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1. RESUMO 

O projeto tem como proposta a criação de um sistema de gestão que será composto 

por um banco de dados com informações sobre os critérios a serem adotados 

durante os processos da construção ou de uma reforma, visando atingir a parte 

social, econômica e sustentável do mesmo. Ligado à uma certificação ambiental, 

este sistema será formado por uma plataforma digital onde questionará aos usuários 

informações sobre localização da obra e fará uma busca rápida sobre as leis e 

normas ambientais do local. Com isto, trará ao usuário uma análise com informações 

precisas a cada passo do projeto, gerando um check-list de dados, auxiliando na 

orientação do responsável pela obra a realizar uma construção sustentável. Além de 

todo o auxílio prestado pela plataforma, assumimos o dever e responsabilidade de 

passar essas informações sustentáveis adiante e sabemos da necessidade de 

conscientizar os usuários quanto ao uso correto dos recursos e como pode ser 

vantajoso realizar uma construção sustentável e alcançar uma certificação 

ambiental. 

2. INTRODUÇÃO 

Sabe-se que a indústria da construção civil é uma das grandes responsáveis pelos 

impactos ambientais. Estima-se que cerca de 70% de todo CO2 emitido à atmosfera, 

é originado dos métodos e processos ligados, de alguma forma, direta ou 

indiretamente à Construção Civil, além de outros pontos de impacto, como 

demasiado consumo de recursos naturais e descartes, por exemplo. Levando-se em 

consideração estes dados, em meio à necessidade de ações sustentáveis que 

reduzam o impacto ambiental, a fim de se garantir a preservação do meio ambiente 

para que futuras gerações possam usufruir de seus recursos de forma plena, foram 

desenvolvidas novas tecnologias e técnicas construtivas, que tem como objetivo 

principal promover a eficiência no consumo hídrico, energético, social, dentre outras, 

de forma economicamente viável e aplicável às construções de diversos portes. Em 

suma, nosso projeto tornou-se um passo inicial para atender as tecnologias 

emergentes, como a internet das coisas (IoT), inteligência artificial (AI), a manufatura 

aditivada, a realidade aumentada, análise de Big Data e o Building information 

Modeling (BIM).  

3. OBJETIVOS 



O objetivo deste trabalho é a análise e aplicações para obtenção de certificação 

ambiental para construção civil, com o auxílio de um método tecnológico (plataforma 

digital).  

4. METODOLOGIA 

Este trabalho estabelece uma metodologia para o desenvolvimento e implantação de 

um sistema integrado para análises dos procedimentos e métodos que uma 

construtora necessita adotar, durante as fases de projeto e execução da obra, para 

se obter a certificação (baseados nos critérios de audição da própria certificadora). 

Utilizaremos um método quantitativo e qualitativo: 

 Desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas e boas práticas 

(fundamentação teórica); analisando os conceitos e buscando compreender as 

perspectivas da construtora interessada em se certificar e tornar seu 

empreendimento sustentável. 

 Apoiando-se em técnicas de coleta e análise de dados e os materiais que 

levam à obtenção dos resultados para a certificação; feita com o apoio de 

critérios da certificadora (natureza exploratória). 

 Podendo ser aplicado com o auxílio de um sistema composto por informações 

já analisadas, documentadas e dentro dos parâmetros de especificação 

desejado. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O sistema, em desenvolvimento, demonstrará, às equipes responsáveis pelo projeto 

e execução de obras a ser certificada, a real pontuação obtida pelo empreendimento 

em diferentes estágios de execução da obra, indicando o nível de satisfação dos 

itens executados e as possíveis medidas necessárias para enquadrar-se (quando 

fora dos parâmetros especificados). Será composto por um banco de dados onde 

serão registradas as informações quanto à localidade da obra (índice e níveis de 

insolação e ventos, índices pluviométricos, percentual quanto ao tipo de solo 

existente, informações sociais da região, entre outros itens pertinentes), 

especificações, critérios, métodos e pontuações consideradas para a certificação 

ambiental e os dados de projeto do novo empreendimento. As informações de banco 

de dados necessárias serão baseadas nas informações da empresa 



regulamentadora, contendo as dimensões de análise e respectivos pré-requisitos 

com pontuações. Com base nos itens citados e descritos, serão cruzadas e 

processadas as informações por meio de estrutura de validação lógica, exibindo ao 

usuário os dados mais importantes, sendo a pontuação alcançada na etapa de 

projeto e itens de possível melhoria. 

Após aprovado o projeto, durante a fase de execução construtiva, o sistema 

permitirá que os usuários realizem periodicamente comparações entre as etapas de 

certificação executadas e os pré-requisitos exigidos pela certificação, mostrando a 

pontuação alcançada, somada à etapa inicial de projeto. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Considerando que cada país ou mercado têm suas próprias normas de fabricação 

de produto e exigências específicas de certificações, as empresas que pretendem se 

tornar globais são obrigadas a atender a esses requisitos, que são basicamente um 

passaporte para que os produtos possam entrar em outros mercados As 

companhias, atualmente, buscam por uma gestão de boas práticas e qualidade; por 

isso, alguns fatores são fundamentais para esta gestão, como: sustentabilidade, 

viabilidade, competitividade, inovação e, finalmente, que seja exequível. Uma gestão 

que alcança uma certificação ambiental traz consigo benefícios exclusivos como 

legalidade, formalidade, qualidade de projeto e concepção. Os resultados do projeto 

desenvolvido alcançam um modelo de gestão inovador, pois possibilita de forma 

digital e objetiva uma interação nos sistemas da construção, visando à busca de 

uma certificação ambiental e resultando em vantagens para a empresa do ramo da 

construção (análise técnica disponível digitalmente, benefícios fiscais), adequação 

da certificação em menor tempo. E, principalmente, reduzindo o desperdício e os 

impactos ambientais, diminuindo o retrabalho, favorecendo a atenuação do consumo 

de energia e água e, por fim, permitindo um investimento mais eficaz e orientado. 
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