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Critérios para seleção de materiais mais sustentáveis
Aprimoramento do instrumento ISMAS
Cláudia dos Santos Pereira, Caroline Proscholdt Zamboni, Lucas Martinez
da Costa, Márcia Bissoli-Dalvi e Cristina Engel de Alvarez

É crescente o surgimento de pesquisas relacionadas à seleção dos
materiais, destacando-se recentemente aquelas que tem como foco a
importância quanto à consciência promulgada pelas escolhas pautadas na
sustentabilidade. A seleção de materiais tem grande importância no setor
da construção e tem progressivamente se apresentado como um fator para
melhor atender as necessidades do projeto, uma vez que uma escolha de
materiais não adequada pode afetar o desempenho das edificações e
influenciar o alcance de metas que são pressupostos fundamentais entre os
princípios da sustentabilidade, tais como a busca pela economia de
recursos e a baixa geração de resíduos (1).

Considerando que a indústria da construção é uma das atividades que mais
explora os recursos naturais renováveis e não renováveis (2), é
inquestionável a importância de uma maior preocupação do projetista
quanto à seleção dos materiais. A partir do princípio de que toda
intervenção no ambiente acarreta algum tipo de impacto, o termo “mais”
visa à promoção de projetos que resultem em construções que se aproximam
ao idealizado para a sustentabilidade. Espera-se que a busca pela
sustentabilidade possa produzir edificações cada vez menos impactantes e
mais benéficas ao ser humano refletindo diretamente no bem-estar dos
usuários de uma edificação. Os instrumentos mostram-se potencialmente
proveitosos para agregar valor ao desenvolvimento de projetos com
melhores níveis de desempenho ambiental, por meio da análise de
materiais, processos e sistemas (3).

Para que um instrumento de suporte à decisão projetual tenha sucesso, é
importante considerar o aspecto praticidade, visto que a inserção de
procedimentos complexos no processo projetual tende a ampliar o prazo de
entrega e onerar o custo final do projeto. No entanto, não basta a
criação de um instrumento adequado se não houver interesse dos
consumidores em exigir uma nova postura do setor da construção (4).
Apoiado nessa premissa, o sistema para web Instrumento para Seleção de
Materiais Mais Sustentáveis – ISMAS foi desenvolvido por Márcia Bissoli-
Dalvi (5) e publicado em 2014 com o propósito de auxiliar o projetista na
etapa de seleção de materiais. Considerando o conceito de que a
sustentabilidade está também relacionada às especificidades locais, o
ISMAS foi desenvolvido considerando os parâmetros de referência do Estado
do Espírito Santo (Brasil). Posteriormente, com o uso do instrumento e a
identificação da necessidade de melhorias, um novo projeto de pesquisa –
concluído em 2017 – possibilitou seu aprimoramento, seja na atualização
dos dados e informações, seja na inserção de novos indicadores.

Em síntese, o ISMAS é um instrumento fundamentado nos princípios da
sustentabilidade e possui como diferencial o fato de ser operado com
facilidade por projetistas de nível superior, permitindo que seja
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utilizada com mínimas instruções e sem qualquer custo, caracterizando-se
por ser um instrumento aberto.

Alguns fatores que levaram à criação do ISMAS foram: falta de informações
sistematizadas nos temas inerentes aos materiais em relação ao conceito
de sustentabilidade; falta de regras objetivas de orientação para as
escolhas projetuais (6); necessidade de conhecimentos específicos para as
avaliações mais aprofundadas (7); existência de particularidades dos
produtos da construção (8); complexidade das cadeias produtivas (9);
ausência de declaração ambiental dos materiais; existência de barreiras
para a implementação de um estudo referente ao ciclo de vida, como a
falta de informações (10); e dificuldade na análise das questões sociais
e econômicas (11).

No processo de desenvolvimento do ISMAS, ficaram evidenciados aspectos
adicionais que dificultam o avanço na escolha dos materiais dentro da
questão da sustentabilidade, dentre eles, a falta de exemplos concretos
próximos ou benchmarks; a falta de mecanismos para implantar novos
hábitos; a resistência do cliente para incorporar em seus empreendimentos
técnicas e materiais não tradicionais; a resistência dos construtores e
incorporadores em adotar novos conceitos; além da falta de divulgação e
normatização de produtos e soluções inovadoras (12). Considera-se, ainda,
que a subjetividade associada ao conceito de sustentabilidade – motivada
pela complexidade apresentada por muitas metodologias ou instrumentos
vinculados à avaliação de sustentabilidade e pelas diferenças políticas,
tecnológicas, culturais, sociais e econômicas de cada localidade – induz
à necessidade de suporte, seja por consultores específicos ou
profissionais autorizados (13).

Para o desenvolvimento do ISMAS, Bissoli-Dalvi (14) partiu de uma
estrutura conceitual composta por trinta critérios, que foi simplificado
para somente 7 critérios (ver figura abaixo), visto a verificação de
inviabilidade – em relação a tempo e custo – de uma avaliação ampla
concomitante ao processo de projeto (15). Para a definição dos elementos
fundamentais, foram considerados os aspectos de maior relevância,
utilizando como base para o recorte conceitual uma minuciosa análise nas
agendas ambientais no âmbito global (16), nacional (17), local (18), além
de informações da Agenda 21 on Sustainable Construction (19), e da Agenda
21 for Sustainable Construction in Developing Countries (20). Os
critérios foram agrupados em duas categorias temáticas: economia de
matérias primas e geração e gestão de resíduos.

Critérios adotados na estrutura inicial do ISMAS [Adaptado de BISSOLI-DALVI, M.

ISMAS: A sustentabilidade como premissa para a seleção de ma]

Com o desenvolver da pesquisa e, posteriormente, com o uso prático do
instrumento, verificou-se que os critérios estabelecidos poderiam ter
maior abrangência conceitual, apesar de já auxiliar o projetista na
seleção de materiais com foco na sustentabilidade. À vista disso, buscou-
se aprimorar o instrumento, de forma a apresentar uma abordagem mais
ampla quanto ao conceito de sustentabilidade, sem prejudicar a sua
praticidade. Assim sendo, o objetivo da pesquisa foi propor critérios
complementares aos existentes no ISMAS, visando torná-lo mais abrangente,
mantendo sua característica praticidade de uso.

Metodologia

Para o alcance dos objetivos, os procedimentos metodológicos envolveram
três etapas fundamentais. A etapa 1 consistiu na busca da proposta
inicial de estruturação do ISMAS (21), onde constam 30 critérios, que
foram definidos a partir de indicadores de sustentabilidade existentes e
posteriormente recortados de acordo com as preposições das Agendas 21.

Na etapa 2 foi realizado um levantamento dos critérios relacionados ao
tema materiais, adotados nos métodos de avaliação de sustentabilidade
reconhecidos no Brasil e no mundo, tais como: AQUA - Alta Qualidade
Ambiental (22); ASUS – Avaliação de Sustentabilidade (23); BEAM PLUS –
Building Environmental Assessment Method (24); BREEAM – Building Research
Establishment Environmental Assessment Method (25); CASBEE –
Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency
(26); GREEN STAR – Green Building Council of Australia (27); HQE – Haute
Qualité Environnementale (28); LEED – Leadership in Energy &
Environmental Design (29); SBAT – Sustainable Building Assessment Tool
(30); e SBTOOL – Sustainable Building Tool (31).

Observa-se que os vários métodos existentes possuem particularidades,
apresentando variações principalmente em relação às peculiaridades de
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cada lugar (32). Os dados obtidos foram complementados com o estudo dos
instrumentos de suporte para a seleção de materiais, tais como: ATHENA –
Athena Sustainable Materials Institute (33); BEES – Building for
Environmental and Economic Sustainability (34); DESIGN INSITE – The
Designer’s Guide to Manufacturing (35); ECO-QUANTUM – Life Cycle and
Greenhouse Gas Assessment (36); ENVEST – Environmental Impact Assessment
& Whole Life Cost (37); GABI (38); MATERIA BRASIL (39); MATERIAL
CONNEXION (40); MATWEB – Material Property Data (41); SIMAPRO (42); e
STYLEPARK (43).

Na etapa 3 foi realizada a compilação das informações coletadas nas
etapas 1 e 2 e foram selecionados apenas os critérios que tinham relação
direta com a escolha de materiais dentro do contexto da sustentabilidade.
Detectou-se, dessa forma, a possibilidade de inclusão de novos critérios
à estrutura inicial do ISMAS. Os critérios obtidos foram então
relacionados com o contexto das Agendas 21. Dentro deste contexto, foram
pré-estabelecidos cinco itens que promovem algum tipo de relação do
critério com determinados aspectos abordados pelas Agendas 21 Global
(44), Nacional (45), Local (46), Agenda 21 on Sustainable Construction
(47), Agenda 21 for Sustainable Construction in Developing Countries
(48), sendo eles: economia de matérias primas (item 1); geração e gestão
de resíduos (item 2); redução do consumo de energia (item 3); eliminação
ou redução das emissões atmosféricas (item 4); e promoção da economia
local e/ou geração de empregos (item 5).

A relação do critério com cada uma dessas abordagens, pode acontecer de
forma inexistente (vermelho), parcial (amarelo) ou direta (verde), ou
seja: possui relação direta, o critério que atende por completo o item
analisado; possui relação parcial, o critério que contribui de alguma
forma com o item analisado, mas não o atende completamente; e não existe
relação, quando o critério não atende em nenhum aspecto o item em
análise. Estes critérios foram avaliados de forma analítica, sendo
esquematicamente apresentado na figura abaixo a metodologia estabelecida
para verificar qual critério seria incluído ou não na estrutura do ISMAS.
Na coluna “Inclusão no ISMAS” os critérios que receberam um “X” foram
incluídos no instrumento.

Relações propostas para o recorte dos critérios a serem incluídos no

aprimoramento do ISMAS

Esses critérios foram organizados em categorias temáticas, sendo:
adequabilidade, desempenho, energia, legalidade, economia de matérias
primas, geração e gestão de resíduos e emissões. Essa categorização
contribuiu para a sistematização, avaliação e análise dos dados. O
recorte temático foi efetuado considerando a realidade do Estado do
Espírito Santo, visando reforçar a viabilidade de uso do ISMAS nesta
situação. Entretanto, verificou-se que as abordagens das Agendas de
Vitória e do Espírito Santo relacionadas com a sustentabilidade e a
seleção de materiais de construção, também estão presentes nas demais
Agendas 21. Sendo assim, foi perceptível que as prioridades estabelecidas
para esse recorte territorial específico também poderiam ser adequadas
para outras regiões de características similares ao Espírito Santo. No
entanto, ressalta-se que essa possível adaptação deve ser feita mediante
verificação efetiva de adequabilidade, podendo eventualmente surgir
aspectos adicionais de relevância local que devam ser incorporados.

Resultados

Como resultado da etapa inicial da pesquisa, foi identificada a lista dos
trinta critérios inicialmente propostos para a estruturação do ISMAS
(49). Na segunda etapa, foi feito um levantamento dos critérios
existentes nos demais instrumentos referenciais e que resultou em uma
lista com cinquenta critérios passíveis de serem utilizados na escolha de
materiais com base no tema sustentabilidade. O resultado da compilação
dos trinta critérios obtidos na primeira etapa com os cinquenta da
segunda, proporcionou o surgimento de uma lista final. Os critérios com
abordagens similares foram unificados obtendo-se, desta forma 39
critérios, passíveis de serem adotados na avaliação de sustentabilidade
dos materiais de construção.

Conforme o método de recorte elaborado para estabelecer quais critérios,
dentre os 39 inicialmente propostos teriam potencial para serem mantidos
ou incluídos ao ISMAS, o critério deveria apresentar, obrigatoriamente,
cinco relações diretas com as abordagens obtidas a partir das Agendas 21;
quatro diretas mais uma parcial ou uma inexistente; ou pelo menos três
diretas somadas a duas parciais, conforme apresentado na figura acima. A
partir da análise (ver quadro abaixo), foram obtidos os critérios com
potencial para serem incorporados ao ISMAS, buscando assim ampliar a
abrangência conceitual, considerando ainda a necessidade de manter a
característica praticidade, visando a efetiva utilização por projetistas.

Vale ressaltar que os sete critérios que aparecem destacados na cor
cinza, são pertencentes à estrutura inicial do ISMAS. Estes também foram
reavaliados de modo a aferir a possibilidade de permanência ou não,
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diante da maior amplitude proposta para o ajuste atual. Foi constatado
que esses sete critérios deverão permanecer e outros cinco novos
critérios possuem potencial para serem adicionados à nova configuração do
ISMAS.
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Critérios com potencialidade de serem adicionados ao ISMAS

Esse recorte proporcionou a identificação de cinco novos critérios a
serem implementados ao instrumento, objeto de estudo. Desta forma, a
estrutura do ISMAS passa a ser composta por 12 critérios que estão
agrupados nas seguintes categorias: adequabilidade, energia, legalidade,
economia de matérias primas, e geração e gestão de resíduos (ver gráfico
abaixo).

Porcentagem de critérios que compõe a nova estrutura do ISMAS agrupados em

categorias

Observa-se que as categorias adequabilidade e energia, representam cada
uma, 17% dos critérios da nova estrutura proposta. Isso reforça que a
adaptabilidade de um material é um fator relevante no processo de
construção atual e que a questão energética também tem despontado como um
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aspecto de fundamental importância nos estudos relacionados à
sustentabilidade, especialmente no que se refere ao uso eficiente dos
recursos naturais. Em seguida, com 8% de representatividade dos
critérios, encontra-se a categoria legalidade, destacando-se pelo fato de
contribuir com a melhoria dos aspectos econômicos e sociais de uma
empresa. Além disso, é perceptível a possibilidade de uma abordagem mais
ampla, caracterizada não somente pela diretriz ambiental da
sustentabilidade. Observou-se ainda, que os setes critérios já existentes
na estrutura do ISMAS estão em total conformidade com o método de recorte
adotado.

Vale destacar que esse instrumento teve a versão inicial testada por
arquitetos cadastrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito
Santo no ano de 2013, com o objetivo de verificar a linguagem adotada, a
viabilidade de uso, além do conhecimento e da destreza do “usuário
padrão”, independente de treinamento. Nesta etapa o conteúdo do ISMAS foi
submetido para a apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa
– CEP com seres humanos sendo aprovado em 02 de agosto de 2013 sob o
número 352.794. Outros estudos também fizeram uso do ISMAS como base
metodológica, utilizando desde a versão inicial, como as etapas de
aprimoramento (50). Os resultados obtidos até o momento apontam para a
viabilidade de uso do instrumento, destacando-se a praticidade almejada
inicialmente, a facilidade de compreensão e a agilidade no uso,
fundamental no processo projetual.

Conclusão

Analisando os resultados dos critérios com potencial de inclusão no
ISMAS, percebe-se que ao propor a seleção de materiais visando
construções mais sustentáveis, o campo temático conceitual pode ser
ampliado para uma abordagem multicritério. Os conceitos preconizados
inicialmente pelo ISMAS envolviam somente o aspecto ambiental da
sustentabilidade, e com a inserção de novos critérios passa a ter também
uma abordagem econômica e social.

Destaca-se que os novos critérios corroboram com a proposta do ISMAS em
manter a   facilidade de uso. Nesse sentido, acredita-se que a
incorporação de novos critérios não reduzirá sua usabilidade, podendo os
resultados desta pesquisa serem incorporados imediatamente ao
instrumento, permitindo assim que a análise seja mais completa quando
comparada com a estrutura original.

Destaca-se, ainda, que a lista de critérios disponibilizada, contém
informações básicas sobre os principais itens que contribuem para a
compreensão da sustentabilidade dos materiais de construção, podendo ser
consideradas também diretrizes orientativas para uma seleção pautada
neste contexto. Tais critérios não devem dificultar o processo de
projeto, e sim enriquecer e fomentar a maior criatividade, ao abrir novos
questionamentos e propor novas alternativas.

Ter a sustentabilidade como um referencial a mais para a seleção de
materiais, favorece a consolidação de novos conceitos e o atendimento a
novos desafios, impostos com a evolução do mercado da construção civil.
Contudo, ainda é incipiente na prática projetual, a escolha dos materiais
a partir de suas características intrínsecas ao conceito de
sustentabilidade. Essa barreira é motivada, principalmente, pela
necessidade de simplificar as metodologias existentes para avaliação dos
materiais, considerando que os instrumentos devem ser passíveis de serem
utilizados pelo profissional do mercado de trabalho, sem prejuízo à sua
produtividade ou à sua relação custo e benefício.

notas

NA – este artigo é parte de um projeto de pesquisa aprovado na chamada

MCTI/CNPQ/Universal 14/2014 – Faixa A, Processo: 443906/2014-9. Os autores

agradecem o apoio recebido do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico – CNPq e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito

Santo – FAPES.
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