar quais unidades da federação levam vantagem nas 

importações de materiais de construção. Constatou-se, por meio do Indicador de 

Sustentabilidade (ESI*), que alterações no tipo de materiais utilizados em cada 

projeto, como a substituição de alvenaria de vedação por madeira, levam a um 

aumento de até 27 vezes no indicador de sustentabilidade de uma construção. 

 
 
Palavras-chave: Construção Civil; Emergia; Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 

Civil construction is responsible for the higher impacts to the environment, this paper 

presents the environmental study for the construction of buildings of social interest in 

Brazil, in 2007, by means of environmental accounting in emergy done in each state. 

Environmental indicators were calculated from the list of inputs and services from 

three projects for works of social interest, allowing to know the environmental 

benefits generated by its implementation. It was compared the Basic Unit Cost 

adopted by the construction industry with environmental cost found, to evaluate how 

the pattern of representation adopted for the unit price per square meter of a 

construction differs from the value that consider the environment resources. It was 

also used the relationship between emergy and gross domestic product to determine 

which units of the federation have an advantage in imports of construction materials. 

It was found through the sustainability indicator (ESI*) that changes the type of 

materials used in each design, as the replacement of masonry sealing timber, leads 

to an increase of up to 27 times the sustainability indicator of a building. 

 

 

Keywords: Building; Emergy; Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As indústrias da construção e seus segmentos são as principais fontes 

geradoras de carga ambiental no planeta. Visando minimizar o quadro, em fevereiro 

de 2002, após reunião da Cúpula Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, foi produzida e publicada a Agenda 21 para a 

Construção Sustentável em Países em Desenvolvimento, que preconiza a 

necessidade de intervenção na indústria de construção civil como fundamental para 

que se alcance sustentabilidade, e entende que países em desenvolvimento têm 

suas demandas diferenciadas para o desenvolvimento com sustentabilidade (CIB, 

2002). Scipioni et al. (2008) consideram que se deve determinar os modelos 

adequados para implantar o desenvolvimento sustentável de acordo com premissas 

de cada região, para tanto, cada sistema estudado deve ser analisado de forma 

separada para que se compreenda a origem de seus recursos e interações.  

No Brasil, segundo dados da Caixa Econômica Federal, a demanda por 

suprir o déficit habitacional atingiu quase oito milhões de novas moradias no ano de 

2006. Este déficit concentra-se na população com renda inferior a 10 salários 

mínimos. O aquecimento do mercado da construção de edificações de interesse 

social leva a um aumento no consumo de recursos ambientais necessários à 

construção. 

Buscando conhecer os custos da construção civil de edificações, o 

Governo Federal publicou a Lei Federal nº. 4.591/64, pela qual os Sindicatos da 

Indústria de Construção Civil (Sinduscon) de cada unidade da federação se obrigam 

a publicar, mensalmente, o valor do m² de construção para os diversos padrões 

construtivos existentes, conhecido como Custo Unitário Básico (CUB). Esta lei deu 

origem à norma brasileira (NBR) nº. 12.721/2006, na qual estão listados os insumos 

necessários à construção de um m², de acordo com o padrão exigido. Os valores 

divulgados mensalmente por cada Sinduscon servem para determinar apenas 

questões técnicas e econômicas, não considerando fatores ambientais na 

implantação de cada um dos projetos de referência. 

Considerando a necessidade de construir de forma sustentável, como 

estabelecido pela Agenda 21 para a Construção Sustentável em Países em 

Desenvolvimento, este estudo analisa o desempenho ambiental da construção de 
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edificações de interesse social a partir dos projetos presentes na NBR Nº 

12.721/2006: residência popular (R-01), prédio popular (PP-04) e prédio de interesse 

social (PIS). 

Economicamente, o preço final de um empreendimento considera os 

custos econômicos ao longo de sua fase de produção. Esta pesquisa faz a 

contabilidade ambiental da construção de edificações de interesse social nas 

Unidades Federativas do Brasil, analisando o sistema a partir de valores que 

contabilizam o esforço da natureza na produção dos recursos. 

A contabilidade ambiental em emergia aplicada a um projeto padrão de 

construção serve para aferir o quanto de recursos, incluindo recursos naturais 

gratuitos, que foram utilizados pela indústria da construção de edificações. A escolha 

da síntese em emergia como ferramenta para a contabilidade ambiental se deu 

devido à possibilidade de avaliação de cada projeto de forma sistêmica, 

considerando as características próprias de cada região. 

Os valores encontrados consideram quantidade de material, incluindo as 

trocas entre os estados, a mão de obra e os serviços na construção civil de 

edificações para população de baixa renda incluídas nos programas para suprir o 

deficit habitacional do País. Os resultados são discutidos de forma a determinar 

diretrizes  para melhorar o desempenho ambiental na implantação dos projetos nas 

unidades da federação. 
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1.1 Objetivo geral  
 

O objetivo deste trabalho é realizar a avaliação ambiental dos projetos 

para a construção de edificações de interesse social no Brasil. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 Fazer a contabilidade ambiental em emergia de edificações de 

interesse social no Brasil, Distrito Federal e em cada estado 

brasileiro. 

 Comparar os indicadores em emergia na construção de edificações 

de interesse social em cada unidade da federação. 

 Avaliar as relações de trocas entre os sistemas. 

 Apresentar propostas de melhorias nos sistemas a partir da 

substituição de materiais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica deste estudo contextualiza o setor da construção 

civil, mostrando os principais desafios enfrentados para que a indústria da 

construção possa desenvolver com sustentabilidade. Descreve a metodologia para 

contabilidade ambiental em emergia, utilizada para avaliar o desempenho ambiental 

da construção de edificações, descrevendo situações onde o seu uso trouxe 

benefícios aos tomadores de decisão. Finalmente, apresenta indicadores que 

permitem avaliar o desempenho ambiental de cada tipo de projeto tido como de 

interesse social. 

 

2.1 Caracterização do setor de edificações 

A indústria de construção civil é um setor de atividade importante e que 

ocupa espaço vital na economia. São inúmeros os produtos gerados pela atividade, 

entre os quais, casas, edifícios, escolas, ruas, pontes etc.. 

As perspectivas para o setor da construção civil no Brasil e no exterior 

são bastante promissoras. No País, o setor apresentou um crescimento de 6% em 

2010, com expectativa de 11% para 2011. Em nível setorial, entre janeiro de 2003 e 

setembro de 2010, a construção civil foi a que mais gerou empregos, atingindo um 

aumento de 122,58% postos de trabalho no período (BRASIL, 2011). 

A indústria da construção civil ocupa um lugar de destaque no PIB 

brasileiro, e atingiu 8,5% no ano de 2007. O setor atingiu um crescimento de parcela 

referente ao Produto Interno Bruto (PIB), da ordem de 21,70% entre 2004 e 2007, 

índices acima da economia nacional (ARAÚJO, 2009). As construtoras consumiram 

U$ 7,6 bilhões em materiais de construção em 2004 e, os gastos com materiais de 

construção pelas famílias brasileiras representaram U$ 10,20 bilhões em 2004, o 

que mensura a importância deste mercado (SERRADOR, 2008). 

Para Sousa (2009), a construção civil pode ser dividida em dois 

subsetores principais: o de infraestrutura e o de edificações. O subsetor de 

infraestrutura é composto pelas obras de transporte, saneamento, energia e 

telecomunicações, enquanto o subsetor de edificações pode ser dividido em obras 

relacionadas à infraestrutura (terminais, estações de energia etc.), comerciais, 

industriais e residenciais. 

As finalidades de cada subsetor são as mais variadas. Marelli (2005) 

apresenta para o subsetor edificações uma divisão baseada nas características e 
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uso do produto, sendo edifícios industriais, habitacionais, equipamentos urbanos, 

comercial e financeiro. No subsetor de edificações, o segmento construção de 

edifícios corresponde a 25,6% do volume de atividades de construção e a 22,7% do 

pessoal ocupado (VERGNA, 2007). Considerando a importância do subsetor 

edificações, o presente estudo trata apenas da avaliação ambiental da construção 

de edificações de interesse social. 

Nos últimos anos, ocorreram muitas transformações no planejamento e na 

gestão de empreendimentos da construção civil. Recentemente, o conceito de 

sustentabilidade tornou-se importante nas edificações em função do impacto 

ambiental gerado neste setor. Estudos sobre construção sustentável vêm ganhando 

espaço, mas a aplicação de inovações é condicionada à disponibilidade de recursos 

ou à exigência dos clientes (PATZLAFF, 2009). 

O ramo da construção civil apresenta um predomínio muito elevado das 

questões econômicas sobre as sociais e ambientais. Dessa forma, entende-se que o 

setor é conservador e ainda prevalece no modelo hierárquico a preocupação 

primordial com os custos financeiros. 

A criação e implantação de mecanismos que permitam as construtoras o 

crescimento, considerando as questões ambientais em suas obras, sustentabilidade 

ambiental, pode se dar por meio de prêmios e diferenciais de campo mercadológico, 

como ocorre em países europeus (CABREIRA, 2010). 

Segundo Lutzkendor et al. (2005), a União Europeia criou uma comissão 

para o desenvolvimento de estratégias que levem o setor construtivo a um maior 

compromisso com o desenvolvimento sustentável. As medidas vão desde a redução 

de taxas municipais para autorizar a construção, até a possibilidade de utilização de 

recursos de fundos específicos. A Agência Ambiental para a Região de Paris 

constatou que ações econômicas e a possibilidade de financiamentos são medidas 

bem aceitas para a promoção de uma construção sustentável. 

Para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável na indústria da 

construção civil uma das formas utilizadas tem sido as limitações impostas por 

organizações financeiras internacionais. Recursos são liberados mediante 

apresentação de projetos que considerem medidas mitigatórias para os impactos 

ambientais. 

Esses fatos e constatações somados à falta de uma política efetiva que 

oriente as empresas construtoras na realização de obras sem perder de vista a 
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necessidade de preservar o meio ambiente, levam a crer que é importante os 

governos estabelecerem padrões mínimos que regulem o mercado na busca por 

atingir metas ambientais. 

Os novos caminhos na procura pelo desenvolvimento sustentável valem 

para todos os ramos produtivos de um país. A competitividade existente no campo 

de atuação das indústrias de construção monstra a necessidade de mudanças no 

segmento (LORDSLEEM JR; NEVES, 2009). 

O setor envolve inúmeros agentes em seus processos e atividades, desde 

a fase de planejamento, até a demolição. Empresários, investidores, engenheiros, 

arquitetos, usuários, entre outros, são os interessados diretos ou indiretos pelo 

produto final. Essa grande quantidade de participantes pode levar a dificuldades em 

estabelecer os limites de atuação de cada membro no processo. 

Entende-se que para atingir os compromissos para sustentabilidade é 

necessário estabelecer, a priori, como atingir as metas propostas, evitando 

entendimentos e interpretações equivocadas sobre o significado de desenvolvimento 

sustentável. 

É necessário buscar maior conhecimento sobre o assunto, evitando que 

cada profissional tenha um entendimento próprio sobre o que é obra executada com 

sustentabilidade. Dessa forma, é fundamental a participação de grupos da 

sociedade civil, envolvidos e afetados pelo tema. 

O atual cenário da construção civil ainda apresenta outros problemas, 

dentre os quais, baixa produtividade, baixa qualidade do produto final, custos e 

prazos divergentes dos previstos e altos índices de perdas. Para Santos et al. 

(2002), há necessidade de modernização gerencial no setor da construção civil. 

Destacam a padronização como um importante requisito para a implantação destas 

filosofias gerenciais, tendo em vista sua contribuição para: (a) aumento da 

uniformidade do processo de produção e conformidade do produto final; (b) redução 

da variabilidade, permitindo a gestão com pequena quantidade de estoque. 

A aplicação de técnicas efetivas de gerenciamento, visando o 

aprimoramento de processos produtivos e projetos, pode levar à obtenção de maior 

rendimento dos materiais, menor custo produtivo e de manutenção, melhor relação 

com o ambiente, e uma maior eficiência do projeto (PINHEIRO, 2002). Para o 

produto final, é importante uma concepção construtiva que prime por atingir maior 

qualidade ambiental, atendendo a normas e recomendações que conferem um maior 
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grau de sustentabilidade ao empreendimento construído. Dessa forma, pode-se 

inferir que a indústria de construção civil, assim como vem ocorrendo em todo o 

setor industrial do País, precisa rever seus processos. Não somente os processos 

produtivos, mas, sobretudo os processos gerenciais, permitindo mudanças e 

adaptações de forma mais rápida e efetiva. 

Considerando as dificuldades relacionadas à falta de padronização da 

qualidade do produto enfrentadas pelas indústrias de construção, e com o intuito de 

elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, o Governo 

Federal interveio no processo. Visando a criação e implantação de mecanismos de 

modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia 

para a população de menor renda, foi instituído em 18 de dezembro de 1998 o 

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Habitação (PBQP-h), (Portaria 

n°. 134/98 do Ministério de Estado do Planejamento e Orçamento), hoje, Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat.  

Os princípios do PBQP-h são: adesão voluntária; uso do poder de compra 

de contratantes públicos e privados; abrangência nacional; descentralização na 

implantação das ações; visão integrada de cadeia produtiva; sistema evolutivo 

(BRASIL, 2009). Um dos projetos propulsores do PBQP-h é o Sistema de Avaliação 

da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras (SIAC), que é o resultado da 

revisão e ampliação do antigo SiQ (Sistema de Qualificação de Empresas de 

Serviços e Obras). O SIAC, instituído pela Portaria n°. 118 de março de 2005 do 

Ministério das Cidades, 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 NBR ISO 9000 (BRASIL, 2009). O SIAC 

normaliza o PBQP-h, possui caráter evolutivo, estabelecendo níveis de qualificação 

progressivos, segundo os quais os sistemas de gestão da qualidade das 

construtoras são avaliados e classificados (BRASIL, 2009).  

Considerando a importância de padronizar os processos e materiais 

usados na construção, como forma de obter maior qualidade e conferir maiores 

garantias aos consumidores finais, verifica-se a consolidação do programa com a 

ampliação crescente da participação de construtoras no PBQP-h (AGOPYAN, 2001). 

Em números fornecidos pelo Ministério das Cidades, órgão responsável pelo 
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acompanhamento do PBQP-h, observa-se que apenas 2.300 empresas de 

construção civil estão engajadas no programa (BRASIL, 2011). 

A imposição do mercado habitacional, no qual os financiadores ditam as 

regras, leva os gestores das construtoras a uma busca pela produção em escala, 

exigindo continuar vendendo novos projetos a preços que não se encaixam no 

mercado. As empresas são atraídas para segmentos de renda média e baixa, nos 

quais os preços são comprimidos e sem elasticidade, o que pode comprometer a 

qualidade do produto final. 

A redução de custos para a construção de habitações é extremamente 

importante para suprir a demanda por habitação no Brasil. O déficit habitacional do 

País é muito expressivo, sendo que em 2006 era estimado em quase oito milhões de 

novas moradias (SINDUSCON, 2008). Este déficit concentra-se na população com 

renda inferior a 10 salários mínimos, havendo um crescimento desta demanda 

quanto menor é a renda. Como esta população possui menor poder aquisitivo, para 

construir e ter lucratividade, as empresas que atuam no segmento de baixa renda 

devem minimizar seus custos. Este direcionamento às famílias de menor renda, 

considerando o prazo e a necessidade de reduzir os custos, leva as empresas a 

optar pelo uso de modelos construtivos mais baratos, no caso, o modelo descrito na 

NBR nº. 12.721/06 para habitações multifamiliares como projeto de interesse social 

(ABNT, 2006). 

A construção civil, geralmente, requer altos investimentos em um único 

produto final e o conhecimento do custo de um empreendimento se faz necessário já 

na fase inicial de concepção, mesmo antes de se ter concluído o projeto ou 

anteprojeto. É o ponto de partida para tomada de decisão da continuidade do 

processo de realização ou não de um empreendimento (SANTOS, 2009). 

Conforme Melhado e Agopyan (1995), o custo é determinado, 

principalmente, durante as fases de estudo de viabilidade e projeto, que apesar de 

representarem os menores gastos do empreendimento, concentram as maiores 

chances de reduzir falhas e custos. 

O custo na construção civil é definido como o montante financeiro 

proveniente de gastos com bens, serviços e transações financeiras necessários à 

execução de um empreendimento, desde a etapa de estudo de viabilização até a 

sua utilização, durante um prazo pré-estabelecido (SANTOS; CHAGAS, 2009). 
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Segundo Cardoso (2009), os orçamentos podem variar em função da sua 

finalidade e do nível de evolução ou detalhamento disponível dos projetos que 

servem de subsídio técnico à sua elaboração. Podem ser desenvolvidos segundo 

uma das quatro metodologias previstas para a orçamentação: método Expedito; 

método da Estimativa Preliminar; método do Custo Unitário; método das Áreas 

Equivalentes. 

Por meio do CUB, pode-se calcular o custo global de uma construção, a 

partir de locais equivalentes em área de custo padrão e da semelhança do 

empreendimento com um projeto-padrão definido pela norma (SOUSA et al., 2009). 

De acordo com a NBR – nº 12.721/06, o cálculo do custo global da construção 

utilizando áreas equivalentes consiste, inicialmente, em escolher um projeto-padrão 

que se assemelhe ao do empreendimento a orçar. A partir deste projeto-padrão e da 

região em que o empreendimento será construído, toma-se o CUB divulgado pelo 

Sinduscon de cada estado, mensalmente, que deverá ser multiplicado pela área 

equivalente do empreendimento a construir. Desta forma, chega-se a uma das 

parcelas do custo global de construção; a outra parcela é referente às despesas não 

incluídas no CUB, como fundações especiais, elevadores, equipamentos e 

instalações, playground, serviços complementares e outros serviços não listados na 

norma. 

A estimativa pelo CUB possui cálculos de quantidade de insumos e de 

mão de obra que podem não retratar a verdadeira eficiência de uma empresa em 

particular; assim, podem ocorrer discrepâncias entre os valores estimados e os 

realmente realizados. Possui maior facilidade e rapidez no cálculo, pois as 

orientações para seu uso encontram-se amplamente divulgadas (ABNT, 1991). 

Em relação à utilização de um mesmo método para diferentes empresas, 

o CUB é a melhor opção, pois seu cálculo considera diferentes tipos de 

acabamentos, projetos e regiões. 

O prognóstico pelo CUB pode ser criticado em função de não levar em 

conta diferenças de eficiência vigente no mercado de construção, como relatam 

trabalhos sobre variação de produtividade (TCPO, 2008). Há que se perceber suas 

virtudes em termos da representação de produtos diferentes (expressos por 

diferentes tipologias e padrões de acabamento), sendo ainda relevante o fato de os 

preços unitários por área construída serem corrigidos constantemente. 
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Dessa forma, para determinar os custos de um empreendimento devem 

ser conhecidos todos os materiais, insumos e serviços que serão usados na obra, e 

da mesma forma, ter ciência de todo o planejamento, tipos de materiais e insumos, 

bem como os serviços, a partir de seu orçamento. 

Considerando que ao compor o custo de uma obra não são inseridos 

itens que busquem suprir danos causados ao meio ambiente, a análise para 

estabelecer medidas prévias para melhor aproveitamento dos recursos naturais 

deve ser feita antes da definição dos materiais a serem orçados. 

Torna-se importante verificar o material a ser utilizado, checar os insumos 

que irão compor o custo unitário, de forma a atuar previamente para a escolha de 

soluções de menor custo ambiental. Deve-se ir além das vantagens econômicas 

aferidas e incluir a preservação de recursos para que se atinja o desenvolvimento 

com sustentabilidade. 

Voltado para a construção civil, Olgyay et al. (2004) apresentam estudo 

que mostra poder atingir reduções no impacto causado pela construção de um 

imóvel a partir da intervenção no projeto arquitetônico. Os autores dividem os 

impactos gerados pela energia de produção dos materiais pela capacidade do 

ecossistema em que estão inseridos. O trabalho analisa da construção do imóvel até 

a sua manutenção, considerando os resíduos gerados, estabelecendo o número de 

anos para que o custo ambiental se pague. Sua relevância ao presente trabalho se 

dá por estabelecer a necessidade de um estudo pré-ocupacional, na fase de projeto, 

para minimizar danos ao ambiente. 

Rees (2009) enfatiza a necessidade de alterações no modelo de consumo 

da sociedade moderna e prevê a necessidade de uma redução de 90% do consumo 

de bens industrializados, fazendo crítica a programas para a sustentabilidade na 

construção, como a metodologia Leadership in Energy and Enviromental Design. 

Desenvolvida pelo US Green Building Council, em 1994, tem sua certificação 

conferida ao empreendimento que atender aos critérios verdes, após uma análise 

ponto a ponto de critérios pré-estabelecidos. Esta crítica se dá a partir das propostas 

do programa, que leva a eficiência na produção do produto final acabado, 

esquecendo que com o aumento crescente da população mundial o risco de 

esgotamento de recursos continua aumentando. O trabalho de Rees (2009) sugere 

um estudo que sirva para intervenção e escolha de processos que permitam um 
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melhor aproveitamento dos recursos da construção civil, no entanto, esbarra na 

impossibilidade de reduzir drasticamente o consumo de recursos naturais. 

 

2.2 A síntese em emergia 

As metodologias para determinar a sustentabilidade ambiental, 

normalmente, só consideram em sua contabilidade as intervenções causadas ao 

meio ambiente a partir do trabalho humano. Odum (1996) apresenta um novo 

modelo que passa a considerar a energia necessária para a criação do insumo, ou 

seja, a contribuição da natureza para que o bem esteja disponível ao uso humano. 

Os estudos são fundamentados nas leis básicas da termodinâmica, em que toda a 

energia do sistema em análise é transformada em uma única unidade de aferição, o 

que permite seu somatório e demais correlações. A premissa básica de cálculo 

advém de quanta emergia é necessária para a produção de um joule ou quilograma 

de um produto ou serviço. 

Como exemplo de aplicação da metodologia Odum (1996) apresentou o 

cálculo da emergia para os Estados Unidos, definindo a metodologia e permitindo o 

uso para a contabilidade de outros sistemas regionais. Outro trabalho que contou 

com a participação de Odum é a contabilidade ambiental em emergia da Itália 

(ULGIATI et al., 1993). Estes estudos apresentam de forma detalhada o tratamento 

de dados primários, quantidade de recursos, permitindo transformá-los em fluxos de 

energia para que se chegue à energia solar equivalente (seJ). Suas notas de 

cálculos sobre recursos naturais renováveis (R), não renováveis e recursos 

provenientes da economia (F), monstram de forma clara como estabelecer os 

valores em emergia para mão de obra e para valores de importações (I) e serviços 

(S). 

Em Tiezzi e Rossi (2002) encontra-se um comparativo entre várias 

metodologias para determinar a contabilidade ambiental, reconhecendo o cálculo da 

emergia como a única a considerar o trabalho efetuado pela natureza antes da 

intervenção humana. Define a emergia como uma memória de energia, sendo a 

contabilidade de toda a energia solar necessária para suportar um sistema. 

Apresenta como vantagem a possibilidade de atingir um leque variado de 

indicadores para a sustentabilidade, chegando também a valores monetários para o 

impacto causado no sistema estudado. O trabalho leva ao entendimento que o uso 

da metodologia de contabilidade a partir do cálculo da emergia é a mais adequada 
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aos objetivos desta pesquisa, pois foram analisados sistemas isolados referentes à 

construção de edificações, em que foram necessários indicadores ambientais para 

comparação dos sistemas de melhor desempenho. 

O trabalho realizado por Sweeney et al. (2009), a partir de dados do 

National Environmental Accouting Database (NEAD), apresenta um estudo que 

define os valores de emergia para 134 países. Os valores da emergia dos países 

permitiram posicionamento em relação aos demais países estudados. A grande 

dificuldade encontrada por Sweeney se reflete na preocupação com a correta 

alocação dos recursos em renováveis, não renováveis e monetários, bem como, em 

evitar a dupla contagem de recursos. 

Em Demétrio (2011), encontra-se o cálculo da emergia para o Brasil e 

todas as unidades da federação brasileira, serviu como subsídio para o tratamento 

de dados primários deste estudo, sobretudo para determinar os percentuais de 

recursos disponíveis em cada estado e para estabelecer os valores da emergia 

referente á energia solar e a energia cinética do vento de cada local estudado. 

Além de países, tem sido estudado sistemas urbanos, mostrando a 

facilidade de aplicação da contabilidade em emergia a partir da definição prévia do 

sistema. Proposto a partir da contabilidade ambiental em emergia da cidade de 

Beijing, Shanghai e Guangzhou, com dados de 2005, Zhang et al.(2008) apresentam 

um detalhado estudo dos dados que compõem o metabolismo de uma cidade, 

considerando critérios similares aos adotados por Sweeney et al. (2009). De forma 

similar, Cai et al. (2009) também avaliaram a cidade de Beijing e compararam com 

as cidades de Tianjin e Tangshan. Essas cidades compartilham de mesmas 

características, como a intensidade em emergia e a proporção de recursos 

renováveis. Entretanto, para os recursos locais disponíveis, a eficiência e o impacto 

ambiental apresentam diferenças significativas. Para este estudo serviu como forma 

de entender a diferenças encontradas entre os sistemas contabilizados. 

Su et al. (2009) apresentam uma comparação entre vinte cidades 

chinesas, combinando os indicadores em emergia com os componentes utilizados 

para representar o estado de saúde do ecossistema urbano. A síntese de emergia 

combinada com outras ferramentas pode ser uma alternativa eficaz em relação à 

necessidade de contabilizar um subsistema urbano isolado, como a construção civil. 

Por meio de indicadores adotados pelo setor pode-se estabelecer relações com 

valores encontrados em emergia e verificar o desempenho ambiental. 
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Ming et al. (2010) apresentam um estudo de caso regional baseado no 

sistema socioeconômico da cidade de Beijing (Pequim), utilizando a contabilidade 

ambiental em emergia. Na última fase do desenvolvimento da cidade, constata-se 

que devido às importações e ao crescimento acelerado da economia, a emergia total 

aumentou em 33%. A evolução do ecossistema urbano de Beijing mostra que a 

intensidade em emergia implica em falta de recursos e alta dependência de recursos 

externos inviabilizando seu desenvolvimento sustentável. Este resultado serve como 

contribuição na análise comparativa entre os valores de emergia encontrados em 

alguns estados brasileiros e sua influência nas relações de troca com outras regiões. 

As relações de troca entre as cidades e os processos de transporte de bens foram 

de grande utilidade para as definições de natureza de recursos no presente estudo. 

 

2.3 Contabilidade ambiental em emergia aplicada a construção de edificações 

Relacionando à quantidade de desperdício e perdas descartadas em uma 

obra, Brown e Buranakarn (2003) apresentaram um estudo sobre uma construção 

de edificação no campus da Universidade da Flórida, descrevendo a metodologia 

para o cálculo da contabilidade ambiental do reúso e do descarte final de materiais. 

Apresentam o alumínio como o material de maior emergia, devido ao seu ciclo 

produtivo. O trabalho apresenta Valor Unitário de Emergia para vários materiais 

usados na construção civil, representados em seJ/g. Outra grande contribuição é em 

relação aos valores referentes a transporte, coleta e disposição final dos recursos 

descartados na obra. Os valores encontrados pelos autores para a contabilidade 

ambiental do descarte de materiais revelaram que o descarte de materiais de 

construção em aterros sanitários, leva a um valor de apenas 30% de uso de emergia 

se comparados a emergia de um aterro sanitário para resíduos urbanos. 

Pulselli et al. (2006) apresentam os valores de emergia para a construção 

de uma edificação mista, composta de residências e pontos comerciais, na Itália. Os 

valores apresentados serviram de base comparativa para a emergia encontrada 

neste estudo, considerando as diferenças construtivas entre os projetos analisados. 

Em Pulselli et al. (2007) têm-se o cálculo da emergia da produção do cimento e do 

concreto na Itália, e o trabalho serve como fonte de dados para determinar os 

valores de UEV dos materiais de construção civil já em base atualizada. Apresenta 

também o dimensionamento dos dados primários para o transporte do concreto, 
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servindo como modelo para dimensionamento da emergia do transporte de materiais 

na análise das trocas entre regiões.  

Yuan et al. (2011) aproveitam dados do trabalho de Brown e Buranakarn 

(2003) e aprofundam o estudo sobre as vantagens da contabilidade ambiental sobre 

os recursos descartados na construção civil, apresentando o uso de indicadores de 

sustentabilidade propostos por Ulgiati e Brown (2005) em favor de uma análise 

sobre benefícios sociais, econômicos e ambientais a partir da contabilidade em 

emergia. 

Em Carvalho (2010), estudo feito pelo grupo de pesquisa do Laboratório 

de Pesquisa em Produção e Meio Ambiente da Universidade Paulista, é feita a 

contabilidade ambiental em emergia para a construção de uma residência, padrão 

baixo, utilizando projetos fornecidos pela norma brasileira (NBR) 12.721/06. O 

trabalho traz como resultados redução nos valores de emergia a partir da 

substituição de materiais que possuem elevada assinatura ambiental. Serve de base 

para o levantamento da assinatura ambiental em emergia, realizada neste estudo. 

 

2.4 Indicadores para avaliação de desempenho ambiental 

Para determinar os valores de referência para as trocas efetuadas entre 

regiões, na busca de suprir déficits de materiais, encontra-se em Ulgiati et al. (1993) 

e em Cuadra et al. (2006), resultados que permitem o entendimento sobre as 

vantagens e desvantagens nas relações de troca financeira entre regiões com maior 

ou menor Emergy Money Ratio. A partir desta análise, este estudo utiliza a razão da 

emergia total do estado pelo Produto Interno Bruto estadual para encontrar o valor 

em seJ/$ (EMR) utilizado para converter valores financeiros em emergia. 

Em Brown et al. (1997), são apresentados indicadores para determinar a 

sustentabilidade de um determinado sistema. Estes indicadores partem do cálculo 

da emergia do sistema para determinar sua capacidade de carga ambiental e 

verificar se existe sustentabilidade. A análise proposta por Brown et al. (1997) passa 

por uma avaliação multicritério do sistema estudado, considerando a origem dos 

recursos consumidos. 

A partir das discussões acerca do nível de sustentabilidade dos sistemas, 

buscou-se uma abordagem que representasse graficamente o indicador de 

sustentabilidade (ESI), valor obtido a partir da relação entre os percentuais dos 

recursos utilizados para a contabilidade ambiental em emergia. Em Giannetti et al. 
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(2006), os recursos renováveis (R), não renováveis (N) e as relações econômicas (F) 

são apresentados em um diagrama ternário, de forma que a sua representação 

permite localizar quão próximo ou distante o sistema está da sustentabilidade 

ambiental, bem como sua relação com outros sistemas representados em um 

mesmo diagrama. As porcentagens destes recursos são as responsáveis por 

posicionarem o sistema avaliado no diagrama ternário. Em Agostinho et al. (2008), 

os indicadores são utilizados para representar os níveis de sustentabilidade das 

fazendas Santa Helena e Três Cachoeiras. O trabalho apresenta o desempenho 

ambiental a partir da relação dos indicadores em emergia, representando a 

sustentabilidade (ESI) dos sistemas através do uso do diagrama ternário em 

emergia. 

Bonilla et al. (2010), na análise da produção do bambu gigante, 

apresentam a relação de eficiência do sistema a partir da relação do indicador de 

sustentabilidade versus o  número de culms (brotos de bambu) produzidos por 

emergia. Este estudo utiliza o indicador de sustentabilidade para relacionar com o 

uso da emergia de cada sistema. 

Em Almeida et al. (2010), observa-se a relação entre o indicador de carga 

ambiental (ELR) e o número de recicláveis em alumínio pela emergia, o 

desempenho ambiental do sistema é verificado a partir da carga ambiental e 

geração de emergia na produção das embalagens em alumínio. Este tipo de relação 

foi utilizado no presente estudo como forma de determinar a eficiência de cada 

projeto de acordo com a possibilidade de uso por famílias beneficiadas em função 

do fluxo de emergia necessário.  

Cai et al. (2009) avaliaram a cidade de Beijing e comparou com as 

cidades de Tianjin e Tangshan. As três cidades possuem alta carga ambiental (ELR) 

e baixo nível de sustentabilidade (ESI), devido ao rápido processo de urbanização e 

ao crescimento da economia. Utiliza como indicadores para a comparação do 

metabolismo a emergia total (U), a relação de renováveis e não renováveis, a 

emergia per capta, a emergia pelo produto interno bruto e a densidade em emergia, 

servindo de subsídio para a aplicação da representação destes no presente 

trabalho. 

Xue-Song et al. (2011) analisam o sistema ecoeconômico em Chongqing 

durante o período de 2002 a 2007 com a finalidade de realizar a contabilidade em 

emergia da cidade. Observa-se que os recursos não renováveis são provenientes 
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principalmente da perda do solo, do carvão mineral e do gás natural (99%). No 

período ainda é possível constatar um aumento do PIB, uma diminuição no 

rendimento em emergia (EYR) e um aumento na carga ambiental (ELR). Esta 

evidência leva a relacionar o quanto de influência os valores econômicos têm sobre 

o rendimento da emergia do sistema. 
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3 METODOLOGIA 

A descrição da metodologia utilizada neste estudo está dividida em quatro 

seções: a primeira trata dos sistemas analisados, apresentando cada projeto a ser 

contabilizado e a origem dos dados. Na segunda seção é apresentada a 

metodologia utilizada na coleta de dados para possibilitar a avaliação de 

sustentabilidade das construções de interesse social no Distrito Federal e estados 

brasileiros. A terceira seção considera as relações de importação dos materiais entre 

os estados, permitindo definir a natureza de cada recurso utilizado na construção 

dos projetos selecionados. A quarta trata da ferramenta em contabilidade ambiental 

(emergia), utilizada para encontrar os indicadores em emergia de cada projeto e por 

unidade da federação. 

 

3.1 Descrição dos sistemas 

Para determinar o custo ambiental na construção civil de edificações 

populares é necessário listar materiais e serviços utilizados em sua execução. 

Considerando as diferenças entre os projetos construtivos a serem executados, 

torna-se importante ter o conhecimento prévio dos custos de execução da obra 

destes imóveis, estabelecendo valores padronizados para o m² construído. Pode-se 

citar como exemplo de instituições que fornecem os quantitativos e valores 

necessários para a construção civil de um m² de acordo com projetos diferenciados: 

a Caixa Econômica Federal, as Tabelas de Composição de Preços para Orçamentos 

da editora Pini e os Sindicatos da Indústria da Construção de cada estado. 

Como fonte para a coleta de dados primários, foi utilizada a NBR nº. 

12.721/06, que permite conhecer os quantitativos, por projeto, para que cada 

Sindicato da Indústria da Construção Civil divulgue os valores do CUB estadual por 

padrão construtivo. Os valores monetários apresentados neste estudo são 

apresentados em dólar tomando por base a taxa de cambio de R$ 1,80 por dólar, e 

são referentes ao ano base 2007. 

A NBR nº. 12.721/06 visa atender ao que foi prescrito para a ABNT pela 

Lei Federal nº. 4.591/64, com as alterações produzidas pela Lei nº. 4.864/65 e 

posteriores. A norma preconiza o uso de Custos Unitários Básicos (CUBs) pelos 

Sindicatos da Indústria da Construção (artigo nº. 54, Lei nº. 4.591/64). Segundo 

Cardoso (2009), podem ser utilizados os valores e modelos da NBR nº. 12.721/06 

para estabelecer orçamentos prévios, determinando valores de obras mediante o 
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CUB obtido de dados do Sinduscon local. A partir do projeto-padrão para edificações 

definido como projeto para baixo padrão construtivo obteve-se a relação das 

quantidades, por m² de construção, oriundas das relações completas de materiais, 

mão de obra, despesas administrativas e equipamentos levantados dos serviços 

considerados na formação do custo destes projetos, conforme mostra a tabela 4 

(lotes básicos) - Projetos-padrão residenciais – Baixo, da NBR nº. 12.721/06. 

Considerando a abrangência do estudo, os projetos padronizados escolhidos para 

coleta dos dados foram: 

 Residência padrão baixo (R-1): composta de dois dormitórios, sala, 

banheiro, cozinha e área para tanque, com área real de 58,64 m². 

 Prédio popular padrão baixo (PP-04): pavimento térreo e três 

pavimentos-tipo, composto por hall de circulação, escada e quatro 

apartamentos por andar, com dois dormitórios, sala, banheiro, cozinha 

e área de serviço, Com área real de 1.415,07 m². 

 Prédio de Interesse Social (PIS): pavimento térreo e quatro 

pavimentos-tipo, composto por hall, escada e quatro apartamentos por 

andar, com dois dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, 

com área real de 991,45 m². 

A tabela 4 encontrada na NBR nº. 12.721/06 não contempla dados sobre 

fundações para a execução dos projetos, ressaltando tratar-se de fator variável em 

função da qualidade do terreno no qual se implanta a obra. Portanto, a partir de 

informações disponíveis nas Tabelas de Composição de Preços para Orçamentos 

(TCPO, 2008), neste estudo foi computado um acréscimo de 5% sobre o concreto 

armado e mão de obra, com a finalidade de incluir as quantidades equivalente a 

fundações de uma edificação. 

Os insumos listados na tabela 1 são encontrados na NBR nº. 12.721/2006 

e foram transformados em seus materiais de formação básica, para que fosse 

possível valorá-los a partir de seu processo de formação na natureza. Estes 

materiais básicos representados na tabela 1 são agrupados nas tabelas do apêndice 

2 de forma a identificá-los em materiais de origem química, metais, minerais, 

madeira, energia e água, permitindo verificar se o estado estudado possui o material 

em seu território ou necessita importá-lo de outro estado. 

Para transformar o item equipamentos em material básico foi necessário 

determinar o valor em quilogramas de ferro equivalente ao uso da betoneira na 
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produção. Considerou-se o peso do equipamento dividido pelo número de horas 

equivalente à sua vida útil, cinco mil horas segundo a TCPO (2008). O valor foi 

multiplicado pelas horas necessárias à produção de um m² de obra em cada projeto. 

 

Tabela 1 – Classificação dos materiais utilizados nos projetos para aplicação da contabilidade em 
emergia 

 

Lote básico (por m² de construção) Materiais 

Insumos  

Chapa compensado plastificado 18 mm 2,20 x 1,10 m Madeira 

Aço CA-50 ø  Aço 

Concreto fck= 25 Mpa abatimento 5±1cm.  Cimento, areia e granito 

Cimento CP-32 II Cimento 

Areia média Areia 

Brita n°. 2 Granito 

Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 9cm x 19cm x 19cm Alvenaria 

Bloco de concreto sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm Cimento 

Telha de fibrocimento ondulada 6 mm 2,44 x 1,10 m Cimento 

Porta interna semioca para pintura 0,60 x 2,10 m Madeira 

Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1,40 m, em 4 folhas (2 de correr), 
sem básculas, em alumínio anodizado cor natural perfis da linha 25 

Ferro 

Janela de correr tamanho 1,20 m x 1,20 m em 2 folhas, em perfil de 
chapa de ferro dobrada n° 20, com tratamento em fundo anticorrosivo 

Ferro 

Fechadura para porta interna, tráfego moderado, tipo IV (55mm), em 
ferro, acabamento cromado 

Ferro 

Placa cerâmica (azulejo) de dimensão 30 cm x 40 cm, PEI II, cor clara, 
imitando pedras naturais 

Louça 

Bancada de pia de mármore branco 2,00 m x 0,60 x 0,02 m Granito 

Placa de gesso liso 0,60 x 0,60 m Gesso 

Vidro liso transparente 4 mm colocado com massa Vidro 

Tinta látex PVA Tinta 

Emulsão asfáltica impermeabilizante Asfalto 

Fio de cobre antichama, isolamento 750 V, # 2,5 mm² Cobre 

Disjuntor tripolar 70 A PVC 

Bacia sanitária branca com caixa acoplada Louça 

Registro de pressão cromado ø 1/2" Ferro 

Tubo de ferro galvanizado com costura ø 2 1/2" Ferro 

Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto ø 150 mm PVC 

Mão de obra  

Pedreiro Hora homem 

Servente Hora homem 

Despesas administrativas 

Engenheiro Serviço 

Equipamentos 

Locação de betoneira 320 I Ferro 
  Fonte: lista de insumos retirada da NBR nº. 12.721/2006 (ABNT). 
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3.2 Coleta e tratamento primário de dados 

É importante considerar fatores essenciais para a transformação dos 

materiais e serviços listados na tabela 1 em um produto acabado. Fatores que são 

apresentados de forma a incluir não somente os fluxos de energia relacionados ao 

trabalho humano, mas também o trabalho da natureza para a produção do bem ou 

serviço, para obter uma contabilidade real sobre o que se produz (ODUM, 1996). 

Devem ser computados também os fluxos de energia solar e energia cinética do 

vento, solo, uso de água, energia elétrica, combustível, transporte de materiais, 

custos financeiros para a produção do empreendimento e os descartes. Estes 

valores foram inseridos nas tabelas de fluxo de energia deste estudo (apêndice 2) 

por serem indispensáveis para uma construção. Foram obtidos a partir de dados 

coletados na literatura, conforme referenciado na tabela 6. Para determinar a 

energia solar e a energia cinética dos ventos, responsável pela evaporação e 

secagem de misturas que formam a obra acabada, adotou-se dados específicos 

para cada estado brasileiro, nos quais foram considerados fatores de irradiação 

solar e velocidade dos ventos retirados de Demétrio (2011). 

A energia solar, embora desconsiderada para valoração de custos 

econômicos de uma obra, é fundamental na formação de materiais básicos, assim 

como para determinar a secagem de grande parte de materiais moldáveis aplicados 

em uma construção. Neste estudo, obteve-se a energia solar para um m² de 

construção considerando a incidência solar em cada estado, em função da variação 

de albedo por região. O cálculo da energia solar incidente para a construção de um 

metro quadrado de obra, em cada unidade da Federação, seguiu o critério que 

segue: 

 

 
 

 

             *Considerada a irradiação solar anual em cada unidade da federação em J/m² 

  

Para a energia cinética proveniente dos ventos, foi feito o cálculo para 

cada estado, prevalecendo no cômputo final para a energia total de cada projeto o 

maior valor entre a energia solar e a energia do vento, de forma a evitar dupla 

contagem (ODUM, 1996): 

 

Área (1m²) x Insolação* x (1 – albedo) x [horas produção m² ÷ (365 dias x 24 horas)] 
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Área (1m²) x densidade do ar x coeficiente de arraste (1000) x velocidade do vento 

x [horas produção m² ÷ (365 dias x 24 horas)] 

 

 

 

 

 

Na implantação da obra sobre o terreno existe o comprometimento de 

material orgânico devido às escavações no solo. Este substrato orgânico é 

considerado 3% para cada 1m³, com média de 5 kcal/g de energia contida. O cálculo 

da perda de matéria orgânica, incluindo fundações, foi feito para 1m de 

profundidade, totalizando 1m³ neste estudo, como segue: 

 

 

 
 
 

 

Embora não sendo tratada como material de construção, a água é 

essencial para a execução de uma obra. Passarello (2008) estabelece um consumo 

680 kg para cada m² produzido em uma obra. A água considerada nos cálculos em 

emergia é proveniente da rede de distribuição. 

Para a produção mecanizada de um material é necessário o uso de fonte 

de energia, e a construção civil utiliza parte da energia proveniente de combustível 

fóssil e parte proveniente de energia elétrica. Encontra-se em Tavares (2006) o 

consumo médio de 686 kWh de energia elétrica para 1m² de construção residencial. 

O estudo considera energia elétrica proveniente de hidrelétricas, termoelétricas, 

eólicas, nuclear e as importações realizadas por estados que apresentam deficit, de 

acordo com a capacidade instalada de cada estado brasileiro. A tabela 2 apresenta 

a capacidade instalada por matriz de produção de energia elétrica dos estados 

brasileiros indicando, a partir do valor necessário à produção de um m² de 

construção, a quantidade de energia elétrica renovável (R), não renovável (N) e 

importada (I). Os percentuais de R e N empregados nas fontes de energia elétrica 

foram retirados de Brown e Ulgiati (2002). 

A energia necessária ao transporte de materiais foi proveniente de 

combustível fóssil, no caso foi considerado o uso de caminhão tipo Truck com 

capacidade para 23 toneladas de carga (HIJJAR, 2008). Dados da Companhia de 

Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo (CETESB), retirados do 

Volume(1m³) x densidade do solo x percentual de material 
orgânico (3%) x energia contida (5 kcal/g) x 4.186 J/kcal 
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Inventário Nacional sobre a Emissão de Gases do Efeito Estufa - Energia (IPCC, 

2006), mostram que valores calculados para veículos europeus pesados, movidos a 

diesel, são semelhantes a brasileiros (ÁLVARES JR., 2009). Encontram-se 

informações sobre o rendimento de caminhão movido a diesel na ordem de 3,1 km 

por litro (UNFCCC, 2009). Para este estudo foi adotado o rendimento de 3 km/litro. 

Somente foram considerados os gastos com o combustível no transporte 

de materiais vindos de outros estados, importados, tomando como base as 

distâncias em quilômetros entre as capitais de cada estado e o equivalente em carga 

para cada material transportado sobre a capacidade do veículo (23.000 kg). Foram 

considerados trechos de ida e volta para determinar o consumo de combustível por 

material transportado, expresso em Joules: 

 

 

 

 

 

 

Foram considerados novecentos mil quilômetros como tempo de vida total 

da utilização do veículo de carga (PULSELLI et al, 2007). O valor adotado equivale 

ao percentual de materiais transportados para a produção do m² de obra de cada 

projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 x Distância em km ÷ 3km/l) x (Material transportado em kg 
÷ 23.000 kg) x 11400kcal/l x 4186 J/kcal 
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Tabela 2 - Natureza da produção de energia elétrica no Brasil e unidades da federação (2007) 

 

ESTADO 
Hidrelétrica (%) Termoelétrica (%) Eólica (%) 

Nuclear 

(%) I (%) 
R N R N R N N 

     BRASIL  
 

50,5 26 2 20 <1 <1  2  

   NORTE 
 

51 26 2 20 - -  -  

Rondônia 
 

21 11 5 63 - -  -  

Acre -- - 8 92 - -  -  

Amazonas 
 

9 5 7 79 - -  -  

Roraima 
 
1 <1 3 34 - -  - 62 

Pará 
 

64 33 <1 3 - -  -  

Amapá 
 

18 10 6 66 - -  -  

Tocantins  
 

65 34 <1 <1 - -  -  

   NORDESTE 
 

50 26 2 21 <1 <1  -  

Maranhão 
 

27 14 <1 3 - -  - 56 

Piauí 
 

37 19 2 23 - -  - 20 

Ceará 
 

<1 <1 1 6 <1 <1  - 93 
Rio Grande.do 

Norte 
--- 

- 1 8 14 2  - 75 

Paraíba 
 

<1 <1 2 17 3 1  - 76 

Pernambuco 
 

31 16 4 49 <1 <1  -  

Alagoas 
 

63 32 0 5 - -  -  

Sergipe 
 

65,5 34 0 1 - -  -  

Bahia 
 

50 26 2 22 - -  -  

   SUDESTE 
 

44 23 2 26 <1 <1  6  

Minas Gerais 
 

61 31 1 7 <1 <1  -  

Espírito Santo 
 

24 12 5 59 - -  -  

Rio de Janeiro 
 

9 5 5 56 - -  25  

São Paulo 
 

50 26 2 22 - -  -  

   SUL 
 

56 29 1 13 1 <1  -  

Paraná 
 

62,5 32 <1 5 <1 <1  -  

Santa Catarina 
 

49 25 2 24 <1 <1  -  

Rio Grande.do Sul 
 

42 22 3 30 3 <1  -  

 CENTRO-OESTE 
 

58 30 1 12 - -  -  

Mato Grosso do 
Sul 

 
57 30 1 12 - -  -  

Mato Grosso 
 

42,5 22 3 33 - -  -  

Goiás 
 

63 33 <1 4 - -  -  

Distrito Federal 
 
6 3 <1 4 - -  - 87 

 
Fonte: adaptado de Ministério de Minas e Energia (2007). 
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(2 x Distância em km ÷ velocidade média do veículo em km/h) x 
(Material transportado em kg ÷ 23.000kg) 

 

 

 

Para determinar o valor das horas de trabalho do motorista responsável 

pelo transporte dos materiais importados de outros estados, foi estabelecido o valor 

em horas referente a transporte de ida e volta dos materiais a uma velocidade média 

de 20 km/h. O cálculo foi realizado para a quantidade de material transportado 

necessária à produção de um m² de obra: 

 

 

 

 
 

 

De acordo a com a média de recursos renováveis disponíveis em cada 

estado, apêndice 4, o valor em horas de trabalho humano foi dividido em horas 

renováveis e não renováveis. Dessa forma, foram estabelecidos os recursos 

necessários à construção de um m² de edificação com a utilização de recursos 

renováveis e não renováveis fornecidos pela natureza. É importante computar os 

recursos obtidos com a compra de bens ou serviços por meio de transações 

financeiras, os recursos pagos com unidade monetária, sobre os quais estão 

inseridos lucro e impostos a partir da intervenção do trabalho humano na produção 

do bem, chamados de serviços. Como serviços necessários à realização da obra 

estão o registro da obra, o custo do m² fornecido pelo Sinduscon do estado (CUB) e 

as despesas com obras de fundações. O registro da obra, que envolve toda a fase 

de documentação prévia indispensável para a legalização do empreendimento, tais 

como, despesas com conselhos de classe, taxas de prefeituras, estudos de 

viabilidade e projetos, placas da obra, demais serviços tidos como verba de 

implantação na composição orçamentária. Estes valores, correspondentes a custos 

financeiros para a obra, são apresentados pela TCPO (2008) como equivalentes a 

2% do custo do empreendimento. 

O engenheiro, indicado como despesa administrativa na origem dos 

dados (ABNT/NBR nº. 12.721/06), teve o seu valor agrupado no CUB necessário 

para a produção de um m² da edificação, de acordo com dados fornecidos pelo 

Sinduscon de cada estado brasileiro. Este valor contempla todos os custos 

monetários para a produção da edificação de acordo com o projeto a ser implantado 
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e considerando a realidade do local de realização da obra. Estes valores são 

representados nas tabelas do apêndice 2 como custos por m² Sinduscon. 

Considerando o fato de que a indústria de construção civil apresenta 

descarte de materiais da ordem de até 40% do total dos materiais empregados na 

obra (PULSELLI et al., 2006), este trabalho apresenta a contabilidade ambiental das 

perdas de materiais no cômputo final da avaliação ambiental de cada projeto em 

cada estado. O valor do descarte de materiais foi estabelecido a partir da tabela 3, 

obtida em estudo realizado por várias universidades brasileiras e publicado por 

Prado (2006). 

 
 
         Tabela 3 – Desperdício na construção civil brasileira 
 

    Material  Percentual de desperdício 
em massa (%) 

Areia 44 

Argamassa 116 

Cimento 56 

Concreto usinado 09 

Aço 10 

Blocos/tijolos 13 

Tubos 15 

Placas cerâmicas 14 

Revestimento têxtil 14 

                            Fonte: Prado (2006). 

 

 

Para contabilizar o descarte por m² de construção foram considerados os 

percentuais de desperdício atribuídos aos materiais mais relevantes à obra, de 

acordo com a tabela 3, sobre os valores encontrados na tabela 4 – Lotes básicos. 

Projetos-padrão residenciais – Baixo, da NBR nº. 12.721/06. O valor total encontrado 

em quilogramas serviu para determinar a quantidade de aterro a ser utilizada no 

descarte (BROWN e BURANAKARN, 2003). 

Em relação ao consumo de combustível, foi estabelecido a partir da 

distância média de 40 km, ida e volta, para o transporte do descarte em veículo com 

capacidade para 23.000 kg. O valor médio de 40 km é adotado como limite máximo 

do custo/benefício para distância a ser percorrida pelas empresas de transporte de 

descarte, conforme consulta realizada: 
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(2 x Distância em km ÷ 3km/l) x (Material transportado em kg ÷ 23.000kg) x 

11400kcal/l x 4186 J/kcal 

 

 

 

 

O valor das horas de trabalho do motorista responsável pelo transporte 

dos materiais descartados foi estabelecido em horas referentes ao transporte de ida 

e volta dos materiais a uma velocidade média de 20 km/h. O cálculo foi realizado 

para a quantidade de material descartado. De acordo com a porcentagem de 

recursos gratuitos de cada unidade da federação (apêndice 4), o valor em horas 

trabalhadas pelo motorista foi dividido em horas renováveis e não renováveis, de 

maneira a ter a quantidade de R e de N a ser utilizada na tabela de fluxo de energia 

da construção. 

O tempo de vida equivalente à utilização do veículo foi considerado 

apenas para o percentual da quantidade de materiais a serem transportados por 

projeto e de acordo com a distância do percurso. Foi considerado o valor total de 

distância a ser percorrida pelo veículo como de 900.000 km (PULSELLI et al., 2007). 

Para computar os valores referentes à coleta do material a ser 

descartado, valor financeiro atribuído a trabalho realizado pelo homem, foi feita a 

consulta a diversas empresas de coleta de descarte da construção civil, em estados 

da federação, e chegou-se ao valor médio de U$ 139,00 (cento e trinta e nove 

dólares) para coleta em caçamba fixa de 8040 kg. O valor foi encontrado em moeda 

corrente para coleta do descarte equivalente à construção de um m²: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(U$ 139,00 ÷ 8040 kg) x quantidade de descarte em kg 
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3.3 Natureza dos recursos por unidade da federação 

A partir dos insumos da tabela 4 da NBR nº. 12.721/06 chegou-se aos 

seguintes materiais tidos como base da produção da obra: madeira, aço, areia, 

asfalto, cerâmica para alvenaria, cerâmica para louça sanitária, cimento, cobre, ferro, 

gesso, granito, PVC e tinta (apêndice 2). 

Os materiais disponíveis em todos os estados, como água, areia, 

cerâmica para alvenaria por ser de fabricação local, e o concreto por ser um 

subproduto, não foram analisados para efeito de cálculo dos custos de transporte. 

As relações entre importações e exportações, por material entre cada 

estado, estão disponíveis no apêndice 2, feitas a partir da proximidade geográfica 

entre os estados. A seguir tem-se a descrição da origem dos principais materiais 

utilizados na construção de edificações: 

 

Madeira 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta dados 

do extrativismo vegetal no Brasil, considerando estados onde a madeira é 

proveniente da floresta nativa, como no caso dos estados da Região Norte, e os 

estados que produzem madeira a partir de florestas plantadas. Os estados 

considerados produtores de madeira para o uso na construção civil foram Acre, 

Amapá, Amazonas, Pará, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 

Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo, cabendo ao Pará, Mato Grosso e 

Minas Gerais o fornecimento de madeira ao consumo de outros estados que não 

possuem produção madeireira, considerando a distância de acordo com a situação 

geográfica no mapa geoeconômico nacional (figura 1A). 

 

Aço e ferro 

O Brasil ocupa o 9º lugar na produção de aço mundial. Segundo dados da 

AçoBrasil, instituição sem fins lucrativos mantida pelas siderúrgicas nacionais, 

grande parte dos estados brasileiros possuem siderúrgicas voltadas para a produção 

de ferro e aço. A figura 1B apresenta os estados brasileiros produtores. 

 

Asfalto 

A produção de asfalto para o uso na construção civil se dá em apenas 

algumas das refinarias nacionais. Segundo dados da Federação das Indústrias do 
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Estado de São Paulo (FIESP, 2009), os estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Minas 

Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo podem ser 

considerados produtores deste tipo de asfalto. A figura 1C ilustra a distribuição das 

refinarias produtoras de asfalto por estado. 

 

Cerâmica – louça 

O Ministério das Minas e Energia apresenta documento com os estados 

produtores de cerâmica sanitária utilizada na construção civil. A partir dos estados 

produtores foi estabelecida a área de influência para as exportações, de acordo com 

a localização geográfica. A figura 1D ilustra a distribuição dos estados fabricantes: 

Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul e São Paulo. 

 

Cimento 

Somente os estados do Acre, Amapá e Roraima não possuem fábricas de 

cimento, cabendo ao Amazonas suprir as demanda do Acre e de Roraima, e ao Pará 

suprir o abastecimento do Amapá, conforme figura 1E (SNIC, 2011). 

 

Cobre 

O cobre é utilizado na construção civil para a produção dos fios 

condutores de energia elétrica. No Brasil, as fábricas de fios condutores estão 

localizadas nos estados de Minas Gerais e São Paulo (SINDUSCON–MA, 2010). O 

estado de São Paulo, com a maior parte das fábricas instaladas em seu território, é 

responsável pelo abastecimento dos demais estados brasileiros (Figura 1F). 

 

Gesso 

A produção da gipsita no Brasil, mineral que após processado origina o 

gesso, se dá em 95% de sua totalidade no polo industrial de Araripe, estado de 

Pernambuco, contando com 18 minas em operação (PERES, 2008). O estado do 

Maranhão responde pelo restante da produção nacional, suficiente para seu 

consumo interno (Figura 1G). 
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Granito 

Segundo dados da Rede APL Mineral - Arranjos Produtivos Locais de 

Base Mineral, figura 1H, os estados produtores de granito e mármore no Brasil são o 

Piauí, Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Estes estados foram 

considerados autossuficientes e o estudo da relação de exportação foi feito a partir 

da proximidade geográfica do estado importador. 

 

PVC 

O policloreto de vinila, material derivado do petróleo por possuir 

aproximados 43% de eteno em sua morfologia, é produzido nos estados de Minas 

Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo (SINDUSCON–MA, 2010). 

Os critérios para a distribuição de PVC entre os demais estados foram a partir da 

proximidade geográfica (Figura 1I). 

 

Tinta 

A tinta, figura 1J, é produzida nos estados do Ceará, Pernambuco, 

Paraná, Santa Catarina e São Paulo, segundo dados da Associação Brasileira dos 

Fabricantes de Tinta (ABRAFATI). Foi considerada a proximidade geográfica para 

estabelecer as relações de importação e exportação entre os estados. 

 

Vidro 

A Associação Brasileira de Distribuidores e Processadores de Vidros 

Planos (Abravidro) informa que os estados produtores de vidro são Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, ficando a grande maioria dos 

produtores no estado de São Paulo. Os critérios para a distribuição entre os estados 

consideraram a proximidade geográfica (Figura 1K). 
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Figura 1 – Mapa de localização de estados produtores de insumos para construção civil no 
Brasil. Madeira (A), Aço (B), Asfalto (C), Cerâmica (D), Cimento (E), Cobre (F), Gesso (G), 
Granito (H), PVC (I), Tinta (J) e Vidro (K). 
Fonte: IBGE (A), AçoBrasil (B), FIESP (C), MME (D), SNIC (E), SINDUSCON-MA (F e I), Peres (G), APL Mineral (H), 

ABRAFATI (J), Abravidro (K), 2011. 
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3.4  Metodologia para a contabilidade ambiental 

A emergia (Odum, 1996) é utilizada neste estudo como ferramenta para 

avaliar a construção de habitações populares por estado, já que por conceito, seu 

valor total incorpora todos os recursos e serviços utilizados, direta ou indiretamente, 

na obtenção de um produto, processo ou serviço, incluindo os recursos do meio 

ambiente, economia e trabalho humano. 

Para a realização da contabilidade ambiental em emergia, é necessária a 

construção de um diagrama em emergia do sistema que está sendo avaliado. No 

diagrama são indicados os fluxos de energia que serão avaliados e somados para a 

obtenção da emergia resultante deste. O diagrama representa a abrangência do 

estudo, definindo os fluxos de energia que atuam na “janela” de estudo. Permite uma 

maior compreensão do universo estudado e a visualização de bens e serviços para 

distribuição na tabela para contabilidade ambiental em emergia. A figura 2 apresenta 

um exemplo de diagrama do fluxo de emergia de um sistema. 

 

  

Figura 2 – Exemplo de diagrama de fluxo em energia do Brasil. 
Fonte: adaptado de Demétrio, 2011. 
 
 

Para representar um diagrama de fluxo de energia na metodologia são 

utilizados um conjunto de símbolos específicos que demonstram os diversos 

componentes do sistema (ODUM, 1996). Os símbolos usados neste estudo para a 
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construção de diagramas de emergia e uma descrição dos seus significados são 

descritos na tabela 4. 

Tabela 4 - Descrição dos símbolos utilizados no diagrama de emergia 

 

Símbolos Descrição 

 

Fluxo de energia: um fluxo cuja vazão é 

proporcional ao volume do estoque ou à 

intensidade da fonte que o produz. 

 

Fonte: um recurso externo que fornece 

energia ao sistema. Recursos provenientes 

de serviço, materiais e recursos são 

representados desta forma. 

 

Depósito/Estoque: uma reserva de energia 

dentro dos limites do sistema determinada 

pelo balanço de entradas e saídas. 

 

Sumidouro de energia: o sistema usa a 

energia potencial para produzir trabalho. O 

custo dessa transformação é a degradação 

da energia, que abandona o sistema como 

energia de baixa qualidade. Todos os 

processos da biosfera dispersam energia. 

 

Interação: interseção de no mínimo dois 

fluxos de energia para produzir uma saída 

(trabalho), que varia de acordo com certa 

função de energia 

 

Caixa: símbolo de uso múltiplo que pode ser 

usado para representar uma unidade de 

consumo e produção dentro de um sistema 

maior. Representa um subsistema. A caixa 

pode ser preta, cinza ou branca, conforme o 

conhecimento que se tem sobre os fluxos de 

entrada e saída. 

Fonte: adaptado de Odum, 1996. 

 

A tabela 5 apresenta os campos utilizados para o cálculo dos fluxos de 

energia para a contabilidade em emergia. Na coluna 1 estão presentes os nomes de 

cada um dos itens, separados em recursos renováveis locais, não renováveis locais 
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e importados. A coluna 2 indica a natureza do recurso. Nas colunas 3 e 4 são 

exibidas, respectivamente, as quantidades e unidades de cada um dos itens da 

tabela, na forma em que foram mensurados. Na coluna 5 são encontrados os 

valores unitários em emergia (seJ/unid) de cada item presente na tabela. Os valores 

de emergia do sistema são encontrados na coluna 6, resultado do produto entre as 

colunas 3 e 5. 

 

Tabela 5 - Campos da tabela de contabilidade ambiental em emergia 
 

 

 

Após a construção do diagrama e da tabela de dados, partiu-se para o 

cálculo de indicadores, interpretação dos resultados e discussões. Os indicadores 

servem para reduzir uma situação complexa ou um estudo complexo a um número e 

podem servir para avaliações e comparações das mudanças em diversos sistemas. 

As fontes de recursos e serviços que compõem qualquer processo são, 

convencionalmente, divididas em três classes: renováveis (R), não renováveis (N) e 

provenientes da economia (F), onde F pode ser subdividido em materiais (M) e 

serviços (S). Este estudo considera apenas os recursos disponíveis na unidade da 

federação, renováveis (R) e não renováveis (N), e os recursos adquiridos por 

importação (I) e serviços (S). 

Determinar a origem de cada recurso é fundamental para o estudo das 

interações entre processos produtivos e o meio ambiente. Os fluxos de recursos 

identificados por meio da contabilidade ambiental em emergia permitem calcular os 

diferentes indicadores ambientais e obter informações sobre o desempenho 

ambiental do sistema analisado. Este estudo traz o cálculo da emergia da 

construção de cada unidade da federação considerando a disponibilidade de 

recursos locais e a necessidade de importação de recursos, daí o uso de R e N para 

os recursos disponíveis na unidade da federação e de I para os provenientes de 

outras unidades. Dessa forma, a maneira de interpretar a natureza de cada recurso 

passa a ter entendimento diferente, pois se baseia na disponibilidade de recursos 

locais.  
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Unidade de emergia 

Neste estudo, denomina-se Valor Unitário em Emergia (UEV) o valor em 

emergia por unidade que é necessário para a produção de um bem ou serviço. As 

UEVs utilizadas são provenientes da literatura e quando necessário estão corrigidas 

para a base do fluxo de energia do trabalho da geobiosfera terrestre equivalente a 

15,83E+24 seJ/ano (ODUM et al, 2000). 

Os materiais utilizados na construção que possuem maior UEV indicam 

mais complexidade e investimento de recursos. Valores menores indicam produtos 

mais simples, com menos investimentos. Um sistema com valores baixos de 

emergia indica uma menor quantidade de recursos (ambientais e econômicos) em 

seus processos produtivos. 

A tabela 6 apresenta os valores de UEV empregados neste trabalho com 

as devidas referências. 

 
Tabela 6 – Valores de UEV 

Recursos Unid 
UEV 

 (seJ/unid) Referências 

Energia solar seJ/J 1,00E+00 Definição 

Energia cinética do vento seJ/J 2,45E+03 Odum et al., 2000 

Solo seJ/J 1,24E+05 Odum et al., 2000 

Eletricidade seJ/J 2,85E+05 Odum, 1996 

Combustível seJ/J 1,11E+05 Odum, 1996 

Aterro (descarte) seJ/kg 1,97E+10 Brown e Buranakarn, 2003 

Madeira seJ/kg 2,40E+12 Odum, 1996 

Aço seJ/kg 6,97E+12 Brown e Buranakarn, 2003 

Água seJ/kg 9,23E+08 Brown et al., 2000 

Areia seJ/kg 1,68E+12 Odum, 1996 

Asfalto seJ/kg 2,55E+13 Brown e Buranakarn, 2003 

Alvenaria seJ/kg 3,68E+12 Brown e Buranakarn, 2003 

Louça seJ/kg 4,80E+12 Brown e Buranakarn, 2003 

Cimento seJ/kg 3,04E+12 Pulselli et al., 2007 

Cobre seJ/kg 1,04E+14 Pulselli et al., 2006 

Ferro seJ/kg 6,97E+12 Brown e Buranakarn, 2003 

Gesso seJ/kg 3,29E+12 Pulselli et al., 2006 

Granito seJ/kg 2,44E+12 Pulselli et al., 2006 

PVC seJ/kg 9,86E+12 Brown e Buranakarn, 2003 

Tinta seJ/kg 2,55E+13 Brown e Buranakarn, 2003 

Vidro seJ/kg 1,41E+12 Odum, 1996 

Veículo seJ/km 9,42e+10 Pulselli et al., 2007 

   Obs: Base 15,83E+24 seJ/ano 
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Mão de obra 

Para o cálculo da contabilidade ambiental em emergia do trabalho 

humano, o valor da UEV foi estimado como sendo a razão entre a emergia total de 

cada estado pelo número de habitantes. Os valores da emergia por habitante foram 

encontrados em Demétrio (2011), tomando por base o ano de 2007, e foram 

transformados em emergia por hora para facilitar o cálculo: 

 
 
 
 
  

O valor obtido foi dividido em recurso renovável (R) ou não renovável (N), 

de acordo com o percentual equivalente à disponibilidade de recursos renováveis e 

não renováveis em cada unidade da federação (apêndice 4). 

 

Serviços 

Os serviços (S) são expressos em unidade monetária, no estudo a moeda 

adotada foi o dólar. Os valores apresentados em moeda foram multiplicados pelo 

EMR, Razão da Emergia pelo PIB de cada estado, para obter o seu equivalente em 

emergia. Para evitar dupla contagem foi descontado o percentual de contribuição da 

construção civil no PIB do Brasil. 

O registro da obra, custo de construção (CUB), despesas com a fundação 

da obra e a coleta de descarte foram considerados serviços e tiveram seus valores 

multiplicados pelo EMR da unidade da federação.  

Este trabalho faz a relação entre os Custos Unitários Básicos ambientais 

e os Custos Unitários Básicos divulgados pelo Sinduscon de cada unidade da 

federação. A partir da emergia para a execução de cada projeto, em cada unidade 

da federação, é possível estabelecer o valor emdolar que representa o CUB 

ambiental. Este valor é encontrado pela divisão da emergia da construção pelo EMR 

da unidade da federação. 

 
Indicadores 

Cada material ou serviço das tabelas de fluxo de energia da construção 

nos estados (apêndice 2) foi analisado e identificado como um recurso disponível 

local renovável (R), não renovável (N) e proveniente de importações (I) ou de 

serviços (S). Esta consideração é diferenciada para cada projeto, pois um recurso 

(Emergia do estado ÷ população) ÷ 285 dias úteis x 8 horas de trabalho 
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pode sofrer mudança em sua natureza de acordo com a sua disponibilidade na 

unidade da federação. 

Uma vez determinados os R, N, I e S de cada inventário por unidade da 

federação foi possível calcular indicadores para a avaliação ambiental de cada 

projeto. A maioria dos indicadores ambientais usados neste trabalho são baseados 

nos estudos de Odum (1996), contudo, considerou-se adequado modificar as 

expressões originais. Foi substituído o F pelos parâmetros I e S, isto foi feito para 

ressaltar nos indicadores a condição de disponibilidade local de recursos. 

O EYR*, Razão de Rendimento de Emergia com asterisco, simboliza a 

análise verificada a partir da emergia do sistema dividida pelo valor de emergia 

equivalente aos recursos importados, não foram considerados os serviços no cálculo 

dos indicadores. Permite identificar o grau de transformação por qual passa o 

sistema analisado, estabelecendo o quanto os recursos são aproveitados. Determina 

quais projetos têm maior dependência de recursos importados, diferente do 

indicador proposto por Odum (1996) por considerar apenas os recursos disponíveis 

na unidade da federação, renováveis ou não renováveis, e os recursos importados 

(equação 01). 

 

 

 

 

O ELR*, Índice de Carga Ambiental modificado, obtido pelo quociente do 

fluxo em emergia dos recursos não renováveis (N), importados (I) e serviços (S) pelo 

total do fluxo de recursos renováveis (R). (equação 02). O indicador difere da 

definição apresentada por Odum (1996), sendo representado pela sigla ELR*, por 

considerar a natureza dos recursos apenas como disponíveis locais, renováveis ou 

não renováveis, ou recursos importados.  

 

 

ELR* = (N + I+S) / R    (equação 02) 

 

 

A equação 03 permite obter o Índice de Sustentabilidade Ambiental 

modificado (ESI*) de cada projeto pela relação entre o EYR* e o ELR*. A otimização 

EYR* = (R + N + I+S) / I+S  (equação 01) 

 



51 

 

 

 

de um sistema é dada pela maximização do rendimento (EYR*) e minimização da 

carga ambiental (ELR*).  

 

ESI* = EYR*/ELR*     (equação 03) 

 

 

 

Para determinar a Razão de Investimentos (EIR*) do sistema foi 

necessário dividir os valores da emergia adquirida (I) pela soma de todos os 

recursos locais, renováveis ou não. O valor encontrado indica quanto de emergia 

externa é necessária para a implantação do projeto no estado.  

 

 

EIR* = I+S / (N + R)     (equação 04) 

 

 

 

Os indicadores permitem estabelecer as diferenças entre os três projetos 

construtivos e relacionar os locais em que seria mais vantajoso implantar 

determinado tipo de edificação popular.  

Os valores do Índice de Sustentabilidade Ambiental modificado (ESI*) são 

comparados entre as unidades da federação, para que se possa visualizar a 

sustentabilidade dos projetos. Esta comparação é apresentada pela ferramenta 

gráfica do diagrama ternário (GIANNETTI et al., 2006), que consiste em visualizar de 

forma clara e rápida o quanto cada sistema estudado é mais sustentável ou menos 

sustentável que outro. Embora tratando de um indicador modificado, neste estudo 

serão mantidas as zonas de sustentabilidade estabelecidas pelas curvas que 

cruzam o diagrama ternário, definindo sustentabilidade moderada para valores de 

ESI* entre 1 e 5 e alta sustentabilidade quando ESI* for maior que 5 (Figura 3).  

O diagrama, figura 3, representa as três variáveis associadas a 

porcentagens, desta forma, a soma de R, N e I será sempre 100%. Cada vértice do 

triângulo está associado a um fluxo - R, N e I - e os lados do triângulo representam 

combinações binárias. As combinações dos três fluxos são representadas por 

pontos no interior do triângulo e o valor em percentual de cada fluxo é dado pela 
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perpendicular que une o ponto e a lateral oposta ao vértice de interesse. A 

quantidade de emergia do sistema pode ser reconhecida pelo tamanho do ponto de 

interseção entre os percentuais de recursos, quanto maior a circunferência, maior o 

fluxo de emergia do sistema. 

A relação entre os recursos disponíveis permite obter mais informações 

sobre um sistema. Partindo da quantidade de recursos locais em cada sistema, os 

percentuais de recursos renováveis e de recursos não renováveis (%(R+N))  são um 

indicador que fornece as informações sobre o quanto cada unidade dispõe de 

autossuficiència, ou seja, não depende de importações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Exemplo de diagrama ternário 

Fonte: Giannetti et al., 2011. 

 

O desempenho ambiental de cada projeto, figura 4, é avaliado pela 

relação de sustentabilidade de cada sistema estudado (ESI*) em função da 

distribuição família por emergia. Este indicador é representado pelas áreas 

ocupadas, quanto maior área na relação entre ordenadas e abscissas dos eixos, 

melhor o desempenho. 

 

Alta Sustentabilidade 

Moderada Sustentabilidade 

 

Insustentabilidade 

 

I 
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Figura 4 – Gráfico ilustrativo do desempenho ambiental 

Fonte: Adaptado de Almeida et al., 2010. 

 
A figura 4 traz um modelo para interpretação do gráfico de desempenho 

ambiental. O ponto 1 forma uma área grande, porém indica características 

favoráveis apenas a sustentabilidade, representando um custo ambiental elevado 

por possuir pequeno valor para a relação família por emergia da construção. No 

ponto 2 tem-se uma situação de moderado equilíbrio entre os indicadores, onde se 

pode perceber que a área formada ainda é muito pequena. A seta indica a situação 

oposta ao ponto 1, onde se verifica que o ponto 3 possui baixa sustentabilidade e 

baixo custo ambiental, melhor distribuição da emergia. Os pontos 1 e 3, embora com 

áreas elevadas, não refletem uma situação favorável ao sistema. 

Conhecidos os indicadores escolhidos para a coleta das informações são 

apresentadas as situações de trocas comerciais entre unidades da federação, 

buscando reconhecer quais sistemas obtém vantagens e assim apresentar a 

sugestões para a melhoria do desempenho ambiental na construção de edificações 

no Brasil. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

4.1 Contabilidade ambiental em emergia 
 

Custo ambiental no Brasil 

Encontrados os materiais e serviços de cada um dos projetos, foi de 

grande importância estabelecer as particularidades e diferenças entre a construção 

civil nos estados. Uma obra em um estado possui como característica própria a 

disponibilidade de recursos renováveis, não renováveis e importados. Na 

transformação dos fluxos de energia de cada recurso em uma única métrica o valor 

a ser agregado a materiais que são importados levou em consideração o valor 

financeiro para trazer o material até o estado importador. 

Para estabelecer o valor em emergia da construção de cada projeto nas 

unidades da federação, foi feito o diagrama contendo os fluxos de energia do 

sistema em análise (ODUM, 1996). O diagrama permite visualizar as relações de 

troca e interação entre as fontes alimentadoras do sistema. A figura 5 mostra o 

diagrama que descreve os fluxos de energia para a construção de edificações em 

um estado brasileiro. 

Analisando o diagrama (figura 5), verifica-se que para a execução do 

projeto de uma edificação são necessários recursos renováveis e não renováveis 

encontrados no próprio sistema analisado, bem como, observa-se a necessidade de 

importação de recursos de outros sistemas. O diagrama apresenta um retângulo 

menor, em seu interior, que delimita a execução do projeto da obra, resultando em 

um estoque de materiais que será a própria edificação, o produto esperado, e um 

estoque decorrente dos descartes de materiais. 

Em uma delimitação maior, verifica-se um grande retângulo que define a 

unidade da federação na qual se executa a obra, define o sistema estudado (Figura 

5). Na figura 5, observa-se as reservas de recursos humanos, de materiais, serviços 

e energia necessários para que se produza uma edificação. Os círculos externos 

representam recursos vindos de outros locais (unidades da federação), que 

interagem para suprir as deficiências do sistema em atender as necessidades de 

recursos que são indisponíveis na unidade da federação avaliada. As setas 

tracejadas indicam o caminho percorrido pelo fluxo de dinheiro necessário para o 

pagamento dos serviços humanos. 
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Figura 5 - Diagrama do fluxo de energia da construção de edificações 

 

Após a análise do diagrama de fluxos de energia, passou-se à elaboração 

da tabela de dados, na qual foram inseridos os valores referentes à energia 

necessária para produção de um bem ou serviço. Como forma de exemplificar as 

tabelas presentes no apêndice 2 deste trabalho, inseriu-se a tabela 7 com os dados 

para a construção de residência popular no Brasil. 

O valor da emergia encontrada para a residência popular no Brasil 

(6,39E+15 seJ/m²), tabela 7, pode ser comparado com trabalhos que monstram o 

cômputo da emergia em edificações. Em Pulselli et al. (2006), encontra-se o valor de 

1,07E+19 seJ para a emergia de uma edificação mista na Itália, residências e 

escritórios com área total de 2.700 m². Este valor é equivalente a 3,96E+15 seJ/m², 

valor inferior ao apresentado neste estudo. Em trabalho desenvolvido pelo grupo de 

pesquisa do Laboratório de Produção e Meio Ambiente da Universidade Paulista, 

Carvalho (2010) encontra valor para residência de 5,43E+15 seJ/m², valor mais 

próximo ao deste estudo. A diferença entre os valores encontrados se dá em função 
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de pequenas mudanças nos padrões da construção, e pela diferença da natureza de 

uso de materiais e recursos. 

 

Tabela 7 – Fluxo de energia da construção de residência no Brasil, em 2007 

  Recursos Quantidade *Unid/m² 
UEV/ 

(seJ/unid) Emergia/ % / 

           (seJ/m²) 
 

(seJ/seJ)  

1 Energia solar 4,60E+09 J 1,00E+00 1,47E+07         <1  

2 Energia cinética do vento 4,08E+07 J 2,45E+03 3,28E+08         <1  

3 Solo 1,44E-03 J 1,24E+05 1,79E+02 <1 
4 Eletricidade 2,47E+09 J 2,85E+05 7,04E+14       11%        

5 Madeira 1,52E+01 kg 2,40E+12 3,65E+13 1% 

6 Aço/Ferro 7,02E+01 kg 6,97E+12 4,89E+14 8% 

7 Cobre 3,47E-01 kg 1,04E+14 3,61E+13 1% 

8 Areia 5,78E+02 kg 1,68E+12 9,71E+14 15% 

9 Alvenaria Cerâmica 3,81E+02 kg 3,68E+12 1,40E+15 22% 

10 Louça 5,66E+01 kg 4,80E+12 2,72E+14 4% 

11 Cimento 1,73E+02 kg 3,04E+12 5,26E+14 8% 

12 Vidro 1,37E+00 kg 1,41E+12 1,93E+12         <1  

13 Gesso 1,34E+02 kg 3,29E+12 4,41E+14 7% 

14 Granito 2,33E+02 kg 2,44E+12 5,69E+14 9% 

15 Asfalto 1,23E+00 kg 2,55E+13 3,14E+13 1% 

16 PVC 4,48E-02 kg 9,86E+12 4,42E+11         <1  

17 Tinta 3,24E+00 kg 2,55E+13 8,26E+13 1% 

18 Água 6,80E+02 kg 9,23E+08 6,28E+11         <1  

19 Mão de obra 3,80E+01 h 1,77E+13 4,02E+14       10% 

20 Veículo 4,03E+01 km 9,42E+10 3,80E+12         <1  

21 Combustível 6,41E+08 J 1,11E+05 7,12E+13 1% 

22 Motorista 2,04E-01 h 1,77E+13 3,62E+12         <1  

  Total sem serviços e sem descartes     6,31E+15 100% 

 Descarte      

23 Aterro 2,98E+02 kg 1,97E+10 5,86E+12  

24 Combustível 6,35E+08 J 1,11E+05 7,05E+13  

25 Veículo  4,00E+01 km 9,42E+10 3,77E+12  

26 Motorista  1,73E-02 h 1,77E+13 1,83E+11  

  Subtotal       8,04E+13   

  Total sem serviços       6,39E+15   
 

Obs:1- Detalhes dos cálculos no apêndice 3. 
         2-Unid/m² por serem provenientes da NBR 12.721/06 que apresenta as quantidades para o metro quadrado de obra. 

 

Quando se verificam os fluxos de energia para o prédio popular e para o 

prédio de interesse social (apêndice 2), observa-se que os valores em emergia 

chegam a 7,73E+15 seJ/m² e 4,65E+15 seJ/m², respectivamente. Estes valores 
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mostram que o prédio de interesse social apresenta menor uso de emergia para ser 

construído, caracterizando menor processo de transformação, sendo o valor mais 

próximo do encontrado no trabalho de Pulselli et al. (2007). Carvalho (2010) só 

realizou a avaliação da contabilidade em emergia para a residência popular. 

Se for analisado cada sistema considerando os acréscimos gerados pelos 

serviços, valores pagos em moeda corrente, o do fluxo de energia dos serviços (S) 

da residência é de 2,83E+15 seJ/m² (Apêndice 2). Este valor representa 44,30% do 

valor da emergia sem os serviços, mostrando a forte influência dos recursos 

financeiros sobre o sistema. Computando o valor referente aos serviços, o custo em 

emergia total do m² de construção de uma residência popular no Brasil passaria a 

9,22E+15 seJ/m² . 

Ao proceder de forma similar para os demais projetos estudados, para o 

Brasil, a emergia dos serviços equivale a 34,65% da emergia total do prédio popular 

e a 35,40% da emergia total do prédio de interesse social. Estes valores mostram 

que o prédio popular tem menor dependência dos serviços, ou seja, os recursos 

utilizados em seu padrão construtivo são menos dependentes da economia. 

Embora apresente os valores em emergia referentes aos serviços 

(apêndice 2) nas tabelas do cálculo do fluxo de energia para a construção nos 

estados, não os considera para o cálculo dos indicadores ambientais, evitando que 

os resultados encontrados sejam influenciados pela especulação do mercado 

financeiro, e para evitar possibilidade de dupla contagem na contabilidade de 

serviços sobre a fabricação de materiais de construção civil. 

Uma vez estabelecidos os valores em emergia para o fluxo de recursos 

de cada projeto, conclui-se que o prédio de interesse social apresenta menor valor 

de emergia para ser construído. Para um melhor entendimento dos motivos que 

levam a diferenças entre os projetos torna-se necessário analisar a contribuição em 

emergia dos principais recursos utilizados nos projetos. 

Observa-se, na tabela 7, que os recursos que mais influenciaram no 

cômputo do valor final em emergia foram a alvenaria cerâmica (22%) seguida da 

areia (15%), sendo recursos locais não renováveis. Estes valores não se repetem na 

análise feita para os estados, pois cada estado apresenta uma situação diferenciada 

para a disposição da natureza de seus recursos. No entanto, o valor elevado 

encontrado para estes recursos, conforme tabelas no apêndice 2, é devido a 
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alvenaria e a areia, materiais que estão disponíveis como não renováveis em todos 

os estados e no Distrito Federal. 

A 

 

B 

 

C 

 

 

Figura 6 – Assinatura ambiental da construção de residência: Residência (A), Prédio Popular 
(B) e Prédio de Interesse Social (C) 
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Observa-se na figura 6A, que para a construção da residência popular, o 

maior fluxo de emergia advém do processo de uso da cerâmica (louça), seguido pelo 

fluxo de energia do uso da areia. Constata-se que a mão de obra apresenta valor 

que só é superado pela cerâmica e areia, demonstrando que o processo produtivo 

destes materiais requer maior transformação. 

Na figura 6B, assinatura ambiental do prédio popular, o fluxo de emergia 

da cerâmica e o fluxo da areia aparecem novamente como os de maior valor. No 

entanto, percebe-se uma mudança na quantidade de emergia relativa ao uso de 

cimento, granito e aço, que passam a ocupar uma posição de maior destaque que a 

mão de obra. 

A figura 6C mostra a assinatura ambiental da construção do prédio de 

interesse social no Brasil. Este tipo de construção não usa alvenaria cerâmica, 

portanto, a areia passa a ocupar o local de destaque no fluxo de energia para o 

processo construtivo. A mão de obra é superada por granito e cimento, 

respectivamente, ocupando a quarta posição. 

Dessa forma, a partir da assinatura ambiental podem ser utilizados os 

resultados encontrados para determinar os materiais que passam por maior 

processo de transformação, em cada projeto, permitindo readequar a escolha e o 

uso de materiais em uma obra, como veremos com maior profundidade no item 4.3. 

Uma vez modificado o processo de construção, com a retirada de alvenaria 

cerâmica do projeto de construção do prédio de interesse social, constata-se uma 

redefinição na hierarquia da assinatura ambiental apresentada na figura 6C. Conclui-

se que a análise feita recurso a recurso, em cada projeto, permite visualizar os 

pontos de maior fluxo de energia sobre o processo, assim, quaisquer necessidades 

de melhoria ambiental podem ser avaliadas a partir dos itens de maior valor de 

emergia. 

Ao apresentar resultados para o uso de materiais na construção civil é 

importante apresentar o destino dado aos materiais que são perdidos ou não 

utilizados durante a obra. A tabela 7 apresenta o valor para a operação de descarte 

sem considerar serviços e o percentual referente às perdas de materiais, conforme 

tabela 3.  

A figura 7 mostra o diagrama do fluxo de emergia do sistema para o 

descarte de materiais. Observa-se que o produto final da obra se divide em dois 

estoques, a edificação e o descarte. Sendo o resíduo da construção civil depositado 
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sobre aterro, conforme estabelece a legislação federal, este passa a ser um estoque 

de material não utilizado para a produção do bem. 

 

Figura 7 – Diagrama do fluxo de emergia do descarte na construção 
civil. 

 

 

O valor total da emergia do descarte da construção de um m² de uma 

residência popular no Brasil é de 8,04E+13 seJ/ m². Este valor corresponde a 1,4% 

do valor da emergia utilizada para a construção. O valor da emergia em moeda 

corrente ficou em U$ 15,46/ m², considerando o valor do EMR para o Brasil de 

0,52E+13 (DEMÉTRIO, 2011).  

De forma similar encontrou-se o valor em emergia do descarte para o 

prédio popular como de 8,08E+13 seJ/m², este valor é equivalente a 1,13% da 

emergia necessária à construção e corresponde a um custo de U$ 15,54/m². O 

prédio de interesse social apresenta o valor em emergia de 7,85E+13 seJ/m² 

(1,93%), o que corresponde ao custo de U$ 15,09/m². Constata-se que a construção 

de prédios populares possui menor percentual de emergia utilizada para o descarte, 

quando comparada à emergia de todo o sistema, indicando menor transformação 

nesta etapa do processo. No entanto, numa análise sob o ponto de vista do custo 

ambiental, seria mais vantagem a construção de prédios de interesse social. 

Observa-se que quando considerados os valores operacionais do 

descarte, sem computar a emergia dos materiais descartados já contabilizada para a 

 I 
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construção da edificação, o percentual equivalente apenas às operações de 

descarte chega a 1,93% do total em emergia para prédio de interesse popular, 

mesmo não considerados os serviços. Este valor é de 1,13% para o prédio popular. 

Custo ambiental nas unidades da federação 

Partindo da assinatura ambiental dos projetos de construção popular no 

Brasil, tabelas do apêndice 2, foram identificados o comportamento dos recursos em 

relação a cada unidade da federação. 

A grande contribuição para o valor em emergia encontrado para o estado 

do Acre está na necessidade de importação de materiais, sobretudo granito e 

cimento. A importação de materiais é responsável por 46% da emergia necessária 

para a construção do projeto prédio popular no estado, sem considerar os serviços, 

sendo um fator favorável o fato de que está usufruindo de recursos de outros, o que 

pode ser uma troca que é ambientalmente vantajosa. Este valor é superado pela 

importação realizada pela construção de prédio de interesse social no estado (50%), 

devido à necessidade de importação de materiais como cimento e granito. 

O maior valor de importação deste estudo é encontrado no projeto prédio 

de interesse social no Distrito Federal (61%), influenciado pela importação de granito 

(16%). 

Pode-se constatar que o Acre, característica da região de influência da 

Floresta Amazônica, possui disponibilidade de recursos naturais, conforme valores 

encontrados em emergia por Demétrio (2011), no entanto, a falta de capacidade de 

manufaturar seus insumos faz com que ocorram as importações e o uso elevado de 

recursos da economia. 

O Acre reflete a situação encontrada na maioria dos estados da Região 

Norte, sendo uma característica de estados que ainda possuem valores elevados de 

recursos naturais disponíveis e pouca industrialização. Para a construção de cada 

um dos projetos no estado, pode ser percebido que os valores dos serviços superam 

os demais, isto se deve aos elevados valores pagos para se obter uma unidade de 

emergia, pois a relação emergia/PIB dá resultados elevados em estados ricos em 

recursos naturais e com baixo desenvolvimento econômico. 

Observando a tabela da construção da residência em Alagoas (apêndice 

2), percebe-se que os valores mudam de forma considerável devido à nova 

distribuição na natureza dos fluxos dos recursos. Alagoas situa-se em região 

geográfica mais próxima de centros industriais com menor valor de EMR e mais 
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disponibilidade de recursos minerais, necessitando de apenas 37% de importações 

para a construção de prédio de interesse social (não considerados os serviços). 

A construção do prédio popular no Espírito Santo apresenta a maior 

disponibilidade de recursos não renováveis (86%) (apêndice 2), mostrando a pouca 

dependência de recursos importados de outros estados (11%). 

Conclui-se, a partir da análise da assinatura ambiental da construção no 

Brasil e analisando o fluxo de energia da construção dos projetos nos estados, que 

em regiões com maior emergia e pouca capacidade industrial os valores referentes a 

serviços pagos correspondem à parcela maior que todos os gastos da natureza para 

produzir os recursos, indicando que os valores agregados ao bem, como encargos 

financeiros e lucro, são bem maiores do que deveriam ser. Verifica-se, nas tabelas 

que compõem o apêndice 2, que os valores dos serviços chegam a superar o valor 

da emergia da construção sem os serviços em até 192%, como no caso da 

construção de prédio de interesse social no Amapá.  

Para estabelecer os custos ambientais de cada projeto foi necessário 

conhecer o valor da emergia para a construção de cada um dos projetos em cada 

estado brasileiro e no Distrito Federal. Para tanto, foi importante avaliar de forma 

individual cada fluxo de emergia proveniente dos recursos apresentados para a 

obra. 

Os valores em emergia para construção de cada projeto nos estados 

brasileiros e Distrito Federal, cujo cálculo e as tabelas estão disponíveis no apêndice 

2, refletem de forma significativa os gastos com os serviços (embora não 

computados no cálculo de indicadores), realizado por cada estado de acordo com a 

quantidade de EMR disponível, para cada um dos projetos estudados. 

Na figura 8A observa-se que Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso 

e Roraima possuem maiores valores de emergia para implantação dos projetos, 

justificada devido aos custos elevados para a produção de um seJ, no pagamento 

de serviços, seguido dos materiais manufaturados importados de outros estados. 

De forma inversa, tem-se que estes estados fazem parte de uma região 

rica em recursos naturais, de influência da Floresta Amazônica, mostrando que a 

falta de industrialização para a manufatura de seus recursos gratuitos utilizados nos 

projetos analisados, elevam os valores de I para a construção civil devido à 

necessidade de importação. 
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A construção do Pará, também situado em região rica em recursos 

naturais, possui um menor valor de emergia paga, por possuir parque fabril para 

produção dos materiais adotados nos projetos, usufruindo melhor de seus recursos 

locais. Assim, o estado paga menos pela importação e transporte de materiais e tem 

um menor valor de I, como pode ser observado na tabela de fluxo de energia de 

construção do estado (apêndice 2). 

Os maiores valores de emergia se refletem mais no projeto do prédio 

popular, conforme figura 8A. O projeto necessita do uso elevado de recursos 

econômicos para suprir a necessidade de materiais e serviços para a produção do 

m², dessa forma, o prédio de interesse social é o projeto de menor uso de processos 

de transformação, uma vez que não utiliza cerâmica e possui processo construtivo 

diferenciado (apêndice 2). 

Os valores de emergia obtidos pelo pagamento de recursos que foram 

transportados de outros estados para uso nos projetos é refletido nos valores 

encontrados para emergia total de cada projeto, considerando as distâncias 

percorridas para transporte dos mesmos. No entanto, os valores de EMR mais 

elevados nos estados menos industrializados, é que influenciam de forma acentuada 

a emergia calculada sobre os serviços. 

Pode-se verificar uma forte dependência de recursos provenientes da 

economia em estados pouco industrializados, na medida em que o valor equivalente 

à emergia dos serviços (S) chega a até 1,92 vezes o valor da emergia do projeto 

prédio de interesse social no Amapá, um dos poucos estados que não possuem 

fábrica de cimento. Esta forte diferença se repete em todos os estados nos quais a 

relação emergia/PIB é alta. 

A figura 8B apresenta os valores da emergia total de cada projeto, 

comparando a construção estado a estado sem considerar os serviços. A construção 

em estados de regiões mais ricas em recursos naturais apresenta maior uso de 

emergia em seus projetos, explicado devido a valores elevados de emergia de 

recursos renováveis nos estados e a grande dependência de importações de 

recursos. 
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Figura 8 - Valor em emergia utilizada por cada estado para a construção civil: (A) considerando 
os serviços e (B) sem considerar os serviços:  

 

O projeto que apresenta maior consumo de emergia é o prédio popular 

(Figura 8). A residência segue o projeto prédio popular com valor de emergia 

bastante próximo, ficando o menor consumo de emergia para o prédio de interesse 

social em estados mais industrializados e com um melhor aproveitamento do uso de 

materiais não renováveis. A diferença no total de emergia usada necessária a cada 

projeto ocorre devido ao não uso de cerâmica para alvenarias, o que confere, por 

exemplo, economia de 20% da emergia total da construção no Acre se retirado o 

valor equivalente a cerâmicas da tabela do fluxo de energia da construção de 

residências no estado, não considerando o fluxo referente aos serviços. 

Estados como São Paulo ou Rio de Janeiro, por serem mais 

industrializados, necessitam de menor emergia para o deslocamento de materiais de 

construção civil e levam vantagem na importação de materiais por possuírem menor 

EMR. Assim, observa-se que implantar projetos em regiões mais industrializadas 

reduz o fluxo de emergia necessário para o processo de construção. Como exemplo, 

tem-se o Distrito Federal, que embora bastante dependente de importações, possui 

Emergia (seJ/ m²) 
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baixo valor de emergia para a construção devido a pouca emergia gerada pela 

importação dos recursos externos, refletindo a sua excelente localização geográfica 

e um baixo EMR. 

Conhecidos os valores em emergia por m² encontrados para os projetos 

analisados, em cada unidade da federação, pode-se verificar quanto seria 

necessário acrescentar ao valor do CUB divulgado pelos Sinduscons estaduais para 

cômputo dos valores ambientais. A figura 9 mostra quantas vezes o CUB divulgado 

para cada estado deveria ser aumentado para o pagamento do m² de obra sem 

considerar os serviços. 

Observa-se, na figura 9, que os estados com menores valores de EMR 

são os que apresentam maiores diferenças nos valores adotados para o CUB. O 

Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, com um PIB elevado e grande 

circulação de dinheiro, apresentam as maiores disparidades, com ênfase para 

projetos de prédios populares. No Distrito Federal a diferença é mais acentuada, 

chegando a 55,35 vezes o valor do CUB. Assim, pode-se verificar de forma prática o 

que discorrem Ulgiati et al. (1994) e Cuadra et al. (2006) sobre os prejuízos que 

sofrem regiões industrializadas, com PIB elevado, em que os valores monetários de 

um seJ ficam bem distantes dos valores monetários reais, dessa forma tendo a sua 

emergia interna desvalorizada. 

 

 

 

Figura 9 – Gráfico da relação CUB Ambiental pelo CUB: 

 

CUB ambiental / CUB 
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4.2 Indicadores em emergia 
 
Autossuficiência em recursos 

As relações entre os percentuais de recursos utilizados para a 

construção, verificando os locais em que existem as maiores quantidades de 

recursos locais disponíveis, afetam de forma considerável os indicadores que 

definem a viabilidade de um projeto. 

Foram estabelecidos os percentuais de recursos renováveis (R) com o 

objetivo de identificar o uso de recursos locais renováveis. Em cada projeto os 

valores de R sofrem variações, de acordo com o maior valor encontrado para 

recursos da natureza: energia solar ou energia cinética dos ventos. Deve ser 

estabelecido qual destes recursos será contabilizado, maior valor encontrado para 

evitar dupla contagem devido à interdependência dos mesmos. Também foram 

considerados recursos renováveis os percentuais equivalentes à energia elétrica, 

mão de obra e madeira (ODUM, 1996). Parte da energia elétrica é considerada 

renovável neste estudo por se tratar de uma análise feita na construção civil do 

Brasil, onde a energia elétrica é proveniente de hidrelétricas ou do vento (eólica) e é 

distribuída a partir de um sistema nacional integrado. 

A figura 10 mostra os percentuais de recursos renováveis (R) em relação 

aos recursos não renováveis (N) e recursos provenientes de importações (I). 

Observa-se o menor uso de renováveis (R) para o projeto prédio popular nas 

construções no Distrito Federal, Paraíba e Rio de Janeiro. Chama a atenção o fato 

de construções na Região Norte possuírem o melhor percentual de uso de 

renováveis, confirmando a disponibilidade de recursos renováveis na análise destes 

estados, conforme também observado por Demétrio (2011). 

Os baixos valores de renováveis para a região mais rica mostra que 

houve grande necessidade de uso de recursos naturais não renováveis neste tipo 

construtivo. O uso de apenas 5,63% e 2,13% de recursos renováveis nas 

construções do prédio popular nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, 

respectivamente, refletem o baixo suporte ambiental da indústria da construção no 

aproveitamento dos recursos renováveis, comprovada pelo elevado uso de não 

renováveis (N), como pode ser observado nas tabelas do apêndice 2. Portanto, 

considerando o fato de que a indústria da construção civil utiliza poucos recursos 
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renováveis, a baixa eficiência dos sistemas se deve a uma relação de uso de 

recursos pagos ou não renováveis. 

 

 

 Figura 10 – Percentual de R por estado e padrão construtivo: 

 

A indústria de construção civil utiliza quase que em sua totalidade 

recursos não renováveis, que quando presentes no próprio estado em que será 

implantado o projeto, sem necessidade de importações, refletem um melhor 

aproveitamento para o sistema, maior suficiência em recursos, pois não haverá 

custos para importação do bem. 

No apêndice 2, apresentam-se os percentuais de recursos não renováveis 

disponíveis na construção de cada projeto por estado e para o Distrito Federal. Os 

resultados indicam que as construções de projetos do tipo prédio popular para os 

estados do Espírito Santo (86%) e Minas Gerais (84%) como a melhor opção de 

aproveitamento de recursos não renováveis. O elevado uso de recursos locais leva a 

uma maior autossuficiência na construção do projeto nestes estados por não 

necessitarem de gastos com importações, mostrando pouca dependência de outras 

unidades da federação. 

O estado de Roraima, rico em recursos naturais disponíveis, possui 

apenas 18% de recursos não renováveis utilizados em seu projeto de maior 

eficiência (prédio de interesse social), que somados a 34,93% de uso de renováveis, 

mostram a baixa utilização de recursos gratuitos para a construção civil no estado. 

%R 
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Os valores levam a concluir que é necessária a implantação de indústrias para 

manufatura de materiais de forma a reduzir as importações, porém esta premissa é 

contraposta na medida em que poderia resultar em impactos negativos diretos ao 

ambiente, levando a mudança no cenário analisado. 

 

 

 
Figura 11 – Percentual de (R+N) por estado e padrão construtivo: 

 

Verifica-se, a partir dos percentuais de recursos gratuitos encontrados na 

figura 11, que Minas Gerais (91%) e Espírito Santo (91%) lideram o fluxo de 

recursos locais, sobretudo para a construção de residências populares. Estes 

estados mostram autossuficiência em recursos locais para a construção com pouca 

dependência de importações, cabendo ao Distrito Federal e aos estados do Acre e 

Rondônia a maior dependência de fluxos externos (importações). Os resultados 

podem ser confirmados quando se verifica que o Distrito Federal não dispõe de 

área, e Paraíba e Rio Grande do Norte são estados que não possuem fábricas de 

materiais básicos à construção civil. Assim, concluí-se que a construção de 

residências nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo é mais autossuficiênte 

que em outras unidades da federação. 

A definição da origem de cada recurso e de como ele é contabilizado é 

fundamental para a avaliação dos projetos a serem adotados para a construção 

popular. Estados com elevada disponibilidade de recursos locais não refletem 

condições ambientais favoráveis para a implantação de obras civis, mas  a natureza 

destes recursos para uso afetará a sustentabilidade do sistema. Algumas regiões 

% (R+N) 
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dispõem de recursos naturais, mas não possuem condições de manufatura para 

utilização na construção e acabam importando de outros. 

O indicador de autossuficiência reflete uma situação imediata, favorável 

enquanto durar o recurso local não renovável, que tende a se esgotar. Valores 

elevados de recursos locais gratuitos disponíveis mostram uma menor dependência 

de fluxos financeiros de importações. 

 
Sustentabilidade ambiental e investimento 

Verifica-se, a partir da revisão bibliográfica, que os estados com maior 

disponibilidade de recursos renováveis possuem os melhores indicadores de 

sustentabilidade. Estes estados possuem como característica comum uma emergia 

para a construção elevada e a disponibilidade de 58% de madeira como recurso 

renovável (ODUM, 1996), pela análise das tabelas do apêndice 2. 

A figura 12 apresenta os gráficos com o indicador de sustentabilidade 

ambiental por tipo de construção e por unidade da federação. A partir da 

comparação entre os valores de ESI* apresentados na figura, constata-se que 

quando computados os serviços os projetos estudados apresentam menores valores 

devido à forte influência do fluxo econômico nos valores de EMR. 

Em relação à implantação de projetos de construção popular no Brasil, a 

partir da figura 12, observa-se que Amapá, Amazonas e Roraima são os locais nos 

quais os projetos são mais adequados, sobretudo para a construção de residências. 

O Distrito Federal e a Paraíba apresentam menores valores do ESI*, confirmada 

pela forte dependência de importações de recursos. 

Como forma de representar a posição do ESI* da construção popular de 

cada estado em relação aos demais foi utilizado o diagrama ternário, ferramenta 

gráfica proposta por Giannetti et al. (2007), que relaciona os percentuais de R, N e I 

para determinar o valor correspondente ao indicador de sustentabilidade do projeto. 
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Figura 12 – Gráfico comparativo do ESI* por estado e padrão construtivo: (A) considerando os 
serviços e (B) sem considerar os serviços:  

 

Para melhor visualização é apresentada a construção civil de cada estado 

distribuída em três diagramas por projeto. Para o projeto da residência (figura 13A), 

pode-se observar que os estados de regiões industrializadas apresentam valores 

mais baixos para o indicador de sustentabilidade ambiental modificado da 

construção, cabendo ao Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e São 

Paulo uma situação pouco melhor quando considerada a elevada disponibilidade de 

fluxos de recursos locais não renováveis. A construção nos estados da Região Norte 

e localizados na área de influência da Floresta Amazônica, com grande quantidade 

de recursos locais renováveis ainda disponíveis, são mais adequadas a implantação 

do projeto, como no Amapá, Amazonas e Roraima. 

Para o projeto prédio popular (figura 13B), constata-se que a construção 

na maioria dos estados continua com valores baixos para o indicador de 

sustentabilidade (ESI*), cabendo novamente à construção nos estados do Espírito 

Santo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo uma situação de menor 

dependência de recursos da economia, observada pela proximidade em que se 

encontram do vértice N do diagrama. Este tipo de construção apresenta 
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sustentabilidade mais adequada para Amapá e Amazonas, com Roraima situado em 

região de transição. 

Em construções de projetos tipo prédio de interesse social (figura 13C), 

observa-se que em todos os estados os valores do ESI* permitem entendimentos 

similares aos do prédio popular, aparecendo a indicação de sustentabilidade mais 

adequada para execução do projeto nos estados do Amapá, Amazonas e Roraima. 

A figura 13D indica as zonas de insustentabilidade, de moderada 

sustentabilidade e de alta sustentabilidade, facilitando a comparação entre os 

sistemas. As zonas de insustentabilidade estão representadas na área escura, onde 

o indicador ESI* modificao é menor que 1, situação da maior parte das unidades da 

federação. Este estudo não segue este limite por tratar os recursos que originam o 

ESI* modificado de forma diferenciada. 

Os diagramas ternários em emergia, figura 13, mostram que a construção 

no estado de Roraima, está mais próxima do vértice I, ou seja, depende de 

importações. Assim, pode-se verificar que a construção civil no Acre e em Roraima 

são as mais dependentes de fluxos da economia e utilizam menos recursos locais. 

O resultado comprova a baixa sustentabilidade do setor da construção 

civil, uma vez que este setor da economia depende em demasiado de fluxos de 

recursos não renováveis e de processos de fabricação que envolvem fluxos 

econômicos e importações O que se conclui é que o projeto residência popular pode 

ser proposto como alternativa para obter um menor dano ambiental mesmo se 

construído em regiões industrializadas. 
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Figura 13 - Diagrama ternário de emergia da construção: (A) residência popular, (B) prédio 
popular e (C) prédio de interesse social: 1- Acre, 2- Alagoas, 3- Amapá, 4- Amazonas, 5- Bahia, 
6- Ceará, 7- Distrito Federal, 8- Espírito Santo, 9- Goiás, 10- Maranhão, 11- Mato Grosso, 12- Ma 
to Grosso do Sul, 13- Minas Gerais, 14- Pará, 15- Paraíba, 16- Paraná, 17- Pernambuco, 18- 
Piauí, 19- Rio de Janeiro, 20- Rio Grande do Norte, 21- Rio Grande do Sul, 22- Rondònia, 23- 
Roraima, 24- Santa Catarina, 25- Sáo Paulo, 26- Sergipe, 27- Tocantins. (D) Diagrama Ternário 
com a indicação das zonas de sustentabilidade: 

 
 

De maneira geral, os indicadores mostram uma sustentabilidade mais 

adequada para implantação dos projetos em regiões menos desenvolvidas, o que 

levaria à consideração de que para a construção civil é recomendável implantar 

projetos em regiões que possuem melhores condições de uso de recursos naturais.  

I I 

I I 
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Partindo dos diagramas ternários pode-se estabelecer outros indicadores 

para a construção dos projetos em cada unidade da federação, o que leva a 

conclusões que complementam o entendimento sobre o ESI*. 

A figura 14 mostra a situação do indicador EYR*, investimento em 

emergia, quando não são considerados os serviços. O indicador apresenta a relação 

entre a emergia do sistema e a emergia de recursos obtidos por importações (I). 

Observam-se cinco estados na zona superior na qual se têm pouca dependência de 

fluxos econômicos, importações, para obter os recursos. Ao descartar os valores dos 

serviços, verifica-se que o indicador passa a ter a construção de residências 

populares no Espírito Santo, Pernambuco e Minas Gerais como mais favoráveis, 

devido a pouca dependência de importações. Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia 

ficam em situação de menor dependência de fluxos financeiros, com maior destaque 

para construção de prédio popular devido à grande disponibilidade de recursos não 

renováveis para uso neste tipo de projeto, 82%, 76% e 77% de N, respectivamente. 

 

 

 

Figura 14 – Investimento em Emergia (EYR*) por estado e padrão construtivo, sem 
considerar serviços: 

 

 

 

A carga ambiental de cada projeto e em cada estado é representada na 

figura 15, na qual se verifica que os valores de ELR* estão bem acima de 10 para a 

construção civil nos estados brasileiros. O indicador é calculado pelo rateio do fluxo 

EYR* 
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de recursos não renováveis e importados pelo total de recursos renováveis, 

mostrando a eficiência do sistema no uso dos recursos provenientes da economia. 

A maior carga ambiental modificada é encontrada para implantação de 

um projeto prédio popular no Distrito Federal. Possui valor de ELR* de 127,20 para 

implantação do projeto, caracterizando uma elevada carga ambiental sobre o 

sistema. Valores elevados refletem uma elevada carga ambiental causada pela 

implantação destes projetos (BROWN e ULGIATI, 2002), cabendo ao prédio popular 

uma situação menos favorável quando comparado aos demais projetos. 

 

 

Figura 15 – Indicador de carga ambiental (ELR*) por estado e padrão construtivo: 

 
 
 

Na figura 15 observa-se menores valores de ELR* nos estados da Região 

Norte e área de influência da Floresta Amazônica como Maranhão, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Tocantins, rica em recursos naturais. A pouca capacidade de 

manufatura ainda faz com que parcela significativa dos materiais utilizados na 

construção civil da Região Norte necessite de recursos econômicos para serem 

alcançados, materiais importados, o que aumenta os valores de fluxos de 

importados (I) no diagrama ternário em emergia. 

O resultado para a construção na Região Norte se deve a maior 

disponibilidade de recursos locais (N e R), sobretudo os renováveis, com valores 

mais expressivos nestes estados. Em relação aos demais estados analisados os 

ELR* 
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valores elevados de ELR* mostram sistemas distantes de um equilíbrio ambiental 

(GIANNETTI et al., 2011). 

Na figura 16 é apresentado o indicador que valora o investimento de 

recursos vindos de outras unidades da federação. O indicador EIR* mede quanto um 

sistema depende de seus próprios fluxos de energia, ou seja, melhor uso dos 

recursos locais (N+R). 

Na avaliação de implantação dos projetos nas construções em unidades 

da federação, no Distrito Federal os recursos locais são utilizados de maneira mais 

intensa para projeto tipo prédio de interesse social (EIR = 1,58). Quando se analisa o 

percentual de recursos importados, constata-se que o uso de 61% de importados 

(apêndice 2) comprova o baixo aproveitamento de recursos locais e forte 

dependência de importados (I). 

Construções de projetos populares em Minas Gerais e Espírito Santo 

apresentam menor dependência de recursos de outras unidades da federação. O 

valor de EIR* para a construção de residências nestes estados mostra que o uso 

dos recursos disponíveis vem sendo feito de forma equilibrada, indicando que o 

processo de implantação baseia-se em uma emergia do meio ambiente. Este 

resultado repete a indicação obtida na análise do indicador EYR, que sugere o uso 

de construções de projetos do tipo residência para estados com capacidade de 

manufaturar seus recursos gratuitos. 

 

Figura 16 - Indicador de Investimento em Emergia (EIR*) por estado e padrão construtivo: 
 

EIR* 
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Os valores encontrados para o ESI* talvez não sejam a melhor forma de 

analisar sistemas com baixa sustentabilidade em curto prazo. O uso do indicador de 

Investimento em Emergia (EIR*) pode refletir de forma mais apropriada o local a 

implantar cada projeto, levando a um entendimento de que seria melhor construir em 

centros industrializados a comprometer áreas ricas em recursos naturais, mas com 

pouca capacidade de exploração de seus recursos locais disponíveis. Os estados de 

melhor localização nos diagramas ternários, quando se considera a menor 

dependência de recursos provenientes da economia e maior disponibilidade de 

recursos não renováveis, são os que apresentaram melhor indicador de eficiência 

ambiental (EIR*), como Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 

 

Emergia por família beneficiada 

Determinada a distribuição de emergia por família, pode-se estabelecer a 

partir do indicador de sustentabilidade quanto de impacto ao ambiente é causado 

pela necessidade de reduzir o déficit habitacional, locais onde seria mais vantajoso 

construir de forma a manter o equilíbrio entre sustentabilidade versus uso. 

A figura 17 apresenta a emergia total de cada empreendimento pelo 

número de famílias usufrutuárias. Neste estudo, foram consideradas cinco pessoas 

por família, sendo uma família para cada unidade habitacional da edificação (TCPO, 

2008). A conclusão obtida a partir dos valores encontrados é que o projeto prédio 

popular apresenta um maior consumo de emergia por família beneficiada, sobretudo 

em estados nos quais os percentuais de recursos renováveis são elevados. De outra 

forma, a construção em estados desenvolvidos ou próximos a regiões 

industrializadas, como o Distrito Federal (2,67E+17seJ/família), parece ter uma 

melhor distribuição de sua emergia por família, e assim, um menor consumo de 

emergia per capta para que seja executada. A distribuição de emergia por 

usufrutuários e o uso a que se destina o empreendimento revelam o projeto prédio 

de interesse social como o mais indicado à construção de edificações no Brasil, 

cabendo a Pernambuco e Paraíba boas distribuições de emergia por habitante. 
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Figura 17 - Gráfico da emergia por família beneficiada: 
 

Desempenho ambiental 

A figura 18 apresenta a relação entre o ESI* de cada construção, por 

tipologia construtiva, e o valor de Famílias/seJ da construção. São apresentados três 

gráficos, um para cada projeto analisado, nos quais se pode verificar que as 

tendências de distribuição dos pontos não apresentam muita variação para o tipo de 

edificação a construir. O quarto gráfico apresenta o modelo para interpretação dos 

resultados encontrados. 

Inicialmente os gráficos permitem conhecer o desempenho ambiental da 

construção por estado. As maiores áreas representam as melhores posições, assim, 

quanto mais à direita e mais elevado, menor o impacto. Indicam a relação de 

sustentabilidade do sistema em função do um custo ambiental, pois valores 

elevados de família/seJ mostram uma distribuição de emergia desfavorável ao 

sistema.  
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Figura 18 - Gráfico da relação ESI* por família/emergia: (A) prédio popular, (B) prédio de 
interesse social, (C) residência e (D) exemplo comparativo: (1) área de baixa sustentabilidade e 
elevado custo ambiental, (2) área de alta sustentabilidade e alto custo ambiental, (3) área de 
alta sustentabilidade e baixo custo ambiental e (4) área de baixa sustentabilidade e baixo custo 
ambiental. 

 

Observa-se, nas figuras 18A, B e C, que a construção no Amazonas e no 

Amapá tem um elevado ESI*, porém, uma baixa relação de família por emergia, 

característica de estados com alto valor de emergia. A relação ESI* por Família/seJ 

apresenta um valor de 5,41 (ESI* multiplicado por família/emergia) para a área 

formada no gráfico da figura 18B na construção tipo prédio de interesse social no 

Amazonas, mostrando valores elevados em regiões em que ocorre baixo 

aproveitamento por usuário da emergia disponível. Este resultado é similar a todos 

os estados da região Norte, ricos em recursos locais e com valor elevado de 

emergia. 

De outra forma, os estados industrializados e em área de influência dos 

parques industriais, assim como o Distrito Federal, possuem valores do índice de 

sustentabilidade que indicam situação menos adequada, aparecendo na 
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representação gráfica como pontos que refletem pouco desempenho ambiental, 

embora com melhor distribuição Família/emergia. 

Não foram encontrados pontos de maximização, os melhores resultados 

seriam para regiões com alto ESI* e elevada relação Família/seJ, área 3 da figura 

18D. Estes resultados não são encontrados para nenhum dos projetos, portanto, o 

melhor desempenho aparece para regiões com valores de ESI* e com utilização de 

fluxo de emergia intermediários para a construção das edificações, característica de 

unidades da federação com sustentabilidade próxima da moderada e de relação 

família por emergia dentro da média entre os locais analisados. São obras em 

estados que não apresentam grande industrialização e ainda dispõem de muitos 

recursos gratuitos, com um menor uso de recursos importados, representando um 

melhor aproveitamento de recursos locais. Portanto, as maiores áreas do gráfico 

(Figuras 18ª, B e C) aparecem para Amazonas (5,41) e Amapá (4,55), porém 

recomenda-se a construção dos projetos no Maranhão (2,80) e no Pará (2,00), 

estados nos quais se verifica um maior equilíbrio na relação ESI* x Família/emergia. 

O prédio de interesse social apresenta um melhor desempenho ambiental por ter 

melhores valores de ESI* vezes família/seJ. 

 

4.3 Trocas comerciais entre as unidades da federação 

No apêndice 2 são apresentados os percentuais de recursos provenientes 

de atividades econômicas (I), recursos que foram adquiridos mediante importações e 

transações financeiras. Os recursos pagos apresentam seu valor da emergia a partir 

da relação entre a emergia do estado e o PIB, desta forma, locais com maiores 

valores de EMR levam desvantagem nas relações de trocas comerciais, o que 

ocorre com estados de regiões ricas em recursos naturais e pouco industrializadas 

(CUADRA e RYDBERG, 2006). 

Em regiões menos urbanizadas têm-se maior emergia e menor PIB, 

levando a maiores valores de EMR. Assim, com maior disponibilidade de emergia 

por dólar, nessas unidades da federação, a troca caracteriza desvantagem para o 

exportador que ainda se desfaz de seus recursos naturais. 

A importação de recursos para um determinado sistema reduz a seu 

desempenho ambiental, pois passa a trabalhar com recursos pagos. Observa-se que 

os maiores valores de recursos pagos cabem a projetos a serem implantados em 

construções nos estados menos industrializados, que pagaram para obter os 
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recursos necessários à implantação da obra. Estes recursos importados devem 

considerar ainda os custos em emergia do transporte a partir do estado produtor. 

Nas tabelas de fluxos de emergia da construção (apêndice 2) percebe-se 

que os maiores importadores foram os estados de regiões menos urbanizadas, que 

compraram de regiões mais industrializadas como Rio de Janeiro e São Paulo. Em 

regiões menos urbanizadas têm-se maior emergia e menor PIB, levando a maiores 

valores de EMR. 

Considerando a assinatura ambiental do projeto de melhor 

sustentabilidade, residência popular, são apresentadas como exemplo as trocas 

efetuadas para obtenção de granito e gesso usados na construção do m² de 

edificação, disponíveis no apêndice 2. A escolha se deu devido a pouca 

disponibilidade destes materiais na maioria dos estados levando a grande fluxo de 

importações. Para análise foi escolhido o Distrito Federal, por possuir valores 

elevados de fluxo referente a materiais importados (I). 

Para a compra de granito efetuada pelo Distrito Federal junto à Bahia, 

tem-se que para 233 kg de granito produzido na Bahia ao valor de 5,69E+14 seJ, 

este é importado pelo Distrito Federal pelo valor de sua EMR (5,08E+11seJ/$). 

Assim o valor do granito para Brasília sai 2,22E+14 seJ ($ 438,00 x 5,08E+11seJ/$). 

Dessa forma, encontra-se a relação de troca: emergia recebida ÷ emergia paga = 

2,60 vezes mais favorável ao Distrito Federal. 

Para a compra de gesso efetuada pelo Distrito Federal junto ao 

Maranhão, tem-se que para 134 kg de gesso produzido no Maranhão ao valor de 

4,41E+14 seJ, este é importado pelo Distrito Federal pelo valor de sua EMR 

(5,08E+11sej/$). Assim o valor do gesso fica em 8,85E+12 seJ ($17,42 x 

5,08E+11sej/$). Dessa forma, tem-se a relação de troca: emergia recebida ÷ 

emergia paga = 49,80 vezes mais favorável ao Distrito Federal. 

O resultado mostra ser mais vantajoso obter emergia por valores 

econômicos em estados mais industrializados, visto que será menos cara do que 

obtê-la em fluxo natural local. Assim, pode-se concluir que as relações de troca 

devem ser efetuadas entre regiões com valores iguais de EMR, o que é muito difícil 

de conseguir, mas traria equilíbrio ao custo do fluxo de emergia das trocas. Portanto, 

estados com menor desenvolvimento econômico não devem efetuar transações 

financeiras com regiões mais desenvolvidas, poderiam transferir seus recursos 

naturais a valores de emergia bem abaixo do que gastaram para produzir. 
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Constata-se que a dependência de fluxos econômicos se reduz com a 

disponibilidade e proximidade dos locais de fabricação dos materiais, confirmando o 

entendimento de Huang e Chen (2005) de que centros urbanizados têm uma maior 

eficiência ambiental na medida em que reduzem as transações econômicas. As 

regiões industrializadas permitem uma interação entre os estados próximos, 

caracterizando toda uma zona de influência que afeta os indicadores locais. 

 

4.4 Sugestões para melhoria do desempenho ambiental da construção civil 

A tabela 8 permite visualizar de forma resumida os projetos com melhores 

resultados encontrados para os principais indicadores ambientais. Assim, é possível 

reconhecer o melhor projeto a ser construído em determinada unidade da federação. 

Observa-se, na tabela 8, que na avaliação do custo ambiental, o prédio de 

interesse social obteve a melhor indicação para todo o País. A construção do prédio 

de interesse social no Amapá, Amazonas e Roraima são representadas de forma 

mais destacada, pois tiveram os melhores resultados em comparação à construção 

nos demais estados. 

Na representação dos resultados obtidos para o indicador de 

autossuficiência, a disponibilidade de recursos locais para uso na construção do 

projeto analisado, a tabela 8 mostra o projeto da residência como mais indicado para 

a maioria das unidades da federação. Esta avaliação é exceção para a construção 

na Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, nos quais prevalece a 

construção de prédio popular, segundo os critérios deste estudo. 

A validação de um melhor resultado para o indicador de sustentabilidade 

se deu de acordo com parâmetros pré-estabelecidos onde se considerou apenas os 

três resultados mais próximos do vértice R na figura 13. Dessa forma, apenas 

Amapá, Amazonas, Maranhão e Roraima atingiram o valor mínimo esperado, com 

um melhor desempenho ambiental para a construção de residências. 

Em relação ao indicador do custo ambiental por família (tabela 8), verifica-

se que a construção de prédios de interesse social possui melhor distribuição dos 

custos ambientais, sendo o Distrito Federal, Pernambuco e Paraíba os de maior 

destaque. 
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Tabela 8 – Resumo de resultados de indicadores ambientais da construção civil por projeto analisado 
nas unidades da federação 

 

UF Custo Ambiental Autossuficiência 
Sustentabilidade 

Ambiental 
Custo Ambiental por 

Família 

  R-01 PP-04 PIS R-01 PP-04 PIS R-01 PP-04 PIS R-01 PP-04 PIS 

AC                         

AL                         

AP                         

AM                         

BA                         

CE                         

DF                         

ES                         

GO                         

MA                         

MT                         

MS                         

MG                         

PA                         

PB                         

PE                         

PI                         

PR                         

RJ                         

RN                         

RS                         

RO                         

RR                         

SC                         

SP                         

SE                         

TO                         
Obs.: Residência (R-01); Prédio popular (PP-04); Prédio de Interesse Social (PIS):  Melhor projeto 

 Melhor unidade da federação para o projeto 

 

A tabela 8 permite concluir que o projeto de construção de prédio de 

interesse social possui a maior quantidade de área hachurada, demonstrando ser a 

tipologia construtiva mais indicada. O Amapá, seguido por Amazonas e Roraima, 

respectivamente, são os melhores locais para a implantação dos projetos, 

aparecendo com maiores áreas hachuradas. 
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Partindo dos resultados encontrados neste estudo, estados da Região 

Norte possuem maior sustentabilidade para a construção civil, Espírito Santo e 

Minas Gerais são mais autossuficientes em recursos para a produção de edificações 

populares, e regiões mais desenvolvidas levam vantagem se apenas importarem os 

recursos de estados com menor EMR. Dessa forma, pode-se sugerir algumas 

propostas de redução do impacto ambiental gerado pela indústria de construção 

civil. 

i. Considerando os valores do indicador de autossuficiência, os 

percentuais encontrados podem ser modificados na medida em 

que os recursos são definidos de acordo com a natureza como 

foram ofertados em cada região. Se estados industrializados 

dispõem melhor do uso de seus recursos gratuitos, dependendo 

menos de recursos provenientes da economia e refletindo 

melhores indicadores de autossuficiência, produzir localmente em 

regiões pouco desenvolvidas traria como recompensa a diminuição 

de fluxos financeiros. Esta proposta carrega a crítica de que, uma 

vez industrializada a região, o comportamento dos indicadores são 

submetidos a um novo cenário, em que certamente a carga 

ambiental será bem mais expressiva, não refletindo os resultados 

inicialmente propostos. 

ii. Efetuar um balanço para verificar os valores da emergia em cada 

estado ou região, avaliar o custo seJ, para que as transações de 

compra e venda só pudessem ocorrer em situações em que 

houvesse empate entre os valores pagos pela emergia. Regiões 

com menor EMR sempre levam vantagem sobre regiões com maior 

emergia, assim, os estados da Região Norte teriam que efetuar 

suas trocas comerciais com regiões menos desenvolvidas. A 

inviabilidade da proposta se dá na medida em que, 

geograficamente, não há como negociar as trocas comerciais com 

regiões mais pobres e mais distantes, pois o transporte se tornaria 

uma barreira intransponível. 

iii. Efetuar as substituições de materiais que necessitam de maior 

UEV, com o aumento do uso de recursos que possuem menor 

transformação. Como exemplo, pode-se apresentar a simulação da 
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substituição da alvenaria cerâmica, item com grande valor de 

emergia na assinatura ambiental da construção de uma residência 

popular. Por possuir um elevado percentual de renováveis (58%) 

escolheu-se a madeira para o exemplo que segue, pois estados 

produtores de madeira possuem bons indicadores de 

sustentabilidade. 

Como foram tratados de quantitativos necessários à produção de um m², 

se escolhido o estado do Acre, por apresentar a madeira como um recurso local, e 

substituir-se os 381kg de alvenaria cerâmica do projeto da residência (coluna 

quantidade do apêndice 2) por 18kg em madeira para o fechamento do m² da obra 

como vedação (TCPO, 2008), tem-se um incremento de 8% sobre o valor do ESI* do 

projeto da residência (Apêndice 2 /Tabela Simulação). A carga ambiental é reduzida 

de 4,44 para 3,33 conferindo ao projeto um menor impacto ambiental.  

Esta modificação comprova que a substituição de materiais prescritos 

para a obra por materiais disponíveis na região, com melhores indicadores 

ambientais (uma menor assinatura ambiental), pode ser a solução para a melhoria 

da sustentabilidade do setor da construção civil. Para tanto, é importante atuar na 

mudança de mentalidade dos projetistas, recomendando um melhor estudo sobre a 

disponibilidade de materiais em cada local de implantação de um projeto. 
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5 CONCLUSÃO 

Este trabalho teve por objetivo realizar a avaliação ambiental dos projetos 

para a construção de edificações de interesse social. Além de contabilizar os valores 

em emergia para cada projeto para o Brasil e para as unidades da federação, 

apresentou a análise comparativa entre os sistemas, com vistas a indicar as 

melhores opções. 

Observou-se que a indústria da construção civil é grande consumidora de 

recursos não renováveis, o que leva a uma análise do fluxo de emergia baseada 

quase que em sua totalidade no fato de o recurso ser local ou importado. 

Em uma verificação da assinatura ambiental de cada um dos projetos de 

edificações populares adotados no Brasil, pôde-se reconhecer que a alvenaria 

cerâmica e a areia têm valor elevado no fluxo de emergia da construção, 

caracterizando elevado grau de transformação. Conhecer estes valores permite a 

possibilidade de intervir na mudança de processos ou substituição de materiais para 

que atinja melhor desempenho ambiental. 

Partindo dos indicadores ambientais encontrados, tem-se o prédio de 

interesse social como a tipologia construtiva ideal a ser adotada em todo o território 

nacional, pois apresenta os melhores valores no balanço realizado entre os 

indicadores estudados. 

A construção de edificações de interesse social apresenta melhores 

condições de implantação na Região Norte, com destaque ao Amapá, em que os 

indicadores ambientais apresentam valores de sustentabilidade mais adequada. 

O trabalho traz as relações de trocas e a autossuficiência em recursos 

locais de cada unidade da federação, uma vez que a natureza de cada recurso foi 

fundamental para determinar os valores dos indicadores ambientais encontrados e 

foi apresentada uma descrição das importações e exportações dos principais 

materiais utilizados na construção de edificações. 

Conclui-se que regiões industrializadas e com elevada disponibilidade de 

recursos não renováveis, como Minas Gerais e Espírito Santo, são favorecidas na 

implantação de projetos de construção civil por disporem de parque fabril para 

manufatura de seus recursos, reduzindo fluxos financeiros. Estes locais levam 

vantagem também nas importações de recursos, e lucram por pagarem menores 

valores pelo seJ adquirido. Desta forma, seria mais favorável ambientalmente a 
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estas regiões o uso de materiais importados a terem de esgotar seus próprios 

recursos. 

Para melhoria do desempenho ambiental na construção de edificações 

populares no Brasil torna-se necessário: 

 Intervenção no processo de fabricação de materiais visando aperfeiçoar a 

produção e tendo como consequência a redução de suas UEVs;  

 Estudo prévio, na fase de projeto, para escolha dos materiais e insumos 

adotados para a construção. Deve-se atentar para a verificação dos 

processos em todos os materiais do orçamento de forma a evitar surpresas 

em relação ao custo ambiental; 

 Verificar as distâncias para o transporte e processos produtivos dos 

materiais a serem utilizados na obra, tendo como exemplo o impacto 

gerado pela substituição de alvenaria por madeira. Deve-se estabelecer a 

procedência do material ou insumo a ser utilizado na obra, tendo 

consciência da origem e dos processos produtivos adotados no ciclo de 

vida até o destino final; 

 Incentivos do Governo e do Estado para que medidas que favoreçam o 

desempenho ambiental sejam adotadas pela indústria da construção civil;  

 Capacitar os projetistas para esta nova etapa que deve integrar a ação de 

projetar uma edificação. Certamente, é preciso uma nova forma de 

conceber um projeto, levando a trabalhos que o projetista não está 

habituado a fazer. Torna-se importante capacitar este profissional para 

atender a esta nova realidade, ficando a sugestão para que sejam inseridas 

na formação universitária técnicas de elaboração de projetos que 

contemplem o desenvolvimento sustentável. 

Portanto, cabe ao projetista, ainda na fase de concepção da obra, a 

importante tarefa de zelar pelas condições de sustentabilidade a ser conferida à 

edificação, propondo medidas que melhorem o desempenho ambiental sem 

comprometer o lucro das empresas de construção. 

Este estudo se dedicou a tipologias construtivas em estrutura de concreto. 

Sistemas construtivos diferenciados, como em estruturas metálicas, entre outros, 

devem ser objeto de novo estudo. 
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Mesmo mantendo o sistema construtivo, o valor encontrado fica 

condicionado a variáveis sensíveis, como a qualificação da mão de obra e o uso de 

novas tecnologias. No caso da qualificação da mão de obra, observou-se um esforço 

muito grande da indústria da construção civil em vencer este entrave. 

O uso de tecnologias para diminuir o consumo de cimento pode ser 

encontrado em vários estudos, sendo uma realidade mundial. Projetos de produção 

do concreto reduzindo a quantidade de cimento e utilizando produtos orgânicos, 

como bagaço de cana ou casca de coníferas, poderiam apresentar resultados 

positivos ao meio ambiente, mas comprometer a resistência do concreto. 

Para que a obra fosse produzida com sustentabilidade mais adequada 

seria necessário adotar requisitos que busquem qualidade ambiental da edificação, 

propostos no PBQP-h. Todo o escopo de uma obra, partindo do projeto, considera 

os custos imediatos como fator preponderante para a compra de materiais e 

contratação de serviços, contrariando o que se espera para o desenvolvimento 

sustentável. 

Dessa forma, fica evidente a necessidade de uma análise prévia da obra 

na fase de projeto, para que se inicie um empreendimento computando os custos 

ambientais para conhecer os custos reais a serem alocados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

6 PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

A aplicabilidade do método apresentado nesta tese é variada, já que uma 

vez estabelecidos os parâmetros para determinar os indicadores ambientais na 

construção civil de habitações populares, outros trabalhos podem utilizar o método 

ou mesmo apresentar complementações para este estudo. Partindo da extensa 

gama de informações sobre o assunto e devido a grande disponibilidade de dados, o 

tema deste trabalho pode servir de linha de pesquisa para aprofundamento do 

estudo. 

Como sugestão, partindo da metodologia, outros trabalhos podem ser 

apresentados para análise de outros subsetores da indústria de construção civil, e 

para uma análise da construção de edificações voltada para as relações entre os 

municípios. 
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APÊNDICE 1 – DADOS ESTADUAIS: DISTÂNCIAS ENTRE AS CAPITAIS DOS  
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APÊNDICE 1 – DADOS ESTADUAIS: DISTÂNCIAS ENTRE AS CAPITAIS DOS  ESTADOS E 

CUSTOS BÁSICOS POR PROJETO 

  

Estados 
Distâncias 

km 
 Diesel 

L 
 Diesel 

J 
CUB(R-01) 

 U$ 
CUB(PP-04) 

 U$ 
CUB(PIS)  

U$ 

AC 109,0912 36,36372619 1735291559 420,7944444 416,7667 315,5111 

AL 9,217934 3,072644731 146627835,6 434,5388889 400,0333 282,7111 

AP 66,25441 22,08480467 1053895713 400,3055556 383,9722 266,2111 

AM 94,56528 31,52175932 1504230963 510,15 490,5833 290,2778 

BA 22,5842 7,528067563 359242395,3 434,5388889 400,0333 282,7111 

CE 11,50921 3,836404471 183074755,9 367,1444444 350,5778 254,1611 

DF 38,88851 12,96283745 618591788,1 393,4444444 361,4278 259,7167 

ES 22,59336 7,531119919 359388055 364,5111111 341,1889 246,3056 

GO 39,81138 13,27046097 633271705,6 347,6055556 320,7667 231,1167 

MA 13,14719 4,38239667 209129722,1 400,3055556 383,9722 266,2111 

MT 57,28848 19,09615847 911276320,4 339,2444444 327,1389 232,4389 

MS 48,26855 16,08951609 767798143,8 372,8944444 364,5167 257,9611 

MG 23,90602 7,968673241 380268274,5 405,4222222 383,7889 271,95 

PA 44,26864 14,75621264 704172369,5 400,3055556 383,9722 266,2111 

PB 5,361918 1,787306082 85290961,14 315,6944444 294,9222 221,8111 

PR 38,82467 12,94155597 617576227,7 400,1722222 375,1833 279,3556 

PE 3,191872 1,06395733 50772469,36 315,6944444 294,9222 221,8111 

PI 21,38367 7,127891371 340145827,4 367,1444444 350,5778 254,1611 

RJ 31,7308 10,57693435 504735538,1 424,0166667 397,0167 287,0444 

RN 10,5809 3,526965878 168308222,5 315,6944444 294,9222 221,8111 

RS 43,59263 14,53087671 693419249,2 381,6722222 363,9889 273,55 

RO 81,11284 27,03761284 1290245700 329,2666667 337,5556 240,1444 

RR 109,2152 36,40507137 1737264568 510,15 490,5833 290,2778 

SC 43,76353 14,58784223 696137666,4 414,6777778 401,4667 299,9667 

SP 30,4968 10,16560063 485106528,4 500,0388889 472,5722 287,1444 

SE 24,4699 8,156632303 389237756,2 392,1833333 374,0389 265,0944 

TO 42,64653 14,21550862 678369757,3 424,9111111 390,95 282,4944 

 

Fonte: Distancias: MAPA IBGE. CUB:Sindicato da Indústria da Construção Civil do Maranhão- 

Adaptado pelo autor, 2012. 
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APÊNDICE 2 - TABELAS FLUXO DE ENERGIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE 

EDIFICAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, DO BRASIL E ACRE 

 

 

 

Obs: As tabelas para as demais Unidades da Federação encontram-se no CD em anexo. 
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APÊNDICE 2 A1 - FLUXO DE ENERGIA DE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS NO ESTADO DO 

ACRE 

 

Recursos 

  

Quantidade Unid 
UEV/ 

(seJ/unid) 

Emergia/  % 
seJ/seJ  Natureza  (seJ/m²) 

Locais Renováveis       

Energia Solar R 3,68E+09 J 1,00E+00 1,87E+07  <1  

Energia Cinética do Vento R 1,21E+07 J 2,45E+03 9,47E+07       0  

Madeira  R 6,09E+00 kg 2,40E+12 1,46E+13       0  

Eletricidade  R 1,98E+03 J 2,85E+05 5,63E+13       1  

Mão-de-Obra  R 2,99E+01 h 3,53E+13 1,05E+15     17  

Sub-Total     1,32E+15     19  

Locais Não-renováveis       

Solo N 1,44E-03 J 1,24E+05 1,79E+02       0  

Energia       

Eletricidade 
8%R, 
92%N 2,27E+09 J 2,85E+05 6,47E+14       9  

Combustível N 0,00E+00 J 1,11E+05 0,00E+00      -    

Materiais       

Madeira 
58%R, 
42%N 4,45E+00 kg 2,40E+12 1,07E+13       0  

Metais       

Aço/Ferro N 0,00E+00 kg 6,97E+12 0,00E+00      -    

Cobre N 0,00E+00 kg 1,04E+14 0,00E+00      -    

Minerais       

Areia N 6,87E+02 kg 1,68E+12 1,15E+15     14  

Alvenaria Cerâmica N 3,95E+02 kg 3,68E+12 1,45E+15     20  

Louça N 0,00E+00 kg 4,80E+12 0,00E+00      -    

Cimento N 0,00E+00 kg 3,04E+12 0,00E+00      -    

Vidro N 0,00E+00 kg 1,41E+12 0,00E+00      -    

Gesso N 0,00E+00 kg 3,29E+12 0,00E+00      -    

Granito N 0,00E+00 kg 2,44E+12 0,00E+00      -    

Químicos       

Asfalto N 0,00E+00 kg 2,55E+13 0,00E+00      -    

PVC N 0,00E+00 kg 9,86E+12 0,00E+00      -    

Tinta N 0,00E+00 kg 2,55E+13 0,00E+00      -    

Água N 6,80E+02 kg 9,23E+08 6,28E+11       0  

Mão-de-Obra 
93%R, 
7%N 2,25E+00 h 3,53E+13 7,93E+13       1  

Sub-Total     3,13E+15     44  

Importados       

Energia       

Eletricidade 0%F 0,00E+00 J 2,85E+05 0,00E+00      -    

Materiais       

Madeira N 0,00E+00 kg 2,40E+12 0,00E+00      -    

Metais       

Aço/Ferro I 1,06E+02 kg 6,97E+12 7,39E+14       7  

Cobre I 8,17E-01 kg 1,04E+14 8,50E+13       1  
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CONTINUAÇÃO DO ESTADO DO ACRE 

 

Recursos 
  

Quantidade Unid 
UEV/ 

(seJ/unid) Emergia/ 
 % 

seJ/seJ  

Minerais       

Louça I 5,59E+01 kg 4,80E+12 2,68E+14       4  

Cimento I 3,38E+02 kg 3,04E+12 1,03E+15     7  

Vidro I 1,90E+00 kg 1,41E+12 2,68E+12       0  

Gesso I 1,37E+02 kg 3,29E+12 4,51E+14       6  

Granito I 3,30E+02 kg 2,44E+12 8,05E+14     8  

Químicos       

Asfalto I 1,78E+00 kg 2,55E+13 4,54E+13       0  

PVC I 1,47E+01 kg 9,86E+12 1,45E+14       0  

Tinta I 3,91E+00 kg 2,55E+13 9,97E+13       1  

Sub-Total     2,45E+15     34  

Transporte Materiais       

Veículo  I 1,09E+02 km 9,42E+10 1,03E+13       0  

Combustível I 1,74E+09 J 1,11E+05 1,93E+14       3  

Motorista  I 6,03E-01 h 3,53E+13 2,13E+13       0  

Sub-Total         2,24E+14       3  

Total sem serviços e sem 
descartes 

  
      7,12E+15    100  

Descarte       

Aterro N 3,20E+02 kg 1,97E+10 6,29E+12  

Combustível I 6,35E+08 J 1,11E+05 7,05E+13  

Veículo   I 4,00E+01 km 9,42E+10 3,77E+12  

Motorista   93%R 2,59E-02 h 3,53E+13 9,12E+11  

Motorista   7%N 1,95E-03 h 3,53E+13 6,86E+10  

Sub-Total         8,15E+13   

Total sem serviços         7,20E+15   

Serviços       

Registro de Obra S 8,34E+00 $ 1,74E+13 1,45E+14  

Custo m
2
 Sinduscon S 4,17E+02 $ 1,74E+13 7,25E+15  

Fundações (5%) S 2,08E+01 $ 1,74E+13 3,63E+14  

Valor da Coleta  S 9,95E+00 $ 1,74E+13 1,73E+14  

Sub-Total         7,93E+15   

Total com serviços         1,52E+16   
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APÊNDICE 2B – FLUXO DE ENERGIA DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS POPULARES NO 

BRASIL 

 

  Recursos 

  

Quantidade Unid 
UEV/ 

(seJ/unid) 

Emergia/ 

% 
seJ/seJ 

 
Natureza  (seJ/m²) 

 Locais Renováveis       

1 Energia Solar R 4,60E+09 J 1,00E+00 1,20E+07 0 

2 Energia Cinética do Vento R 4,08E+07 J 2,45E+03 2,60E+08 0 

3 Madeira  58%R 6,09E+00 kg 2,40E+12 1,46E+13 0 

4 Eletricidade 62%R 1,52E+02 J 2,85E+05 4,32E+14 6 

5 Mão-de-Obra 40,2%R 1,29E+01 h 1,77E+13 2,29E+14 3 

 Sub-Total     6,76E+14 9 

 Locais Não-renováveis      - 

6 Solo N 1,44E-03 J 1,24E+05 1,79E+02 0 

 Energia      - 

7 Eletricidade 38%N 9,53E+08 J 2,85E+05 2,72E+14 4 

 Materiais      - 

8 Madeira 42%N 4,45E+00 kg 2,40E+12 1,07E+13 0 

 Metais      - 

9 Aço/Ferro N 1,06E+02 kg 6,97E+12 7,40E+14 10 

10 Cobre N 8,17E-01 kg 1,04E+14 8,50E+13 1 

 Minerais      - 

11 Areia N 6,87E+02 kg 1,68E+12 1,15E+15 15 

12 Alvenaria Cerâmica N 3,95E+02 kg 3,68E+12 1,45E+15 19 

13 Louça N 5,59E+01 kg 4,80E+12 2,68E+14 4 

14 Cimento N 3,38E+02 kg 3,04E+12 1,03E+15 13 

15 Vidro N 1,90E+00 kg 1,41E+12 2,68E+12 0 

16 Gesso N 1,37E+02 kg 3,29E+12 4,51E+14 6 

17 Granito N 3,30E+02 kg 2,44E+12 8,05E+14 11 

 Químicos      - 

18 Asfalto N 1,78E+00 kg 2,55E+13 4,54E+13 1 

19 PVC N 1,47E+01 kg 9,86E+12 1,45E+14 2 

20 Tinta N 3,91E+00 kg 2,55E+13 9,97E+13 1 

21 Água N 6,80E+02 kg 9,23E+08 6,28E+11 0 

22 Mão-de-Obra 59,8%N 1,92E+01 h 1,77E+13 3,40E+14 4 

 Sub-Total     6,90E+15 90 

 Transporte Materiais      - 

23 Veículo  N 4,03E+01 km 9,42E+10 3,80E+12 0 

24 Combustível N 6,41E+08 J 1,11E+05 7,12E+13 1 

25 Motorista  N 2,22E-01 h 1,77E+13 3,94E+12 0 

  Sub-Total         7,89E+13 1 

  
Total sem serviços e sem 
descartes 

  
      7,65E+15 100 
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CONTINUAÇÃO DE FLUXO DE ENERGIA DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS POPULARES NO 

BRASIL 

 

  Recursos 

  

Quantidade Unid 
UEV/ 

(seJ/unid) 

Emergia/ 

% 
seJ/seJ 

 
Natureza  (seJ/m²) 

 Descarte       

26 Aterro N 3,20E+02 kg 1,97E+10 6,29E+12  

27 Combustível I 6,35E+08 J 1,11E+05 7,05E+13  

28 Veículo   I 4,00E+01 km 9,42E+10 3,77E+12  

29 Motorista   59,8%R 1,03E-02 h 1,77E+13 1,83E+11  

30 Motorista   40,2%N 6,95E-03 h 1,77E+13 1,23E+11  

  Sub-Total         8,08E+13  

  Total sem serviços         7,73E+15  
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APÊNDICE 2B1 – FLUXO DE ENERGIA DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS POPULARES NO 

ESTADO  DO ACRE 

 

  Recursos 

  

Quantidade Unid 
UEV/ 

(seJ/unid) 

Emergia/ 

 % 
seJ/seJ  

 
Natureza  (seJ/m²) 

 Locais Renováveis       

1 Energia Solar 
 

R 3,68E+09 J 1,00E+00 9,57E+06  <1  

2 Energia Cinética do Vento 
 

R 1,21E+07 J 2,45E+03 7,70E+07 
            

0  

3 Madeira  
     
    R 6,09E+00 kg 2,40E+12 1,46E+13 

            
0  

4 Eletricidade 
 

R 1,98E+08 J 2,85E+05 5,63E+13 
            

0  

5 Mão-de-Obra 
 

R 2,99E+01 h 3,53E+13 1,05E+15 
          

13  

 Sub-Total 
 

   1,12E+15 
          

14  

 Locais Não-renováveis       

6 Solo 
 

N 1,44E-03 J 1,24E+05 1,79E+02 
            

0  

 Energia       

7 Eletricidade 

 
8%R, 
92%N 2,27E+09 J 2,85E+05 6,47E+14 

            
8  

8 Combustível 
 

N 0,00E+00 J 1,11E+05 0,00E+00           -    

 Materiais       

9 Madeira 

58%R,  
 

42%N 4,45E+00 kg 2,40E+12 1,07E+13 
            

0  

 Metais       

10 Aço/Ferro 
 

N 0,00E+00 kg 6,97E+12 0,00E+00           -    

11 Cobre 
 

N 0,00E+00 kg 1,04E+14 0,00E+00           -    

 Minerais       

12 Areia 
 

N 6,87E+02 kg 1,68E+12 1,15E+15 
          

14  

13 Alvenaria Cerâmica 
 

N 3,95E+02 kg 3,68E+12 1,45E+15 
          

17  

14 Louça 
 

N 0,00E+00 kg 4,80E+12 0,00E+00           -    

15 Cimento 
 

N 0,00E+00 kg 3,04E+12 0,00E+00           -    

16 Vidro 
 

N 0,00E+00 kg 1,41E+12 0,00E+00           -    

17 Gesso 
 

N 0,00E+00 kg 3,29E+12 0,00E+00           -    

18 Granito 
 

N 0,00E+00 kg 2,44E+12 0,00E+00           -    

 Químicos       

19 Asfalto 
 

N 0,00E+00 kg 2,55E+13 0,00E+00           -    

20 PVC 
 

N 0,00E+00 kg 9,86E+12 0,00E+00           -    
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CONTINUAÇÃO  ESTADO DO ACRE – PREDIOS POPULARES 

 

  Recursos 

  

Quantidade Unid 
UEV/ 

(seJ/unid) 

Emergia/ 

 % 
seJ/seJ  

 
Natureza  (seJ/m²) 

21 Tinta 
 

N 0,00E+00 kg 2,55E+13 0,00E+00           -    

22 Água 
 

N 6,80E+02 kg 9,23E+08 6,28E+11 
            

0  

23 Mão-de-Obra 

93%R, 
7%N 2,25E+00 h 3,53E+13 7,93E+13 

            
1  

 Sub-Total 
 

   3,34E+15 
          

40  

 Importados       

 Energia       

24 Eletricidade 0%I 0,00E+00 J 2,85E+05 0,00E+00           -    

 Materiais       

25 Madeira N 0,00E+00 kg 2,40E+12 0,00E+00           -    

 Metais       

26 Aço/Ferro 
I 

1,06E+02 kg 6,97E+12 7,39E+14 
            

9  

27 Cobre 
I 

8,17E-01 kg 1,04E+14 8,50E+13 
            

1  

 Minerais       

28 Louça 
I 

5,59E+01 kg 4,80E+12 2,68E+14 
            

3  

29 Cimento 
I 

3,38E+02 kg 3,04E+12 1,03E+15 
          

12  

30 Vidro 
I 

1,90E+00 kg 1,41E+12 2,68E+12 
            

0  

31 Gesso 
I 

1,37E+02 kg 3,29E+12 4,51E+14 
            

5  

32 Granito 
I 

3,30E+02 kg 2,44E+12 8,05E+14 
          

10  

 Químicos       

33 Asfalto 
I 

1,78E+00 kg 2,55E+13 4,54E+13 
            

1  

34 PVC 
I 

1,47E+01 kg 9,86E+12 1,45E+14 
            

2  

35 Tinta 
I 

3,91E+00 kg 2,55E+13 9,97E+13 
            

1  

 Sub-Total 
 

   3,67E+15 
          

44  

 Transporte Materiais       

36 Veículo  
I 

1,09E+02 km 9,42E+10 1,03E+13 
            

0  

37 Combustível 
I 

1,74E+09 J 1,11E+05 1,93E+14 
            

2  

38 Motorista  
I 

6,03E-01 h 3,53E+13 2,13E+13 
            

0  

  Sub-Total 
  

      2,24E+14 
            

2  

  
Total sem serviços e sem 
descartes 

  
      8,36E+15 

        
100  
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CONTINUAÇÃO DO ESTADO DO ACRE-PREDIOS POPULARES 

 

  Recursos 

  

Quantidade Unid 
UEV/ 

(seJ/unid) 

Emergia/ 

 % 
seJ/seJ  

 
Natureza  (seJ/m²) 

 Descarte       

39 Aterro N 3,20E+02 kg 1,97E+10 6,29E+12  

40 Combustível I 6,35E+08 J 1,11E+05 7,05E+13  

41 Veículo       I 4,00E+01 km 9,42E+10 3,77E+12  

42 Motorista   93%R 2,59E-02 h 3,53E+13 9,12E+11  

43 Motorista   7%N 1,95E-03 h 3,53E+13 6,86E+10  

  Sub-Total         8,15E+13   

  Total sem serviços         8,44E+15   

 Serviços       

44 Registro de Obra S 8,34E+00 $ 1,74E+13 1,45E+14  

45 Custo m
2
 Sinduscon S 4,17E+02 $ 1,74E+13 7,25E+15  

46 Iundações (5%) S 2,08E+01 $ 1,74E+13 3,63E+14  

47 Valor da Coleta S 9,95E+00 $ 1,74E+13 1,73E+14  

  Sub-Total         7,93E+15   

  Total com serviços         1,64E+16   
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APÊNDICE 2C - FLUXO DE ENERGIA DE CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DE INTERESSE SOCIAL 

NO BRASIL 

 

  Recursos 

  

Quantidade Unid 
UEV/ 

(seJ/unid) 

Emergia/ 

% 
seJ/seJ 

 
Natureza  (seJ/m

2
) 

 Locais Renováveis       

1 Energia Solar 
 

R 4,60E+09 J 1,00E+00 9,20E+06 0 

2 Energia Cinética do Vento R 4,08E+07 J 2,45E+03 2,00E+08 0 

3 Madeira  58%R 6,15E+00 kg 2,40E+12 1,48E+13 0 

4 Eletricidade 62%R 1,52E+09 J 2,85E+05 4,32E+14 9 

5 Mão-de-Obra 40,2%R 1,04E+01 h 1,77E+13 1,84E+14 4 

 Sub-Total     6,31E+14 14 

 Locais Não-renováveis      - 

6 Solo N 1,44E-03 J 1,24E+05 1,79E+02 0 

 Energia      - 

7 Eletricidade 38%N 9,53E+08 J 2,85E+05 2,72E+14 6 

 Materiais      - 

8 Madeira 42%N 4,41E+00 kg 2,40E+12 1,06E+13 0 

 Metais      - 

9 Aço/Ferro N 5,94E+01 kg 6,97E+12 4,14E+14 9 

10 Cobre N 7,83E-01 kg 1,04E+14 8,14E+13 2 

 Minerais      - 

11 Areia N 5,31E+02 kg 1,68E+12 8,93E+14 20 

12 Alvenaria Cerâmica N 0,00E+00 kg 3,68E+12 0,00E+00 - 

13 Louça N 6,42E+00 kg 4,80E+12 3,08E+13 1 

14 Cimento N 1,83E+02 kg 3,04E+12 5,56E+14 12 

15 Vidro N 1,11E+00 kg 1,41E+12 1,57E+12 0 

16 Gesso N 1,15E+02 kg 3,29E+12 3,78E+14 8 

17 Granito N 2,81E+02 kg 2,44E+12 6,87E+14 15 

 Químicos      - 

18 Asfalto N 7,27E-01 kg 2,55E+13 1,85E+13 0 

19 PVC N 1,36E+01 kg 9,86E+12 1,34E+14 3 

20 Tinta N 4,30E+00 kg 2,55E+13 1,10E+14 2 

21 Água N 6,80E+02 kg 9,23E+08 6,28E+11 0 

22 Mão-de-Obra 59,8%N 1,55E+01 h 1,77E+13 2,74E+14 6 

 Sub-Total     3,86E+15 84 

 Transporte Materiais      - 

23 Veículo  N 4,03E+01 km 9,42E+10 3,80E+12 0 

24 Combustível N 6,41E+08 J 1,11E+05 7,12E+13 2 

25 Motorista  N 1,62E-01 h 1,77E+13 2,87E+12 0 

  Sub-Total         7,78E+13 2 

  
Total sem serviços e sem 
descartes 

  
      4,57E+15 100 
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CONTINUAÇÃO DE FLUXO DE ENERGIA DE CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DE INTERESSE 

SOCIAL NO BRASIL 

 

  Recursos 

  

Quantidade Unid 
UEV/ 

(seJ/unid) 

Emergia/ 

% 
seJ/seJ 

 
Natureza  (seJ/m

2
) 

 Descarte       

26 Aterro N 1,99E+02 kg 1,97E+10 3,91E+12  

27 Combustível I 6,35E+08 J 1,11E+05 7,05E+13  

28 Veículo   I 4,00E+01 km 9,42E+10 3,77E+12  

29 Motorista   59,8%R 1,03E-02 h 1,77E+13 1,83E+11  

30 Motorista   40,2%N 6,95E-03 h 1,77E+13 1,23E+11  

  Sub-Total         7,85E+13  

  Total sem serviços         4,65E+15  
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APÊNDICE 2C1 - FLUXO DE ENERGIA DE CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DE INTERESSE 

SOCIAL NO ESTADO DO ACRE  

 

  Recursos 

  

Quantidade Unid 
UEV/ 

(seJ/unid) 

Emergia/ 

 % 
seJ/seJ   

 
Natureza  (seJ/m

2
) 

 Locais Renováveis       

1 Energia Solar 

 
 

R 3,68E+09 J 1,00E+00 7,36E+06 <1 

2 Energia Cinética do Vento 
 

R 1,21E+07 J 2,45E+03 5,92E+07 0 

3 Madeira  
 

58%R 6,15E+00 kg 2,40E+12 1,48E+13 0 

4 Eletricidade 
 

8%R 1,98E+08 J 2,85E+05 5,63E+13 1 

5 Mão-de-Obra 
 

93%R 2,40E+01 h 3,53E+13 8,47E+14 16 

 Sub-Total     9,18E+14 18 

 Locais Não-renováveis       

6 Solo N 1,44E-03 J 1,24E+05 1,79E+02 0 

 Energia       

7 Eletricidade 92%N 2,27E+09 J 2,85E+05 6,48E+14 13 

8 Combustível N 0,00E+00 J 1,11E+05 0,00E+00 - 

 Materiais       

9 Madeira 42%N 4,41E+00 kg 2,40E+12 1,06E+13 0 

 Metais       

10 Aço/Ferro N 0,00E+00 kg 6,97E+12 0,00E+00 - 

11 Cobre N 0,00E+00 kg 1,04E+14 0,00E+00 - 

 Minerais       

12 Areia N 5,31E+02 kg 1,68E+12 8,93E+14 17 

13 Alvenaria Cerâmica N 0,00E+00 kg 3,68E+12 0,00E+00 - 

14 Louça N 0,00E+00 kg 4,80E+12 0,00E+00 - 

15 Cimento N 0,00E+00 kg 3,04E+12 0,00E+00 - 

16 Vidro N 0,00E+00 kg 1,41E+12 0,00E+00 - 

17 Gesso N 0,00E+00 kg 3,29E+12 0,00E+00 - 

18 Granito N 0,00E+00 kg 2,44E+12 0,00E+00 - 

 Químicos       

19 Asfalto N 0,00E+00 kg 2,55E+13 0,00E+00 - 

20 PVC N 0,00E+00 kg 9,86E+12 0,00E+00 - 

21 Tinta N 0,00E+00 kg 2,55E+13 0,00E+00 - 

22 Água N 6,80E+02 kg 9,23E+08 6,28E+11 0 

23 Mão-de-Obra 7%N 1,81E+00 h 3,53E+13 6,38E+13 1 

 Sub-Total     1,62E+15 31 

 Importados       

 Energia       

24 Eletricidade* 0%I 0,00E+00 J 2,85E+05 0,00E+00 - 

 

 

 

 



113 

 

CONTINUAÇÃO DO ESTADO DO ACRE – PREDIOS DE INTERESSE SOCIAL 

 

  Recursos 

  

Quantidade Unid 
UEV/ 

(seJ/unid) 

Emergia/ 

 % 
seJ/seJ  

 
Natureza  (seJ/m

2
) 

 Materiais       

25 Madeira 
 

N 0,00E+00 kg 2,40E+12 0,00E+00 - 

 Metais       

26 Aço/Ferro I 5,94E+01 kg 6,97E+12 4,14E+14 8 

27 Cobre I 7,83E-01 kg 1,04E+14 8,14E+13 2 

 Minerais       

28 Louça I 6,42E+00 kg 4,80E+12 3,08E+13 1 

29 Cimento I 1,83E+02 kg 3,04E+12 5,56E+14 11 

30 Vidro I 1,11E+00 kg 1,41E+12 1,57E+12 0 

31 Gesso I 1,15E+02 kg 3,29E+12 3,78E+14 7 

32 Granito I 2,81E+02 kg 2,44E+12 6,87E+14 13 

 Químicos       

33 Asfalto I 7,27E-01 kg 2,55E+13 1,85E+13 0 

34 PVC I 1,36E+01 kg 9,86E+12 1,34E+14 3 

35 Tinta I 4,30E+00 kg 2,55E+13 1,10E+14 2 

 Sub-Total     2,60E+15 45 

 Transporte Materiais       

36 Veículo  I 1,09E+02 km 9,42E+10 1,03E+13 0 

37 Combustível I 1,74E+09 J 1,11E+05 1,93E+14 4 

38 Motorista  I 4,39E-01 h 3,53E+13 1,55E+13 0 

 Sub-Total     2,58E+13 5 

 
Total sem serviços e sem 

descartes 
 

   5,16E+15 100 

 Descarte       

39 Aterro N 1,99E+02 kg 1,97E+10 3,91E+12  

40 Combustível I 6,35E+08 J 1,11E+05 7,05E+13  

41 Veículo  I 4,00E+01 km 9,42E+10 3,77E+12  

42 Motorista  93%R 1,61E-02 h 3,53E+13 5,67E+11  

43 Motorista  7%N 1,21E-03 h 3,53E+13 4,27E+10  

 Sub-Total     7,88E+13  

 Total sem serviços     5,24E+15  

 Serviços       

44 Registro de Obra S 6,31E+00 $ 1,74E+13 1,10E+14  

45 Custo m
2
 Sinduscon S 3,16E+02 $ 1,74E+13 5,49E+15  

46 Iundações (5%) S 1,58E+01 $ 1,74E+13 2,74E+14  

47 Valor da Coleta S 6,19E+00 $ 1,74E+13 1,08E+14  

 Sub-Total     5,98E+15  

 Total com serviços     1,12E+16  
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APÊNDICE 3- MEMÓRIA DE CÁLCULO (Conforme itens da Tabela de FLUXO de Energia). 

Exemplo: Estado do Acre 

 
1 Energia Solar 

    
 

Área 1,00E+00 m^2   
 

 
Insolação 1,30E+00 Kcal/cm^2/ano 

 
 

  Albedo  = 30% 
   

 
       Energia(J)  = (plataforma continental)*(insolação)*(1-albedo) 

 
                = 

(____m^2)*(____Cal/cm^2/y)*(E+04cm^2/m^2)
* 

  
(1-albedo)*(4186J/kcal)*(27,7/8760) 

 
 

                = 1,18E+07 J/m² 
  

 
UEV = 1 sej/J 

  
 

     

      

     

      
2 Energia Cinética do Vento 

 
 

Área 1,00E+00 m^2 

 
Densidade do Ar 1,30E+00 kg/m^3   

 

Velovidade 
Média Anual 3,00E+00 mps 

 

Vento 
Geostropico = 5,00E+00 mps 

 
Drag Coeff. =  1,00E-03 

 

 
Energia (J) = 

(area)(densidade do ar)(drag 
coefficient)(velocidade^3) 

 
= 

(_____m^2)(1.3 kg/m^3)(1.00 E-
3)(______mps)(3.14 E7 s/ano)*27,7/8760 

 
       Energia(J) = 3,87E+04 J/m² 

 
UEV = 2,45E+03 sej/J 

 

  

   

     

      

3 Solo 

  

 

Volume(1m³) x densidade do solo x percentual de material orgânico 
(3%) x energia contida (5 kcal/g) x 4.186 J/kcal 

  

 
1m³ x 2,3E-06m³ x0,03 x 5Kcal/g x 4186J/Kcal 

 
1,44E-03 J/m² 

 

     

 
5 Eletricidade 

  
    
 

Energia 2,47E+09 J/m² 

 
Hidroeletricidade (R )                -    0,0% 

 
(N)                -    0,0% 

 
Termoelétrica (R) 1,98E+08 8,0% 

 
Termoelétrica (N) 2,27E+09 92,0% 

 
Eólica (R )                -    0,0% 

 
(N)                -    0,0% 

 
Nuclear (N)                -    0,0% 

 
Energia Importada                -    0,0% 

 
Consumo Total = 2,47E+09 J/m² 

 
UEV  (ponderado) = 2,85E+05 sej/j 

 
R 1,98E+08 sej     
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N 2,27E+09 sej 

 
F 0,00E+00 sej 

 

       

       

 Conforme Tabela 2       

       

       
 

      9 Combustível    

     

 Óleo Diesel 3,64E+01 l  

        Energia (J) = (____ l)*(1.14E4kcal/l)*(4186 J/kcal) 

        Energia (J) = 1,74E+09 J  

 UEV 1,11E+05 sej/J    

 

    

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Veículo   

 Kilometros percorridos 1,09E+02 km 

 UEV 9,42E+10 sej/km 

 

 
37 Motorista   

 kilometragem percorrida 1,09E+02 km 

 Capacidade de Carga 23000 kg 

 Material Transportado 2330 kg 

 Velocidade Média 20 km/h 

 Horas trabalhadas 5,53E-01 h 

 UEV 9,07E+13 sej/h 

 

 

 

Simulação => Madeira 
 

 
Densidade 750kg/m³ 

 
Consumo 1m² 1,2m² 

1,63E-09 Espessura 0,02m 

3,87E-09 Valor em kg 18 

 

 

 

 

 

 

 

6      Mão-de-Obra   

Horas trabalhada (285*8) horas diárias 
Emergia do 

Estado/População 
Estado 2,07E+17  

UEV 9,07E+13 sel/h 

   



116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

APÊNDICE 4 – Percentuais de recursos renováveis por Unidade da Federação 
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Percentuais de recursos renováveis por Unidade da Federação 

 

 

UI ESTADO REGIAO %R 

AL Alagoas NE 48% 

MA Maranhão NE 77% 

PI Piauí NE 62% 

PB Paraíba NE 45% 

PE Pernambuco NE 34% 

CE Ceará NE 59% 

RN Rio Grande do Norte NE 73% 

BA Bahia NE 47% 

SE Sergipe NE 42% 

RR Roraima NO 98% 

AC Acre NO 93% 

PA Pará NO 76% 

TO Tocantins NO 74% 

RO Rondônia NO 80% 

AP Amapá NO 98% 

AM Amazonas NO 92% 

MT Mato Grosso CO 51% 

GO Goiás CO 39% 

MG Minas Gerais SE 15% 

ES Espírito Santo SE 7% 

MS Mato Grosso do Sul CO 40% 

PR Paraná SU 14% 

RJ Rio de Janeiro SE 30% 

RS Rio Grande do Sul SU 27% 

SP São Paulo SE 13% 

SC Santa Catarina SU 31% 

DI Distrito Iederal CO 8% 

Ionte: adaptado de (Demetrio, 2011) 

 


