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1. RESUMO 

Este estudo de campo relacionado ao Projeto de pesquisa: Certificações 

Ambientais para Edificações – Ska Rating, tem como objetivo geral estudar a 

viabilização dos 31 critérios de materiais da certificação Ska Rating no mercado e 

cenário brasileiro, descobrindo e investigando o potencial atual do mercado e 

verificando qual a porcentagem máxima atingida pelos principais fornecedores do 

mercado da construção dentro dos critérios das boas práticas referentes a materiais. 
 

2. INTRODUÇÃO 

É possível verificar que a preocupação com o meio ambiente vem aumentando 

cada dia mais e isso vem alterando pensamentos, estilos de vida e o mercado de uma 

forma generalizada. O setor da construção também vem ampliando o seu 

desenvolvimento e tentando acompanhar as certificações para edificações, já que 

estas visam diminuir o impacto ambiental das construções, no entanto a maioria 

dessas certificações possuem padrões rigorosos e no âmbito da minha experiência 

profissional já verifiquei que há uma dificuldade muito grande de conciliar esses 

padrões com a disponibilidade do mercado atual.  

Segundo Ana Barros,2012:  

Construção sustentável e green building são termos bastante 

discutidos atualmente, nas mais diversas especialidades, com a 

preocupação cada vez maior com as questões do 

desenvolvimento sustentável. As mudanças em direção ao 

desenvolvimento sustentável devem envolver pessoas, 

entidades, empresas e governos. Iniciativas que tem sido 

observadas por estas organizações envolvem: pesquisas e 

produções de informações, seja desenvolvendo produtos, 

certificando as construções sustentáveis ou agregando valor 

econômico ao espaço construído. 

Assim, este trabalho tem como finalidade o estudo de caso em uma aplicação 

prática utilizando o projeto de pesquisa desenvolvido anteriormente: Certificações 

Ambientais para Edificações – Ska Rating como embasamento, já que o mesmo 

possui a tradução de todos os critérios, chamados de boas práticas, e a pesquisa 

necessária para este trabalho de campo.  



Neste trabalho proponho fazer a seleção de fornecedores que serão escolhidos 

por dois critérios: qualidade e os mais utilizados no âmbito da construção, para 

verificar se algum deles atende aos padrões exigidos pela certificação.  

A certificação Ska Rating determina em seu manual, divisões específicas das 

boas práticas de acordo com suas correlações, dividindo-as em setores, desta forma 

para este trabalho de campo será utilizado as boas práticas do setor de materiais que 

possui 31 boas práticas. 

Dessa forma esta pesquisa irá verificar a possibilidade da aplicação da 

Certificação Ska Rating no cenário brasileiro, constatando se o mercado da 

construção no Brasil está apto para atender os requisitos de forma total, parcial ou 

inaplicável. 
 

3. OBJETIVOS 

1. Fazer um estudo de campo das 31 boas práticas da certificação Ska Rating, 

designadas a materiais, em relação ao que os fornecedores no Brasil já oferecem no 

mercado para que o crédito seja atendido conforme as diretrizes e critérios da 

certificação. 

2. Escolher através de critérios determinantes 3 fornecedores para cada boa 

prática e buscar dentro destes fornecedores, quais disponibilizam o produto de forma 

que seja possível atender os critérios da certificação. 

3. Classificar as boas práticas em três níveis dentro do cenário brasileiro: 

totalmente aplicável, parcialmente aplicável e inaplicável. 
 

4.METODOLOGIA  

Proponho o desenvolvimento do trabalho em etapas, iniciando com pesquisa 

bibliográfica: de artigos, teses e dissertações, publicações e websites a respeito dos 

principais e atuais fornecedores do mercado da construção voltados para materiais. 

Na etapa seguinte, será realizada uma pesquisa documental sobre os materiais dos 

fornecedores já selecionados na etapa anterior para verificar se a composição, 

produção e ciclo de vida do material ou produto correspondem as exigidas pela 

certificação Ska Rating, será utilizado também o material já produzido do projeto de 

pesquisa: Certificações Ambientais para edificações – Ska Rating para embasamento. 

Dessa forma o desenvolvimento será em grande parte pesquisa de campo baseada 

em critérios. 

 



5.DESENVOLVIMENTO 

Verifiquei a necessidade de investigar a capacidade de desenvolvimento das 

tecnologias disponíveis no mercado brasileiro, questionando-as em relação a uma 

certificação já aplicada em diversos países e a possibilidade de consolidação e 

aplicação da mesma no cenário brasileiro.  

Segundo Johnson, 2005, apud Barros, Ana (2012, p.19) “O processo de adoção 

da certificação constitui uma mudança na forma em que a construção é executada, 

afetando os métodos e materiais utilizados como também o processo no qual são 

construídos os edifícios, desde o planejamento até a certificação”. 

Ainda segundo Barros, Ana: “Devido a isso as empresas passam por uma série 

de dificuldades durante o processo de adoção do sistema de avaliação ambiental de 

edifícios e operacionalização do edifício”. 

Assim, verifica-se que é muito importante um estudo de caso da aplicação 

dessas boas práticas e critérios impostos pela certificação Ska Rating, já que esta é 

uma nova certificação no Brasil e que ainda não há nenhum estudo de campo 

relacionando o que há disponível no cenário ao que é exigido como padrão pela 

certificação. 
 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os estudos realizados até o momento estão voltados para a definição dos 

fornecedores de acordo com os critérios determinantes incluindo o fator de transporte 

deste material já que a emissão de CO2 é uma questão muito preocupante para o 

meio ambiente. Está sendo considerado a entrega final deste material no estado de 

São Paulo. A partir desta seleção inicial já é possível perceber que há sim 

fornecedores aptos no Brasil para lidar com a sustentabilidade. 
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