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RESUMO 
 
A preocupação ambiental evoluiu do discurso ambientalista utópico para a preocupação com 

o esgotamento dos recursos naturais e a gravidade dos danos ambientais causados pela ação 

humana. Dentre as inúmeras atividades exercidas pela humanidade, destaca-se, neste estudo, 

as construções civis, caracterizadas como um processo de transformação da natureza intenso e 

sistêmico, com impactos ambientais que extrapolam as áreas de edificação dos 

empreendimentos mobiliários. Uma das ferramentas possíveis para a efetivação de medidas 

que minimizem as conseqüências da construção civil para o ambiente é a incorporação de 

ações ambientais a partir da concepção e planejamento das obras. Este trabalho propõe uma 

apresentação da organização dos Planos Ambientais, item da NBR ISO 14001, a partir do 

estudo dos aspectos e impactos ambientais das atividades do segmento imobiliário, da 

construção civil. 

 
Palavras-chave: Construção Civil, Sistema de Gestão Ambiental, NBR ISO 14001, Aspecto 

Ambiental, Impacto Ambiental, Plano de Ação, Planejamento. 
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ABSTRACT 
 
The environmental concern has envolved from utopian to adress environmental concerns 

about the depletion of natural resources and the serious environmental damage caused by 

human action. Among the numerous activities carried out by mankid we highlight, in this 

study, the civil construction, characterized as an intensive and systemic process of nature 

transformation, witch impacts extrapolate the building areas. One of the possible tools to 

minimize the consequences of construction for the environmental, is the incorporation of 

environmental actions to design and planning of works. This study present the organization of 

Environmental Plans, at NBR ISO 14.001, based on the study of environmental aspects and 

impacts of immobiliary of civil constructions. 

 

Key- words: Civil Construction, Business System Environmental, NBR ISO 14.001, 

Environmental Aspect, Environmental Impact, Action Plans, Planning. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

A construção civil é o processo de produção de espaços modificados que emprega 

materiais, pessoas, mas principalmente, conhecimento. Este processo produtivo envolve 

várias fases que vão desde a concepção do projeto construtivo e organização das etapas, até a 

escolha de recursos e tecnologias.  

 

É uma atividade humana secular que registra na paisagem o marco da presença 

humana com conseqüências que transpassam as fronteiras dos novos cenários criados. A 

invenção de novos espaços, destinados ao abrigo das necessidades humanas, datam do início 

da humanidade. 

 

Neto (2004) afirma que as atividades relacionadas à construção civil são tão 

antigas quanto a própria civilização, e destaca o homem pré-histórico de Cromagnon (Europa, 

35000 a.C.) como o primeiro artesão da humanidade, ao explorar os recursos energéticos e 

naturais a seu favor. A saber, o uso do fogo “para o abate de árvores com as quais construíram 

pontes sobre rios que atravessavam”. Embora date de 1818 a definição de Engenharia, como 

“a arte de dirigir as forças de energia existentes na natureza para uso e conveniência do 

homem”, não se pode negar que o homem de Cromagnon já fazia o uso dessa ciência 

modificadora da paisagem, sem saber que suas idéias seriam heranças úteis até os dias atuais. 

 

Em Goiás, no século XX, as obras de engenharia importantes como as estradas de 

ferro e de rodagem, provocaram uma decisiva modificação no cenário original, de forma a 

beneficiar e facilitar a comunicação do estado com as regiões mais hegemônicas na economia 

nacional, em 1913.  

 

O marco da construção e da incorporação em Goiás, no entanto, foi a construção 

de Goiânia, que veio com a ânsia de tornar real, em 24 de outubro de 1933, desejos antigos do 

Brasil Colonial de transferir a capital da cidade de Goiás. Após a revolução de 30, sob a ótica 

de uma nova era política, tal mudança justificou-se pela necessidade de inserir o Estado num 

contexto de dinamismo econômico, “já que a velha capital mostrava-se incapaz de 

impulsionar o progresso, estagnada que estava há muito tempo” (MOYSÉS, 2004). Goiânia, 
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então, deixa de ser um sonho e transforma-se num verdadeiro canteiro de obras da década de 

30. 

 

Porém, a cidade não foi implantada de imediato devido aos problemas 

relacionados com a falta de materiais e mão-de-obra capacitada, e ainda pela “carência de 

uma infra-estrutura industrial e artesanal, o que exigiu incentivar a criação de indústrias de 

extração e elaboração de materiais de construção: pedra, cal, madeira, cerâmica...”. Também 

pela precariedade das vias de transporte desse material, pois “as estradas de rodagem eram 

precárias, os caminhões eram velhos e poucos, e o combustível escasso, sendo a estrada de 

ferro o único transporte regular. Mesmo assim, os trechos construídos eram pequenos e as 

viagens, demoradas” (FILHO, 2007).  

 

Essa escassez de matérias-primas exigiu a instalação de olarias, indústrias de 

cerâmica, artefatos de cimento e serralheria. A cidade se modificava através da construção de 

edifícios, que alteravam definitivamente aquela paisagem natural. Na contra-mão dos fatos, 

entretanto, o meio ambiente começava a sentir as primeiras pressões sobre seus recursos 

naturais e energéticos não-renováveis. Exemplo disso foi a intensificação dos fluxos 

migratórios das décadas de 40 e 50, inauguração da luz elétrica em 1936, construção das 

primeiras obras de infra-estrutura e dos prédios públicos, moradias e estabelecimentos 

comerciais (Moysés, 2004).  

 

A partir deste momento histórico, intensificam-se as pressões ambientais sobre os 

recursos naturais com o vertiginoso crescimento dos processos produtivos da construção civil 

na região da nova capital do estado. Em função desta realidade, é possível constatar as 

conseqüências dos impactos ambientais na paisagem com a retirada da vegetação, derivação 

de águas, modificações do terreno com cortes e aterros para implantação de vias, dentre 

outros. 

 

Segundo SINDUSCON-SP – Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado 

de São Paulo – (2005), a construção civil é responsável por 20% - 50 % do consumo dos 

recursos naturais extraídos no planeta. Alguns fatos objetivam esta afirmativa, visto que esse 

tipo de empreendimento exerce uma pressão, principalmente, sobre os mananciais, uma vez 

que são eles os fornecedores do insumo essencial à realização do processo produtivo da 

construção civil: a água. Para Gehbauer et. al. (2002), “a água é necessária para muitos fins na 
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obra. Ela é usada juntamente com o cimento portland, areia e brita, por exemplo, no preparo 

de misturas como concreto e argamassas e, também, na limpeza de equipamentos e veículos. 

Além disso, o funcionamento das instalações sanitárias depende de um dimensionamento 

adequado do abastecimento de água”. Por outro lado, Neto (2004) afirma que as indústrias 

relacionadas à fabricação de matérias-primas como o cimento, a cal e produtos siderúrgicos 

em geral, estão envolvidas em um processo que se desenvolve com altas taxas de poluição.  

 

A inserção da temática ambiental nos processos produtivos instiga à ação de 

repensar o ato de simplesmente construir, que atualmente desconsidera o esgotamento dos 

recursos naturais e energéticos não-renováveis. A concepção do meio ambiente como um 

simples plano de fundo das atividades humanas, passa a ser vista como obsoleta ao trazer essa 

questão para o século XXI, a partir da visão do gerenciamento ambiental. 

 

Gerenciar de forma racional, a indústria da construção civil, implica em alicerçar 

os empreendimentos sob as diretrizes do Desenvolvimento Sustentável, conceito que 

universaliza as preocupações inerentes às explorações maciças sobre os recursos naturais e 

propõe mudanças de consciência e comportamento, de forma a permitir que não somente as 

gerações atuais, mas também as futuras, usufruam de um meio ambiente salubre.  

 

De acordo com Moura (2008) as empresas em geral devem objetivar a satisfação 

de seus clientes, em primeiro lugar, visto que “aumentam as exigências da sociedade quanto a 

sua qualidade de vida, muito influenciada pela qualidade ambiental”.  

 

Neste novo panorama do século XXI, mediante estes novos conceitos de qualidade 

fundamentados em paradigmas ambientais, a implementação de um Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA), como ferramenta estratégica, em empresas do segmento da construção 

civil, pode concorrer para a efetivação de resultados satisfatórios quanto ao desempenho 

ambiental e efetivação da sustentabilidade nas atividades, processos e serviços. 

 

Portanto, este desafio de tornar significativa a variável ambiental nos processos da 

construção civil, requer medidas de concepção e gerenciamento das etapas, o que implica em 

recriar paradigmas de processos secularmente alicerçados. 
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1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 
 

As soluções para as questões ambientais tornaram – se premissas fundamentais 

para a realização de atividades antrópicas, uma vez que incontestavelmente, as conseqüências 

dos impactos ambientais podem comprometer o desenvolvimento de processos produtivos e 

ameaçar a existência de espécies animais e vegetais. Neste trabalho, a atividade da 

construção, no ramo imobiliário, foi identificada como um complexo arranjo de aspectos e 

impactos ambientais que, numa nova visão de planejamento, precisa contemplar as possíveis 

alternativas para a inserção da variável ambiental nas suas atividades.  

 

1.2 QUESTÃO CHAVE 
 

A questão chave deste trabalho é estruturar uma metodologia gerencial, 

fundamentada na NBR ISO 14001:2004, que incorpore a variável ambiental nas etapas do 

planejamento da construção civil, especialmente no ramo da construção imobiliária. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

Este trabalho justifica-se pela necessidade de se vislumbrar a criação, sob o 

panorama da sustentabilidade, de métodos e estratégias administrativos para efetivar a idéia 

de gestão racional para a exploração contínua dos recursos naturais pela indústria da 

construção civil. 

 

Sendo que, sob a ótica deste novo paradigma, a elaboração do Sistema de Gestão 

Ambiental propõe novos delineamentos referenciados no perfil das variáveis ambientais e 

melhorias no desenvolvimento dos processos produtivos a serem alcançadas. 

 

1.4 OBJETIVOS 
 

Os objetivos deste trabalho se dividem em objetivo geral e objetivos específicos, 

listados a seguir. 
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1.4.1 Objetivo Geral 
 

O presente trabalho pretende enfocar a organização do Sistema de Gestão 

Ambiental, a partir do levantamento dos aspectos e impactos, com intuito de propor a 

incorporação dos Planos de Ação Ambiental ao planejamento do processo de construção de 

empreendimentos imobiliários, em Goiânia-GO. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

• Contribuir para o esclarecimento e conhecimento do instrumento: Sistema de 

Gestão Ambiental - SGA; 

 

• Nortear o planejamento ambiental fundamentado na norma NBR ISO 14001, 

direcionada para a incorporação de empreendimentos no ramo da construção civil; 

 

• Incentivar a aplicação da NBR ISO 14001 nas organizações empresariais 

através da incorporação de parâmetros de qualidade ambiental. 

 

1.5 METODOLOGIA 
 

Para realizar este trabalho buscou-se fazer uma revisão conceitual em livros, 

artigos científicos, dissertações de mestrados, leis, resoluções e na norma ISO 14.001:2004 

como respaldo teórico-científico para embasar os fundamentos dos objetivos propostos. 

 

Por conseguinte, pela figura de um fluxograma, foram descritas as etapas 

envolvidas na atividade da construção civil e identificadas, para cada uma, os aspectos e seus 

respectivos impactos ambientais.  

 

Esses impactos foram identificados e analisados quali-quantitativamente com o 

objetivo de conferir prioridade aos mesmos e, assim, estabelecer métodos para mitigá-los, 

conforme requer a norma ISO 14.001:2004. Esses métodos são representados pelos Planos de 

Ação, que foram elaborados de acordo com a situação de cada impacto prioritário. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 O Processo da Construção Civil 
 

A edificação de empreendimentos imobiliários envolve o desenvolvimento de uma 

seqüência de atividades conforme a etapa em que a obra se encontra. De forma geral, a 

estrutura de decomposição dos trabalhos de uma construção pode ser ilustrada pelo 

fluxograma apresentado na figura 1. 
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Fonte: GEHBAUER et. al. (2002). 
Figura 1: Estrutura de decomposição dos trabalhos de uma construção 
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2.1.1 Canteiro de obras 
 

O canteiro de obras é o espaço onde se materializa todo o esforço relativo à 

racionalização do processo construtivo de edifícios.  

 

O sucesso da sua instalação está relacionado com a escolha dos métodos a serem 

usados e as decisões tomadas durante o planejamento geral da obra, através do entendimento 

dos seus elementos constituintes, da avaliação das alternativas disponíveis para cada um deles 

e da discussão sobre os caminhos adequados para se balizar a definição do arranjo de tais 

elementos diferentes e sobre as posturas quanto ao seu projeto. Uma vez que esses fatores 

permitem uma correta gestão do canteiro, enquanto fábrica de produção de edifícios. 

 

Gehbauer et. al. (2002) afirma que “as instalações de infra-estrutura podem ser 

consideradas como os pressupostos básicos para um desenvolvimento racional da 

construção”, uma vez que o planejamento do canteiro de obras deve envolver, além da área 

destinada diretamente aos trabalhos de obra, aquela requerida para a instalação de áreas de 

vivência como, por exemplo, escritório, almoxarifado, instalações sanitárias, dentre outras. 

 

2.1.2 Fundações e Contenções 
 

A construção da infra-estrutura inicia-se a partir do momento em que é definido o 

tipo de fundação a ser utilizado, ou seja, a obra enterrada que irá suportar o peso do edifício. 

Dependendo do tipo de solo, caracterizado a partir da sondagem do mesmo, e da intensidade 

de transferência de carga, as fundações são classificadas como diretas ou indiretas e, para este 

último caso, faz-se necessário o uso de elementos construtivos especiais como estacas, 

tubulões, baldrames ou sapatas. Para fixação dessas estacas exige-se a realização de 

escavações e métodos de perfuração do solo (a seco ou com lavagem). 

 

Gehbauer et. al. (2002) afirma que as escavações, por sua vez, representam o 

movimento de terra requerido para as construções subterrâneas e obras de contenção que 

garantam a estabilidade do terreno. Essas contenções podem ser em forma de taludes e 

paredes de contenção deformáveis ou de baixa deformação e exigem o conhecimento dos 

índices de solo em áreas onde seja possível a ocorrência de deslizamentos.  
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O reconhecimento do solo deve ir além da obra, uma vez que, o processo de 

escavação interfere diretamente sobre as construções vizinhas, tanto por instigar a possível 

ocorrência de rupturas, como por emitir poluentes na forma de material particulado e gerar 

ruídos.  

 

2.1.3 Obra Bruta  
 

Gehbauer et. al. (2002) define o termo obra bruta como o entendimento das 

estruturas em concreto armado, as escadas e as paredes externas em alvenaria.  

 

Fazem parte das estruturas de concreto armado, as fôrmas, que são itens 

importantes para o fator de custo na construção. 

 

O concreto armado é uma mistura de agregados graúdos (pedras britadas, seixos 

rolados), agregados miúdos (areia e pedregulhos), aglomerantes (cimento ou cal), água e 

aditivos (corantes, aceleradores, fibras). 

 

Gehbauer et. al. (2002) indica o uso de fôrmas convencionais e os painéis 

estruturados como os métodos de produção de fôrmas de paredes mais adequados para a 

construção de edifícios. 

 

As fôrmas convencionais podem ser em tábuas de madeira ou em chapas de 

compensado, porém, estas últimas apresentam maior produtividade e qualidade de produção 

em relação às primeiras. Já os painéis estruturados podem ser de aço ou alumínio, e têm a 

característica de serem mais práticos em uma obra de incorporação de edifícios habitacionais, 

uma vez que, todos os seus constituintes (chapas, vigas e as cintas pré-moldadas) integram-se 

de forma que não ocasione problemas como a procura de peças, montagens erradas e 

desperdício de tempo.  

 

2.1.4 Alvenaria 
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A atividade de alvenaria é compreendida como o conjunto de paredes, muros e 

obras similares, compostos de pedras naturais e/ou blocos ou tijolos artificiais, ligados ou não 

por argamassa. 

 

Para esse procedimento, Gehbauer et. al. (2002) atenta para o uso de medidas 

racionais de trabalho de maneira a se obter uma melhoria da qualidade do produto final 

através do uso adequado de “tijolos de boa qualidade, cuja forma de produção garanta a 

precisão e uniformidade das peças, pois é impossível obter-se uma alvenaria de qualidade 

quando são utilizados tijolos irregulares, mal queimados e, por fim, mal assentados”. O 

mesmo ocorre com a construção de janelas, portas e escadas.  

 

Dessa forma, o autor sugere algumas medidas sustentáveis que visem diminuir 

custos operacionais, trabalhos ineficientes e desperdício de materiais e recursos naturais, 

como por exemplo, a modulação ou paginação da alvenaria, o uso de tijolos no formato 

adequado de modo que evite a sua quebra e a conseqüente geração de entulhos, uso de 

argamassa de cola que extingue o uso da espátula como método de aplicação do produto e a 

presença de conteiners ou caçambas para guardar os resíduos gerados como método de 

economia de tempo na limpeza da área.  

 

2.1.5 Vedação Externa 
 

Os tipos de materiais utilizados para a o revestimento externo de um edifício 

(emboço, reboco, pintura, cerâmica e outros) estão relacionados com a proteção da construção 

às intempéries, durabilidade da construção, conforto e salubridade dos ambientes internos e 

custos de manutenção da edificação (Gehbauer et. al., 2002).  

 

Geralmente são usados azulejos ou pastilhas no revestimento de fachadas por 

serem resistentes, fáceis de limpar e de dar manutenção e possibilitar um mosaico de cores e 

formas variadas, o que desperta a atenção do mercado, embora seja muito usual a construção 

de fachadas em painéis de vidro, que confere maior estética ao edifício, porém exige técnicas 

de construção complexas.  
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 2.1.6 Acabamentos 
 

Uma estrutura de alvenaria bem executada permite maior eficiência nos processos 

de acabamentos de superfícies: chapisco, emboço e reboco interno. Dessa forma, Gehbauer et. 

al., 2002, conceitua tais processos: 

 

O chapisco corresponde à mistura de cimento e areia lançado na alvenaria como 

forma de prepará-la para receber o emboço. Dependendo da forma como é lançado, é 

necessário adicionar resina sintética à mistura para aumentar a liga.  

 

O emboço prepara a superfície de paredes e tetos para receber o reboco ou outro 

revestimento que substitua a pintura, como papéis de parede, cerâmica e outros. Existem 

diferentes tipos de emboço como, por exemplo, aqueles feitos de gesso, cimento e areia, 

cimento, cal e areia, que serão usados de acordo com as características do ambiente.  

 

O reboco, por sua vez, tem a função de preparar a superfície para receber a pintura. 

É muito usual a utilização de uma massa composta de cal virgem pura, micropulverizada e 

areia seca (calfino) na aplicação em tetos e paredes internas e externas depois de feito o 

emboço. Entretanto, existem métodos de economia de etapas do revestimento após o emboço, 

como por exemplo, a aplicação de calfino efetuada de forma correta, reduz o uso de massa 

corrida; já o massacor, produto composto de aditivos químicos e cargas minerais, substitui o 

calfino, a massa corrida e a pintura de base, se aplicado corretamente.  

 

2.2 O Sistema de Gestão Ambiental – SGA 
 

LA ROVERE et. al. (2001) define o SGA como um conjunto de inter-relações de 

políticas, procedimentos e práticas administrativas, técnicas e organizacionais de uma 

empresa que busca o melhor desempenho ambiental, bem como o controle e redução dos 

impactos ambientais gerados durante o decorrer de suas atividades e processos. 

 

Moura (2008) considera que a efetivação do SGA, através da sua implementação e 

operação, implica em aplicar conceitos e técnicas de Administração, particularizados para os 

assuntos de meio ambiente. 
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Por ser sistêmico, o SGA integra alguns fatores que, juntos, lhe darão consistência 

e servirão de embasamento para garantir a obtenção de Qualidade Ambiental. Dessa forma, a 

estruturação de um SGA pode ser compreendida Por algumas etapas básicas, de acordo com 

Moura (2008): 

 

POLÍTICA AMBIENTAL – estabelece uma linha de conduta para toda a empresa. 

Ou seja, ela descreve as intenções da Alta Direção, em manter a qualidade ambiental.  

 

PLANEJAMENTO ADEQUADO – é definido a partir de uma revisão sobre a 

situação atual da empresa. A importância dessa etapa está no fato de que, é através dela  que 

os impactos ambientais prioritários são identificados e, conseqüentemente, as medidas 

mitigadoras ou solucionadoras são propostas pela figura dos Planos de Ação. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL – a existência de um elevado nível de educação 

ambiental está diretamente relacionada com o sucesso em atingir bons resultados. Visto que, 

pessoas bem preparadas tecnicamente representam um atalho para alcançar um satisfatório 

desempenho ambiental, em uma empresa. 

 

MODO DE TRABALHO – a integração harmônica dos grupos de trabalho permite 

que haja, juntamente com uma boa estruturação de procedimentos e instruções de trabalho, 

uma eficiência nos resultados esperados. 

 

VERIFICAÇÕES – é preciso acompanhar o andamento das ações propostas nos 

Planos Ambientais para que algumas variáveis importantes sejam constantemente 

monitoradas, de forma que se assegure o desempenho adequado do sistema estabelecido. 

 

A NBR ISO 14.001:2004 estabelece uma ferramenta gerencial importante, 

conhecida como ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act)/(Planejar-Fazer-Verificar-Agir) ou ainda 

Ciclo de Demin. Para ilustrar os processos envolvidos em um SGA que objetivam a busca 

pela melhoria contínua, observe-se a figura 2. 
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Fonte: NBR ISO 14001: 2004 
Figura 2: Ciclo PDCA 

 

Dentre os fatores que compõem o SGA, este trabalho ilustra apenas aquele 

referente ao planejamento de procedimentos, indicados através dos Planos de Ação, para 

solucionar ou mitigar os impactos considerados prioritários, sob a visão da NBR ISO 

14.001:2004, decorrentes do desenvolvimento de atividades da construção civil. 

 

2.3 Identificação dos Fatores de Impacto Ambiental 
 

Silva (2006) apud Pmbok estabelece uma rotina de gerenciamento dos impactos, 

em prol da maximização dos resultados de efeitos positivos e minimização das conseqüências 

de eventos negativos, de forma que os impactos sejam identificados, analisados e respostas 

sejam propostas para que os resultados, em atendimento as metas e objetivos ambientais, 

concorram para o cumprimento dos compromissos da Política Ambiental. 

 

Os principais processos dessa rotina são: 

 

• Identificação dos Impactos – determinar quais os impactos são prováveis de 

afetar o efetivo gerenciamento dos aspectos ambientais e documentar as características de 

cada um; 
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• Análise Qualitativa dos Impactos – analisar qualitativamente os impactos e as 

condições para priorizar seus efeitos no desempenho do gerenciamento; 

• Análise Quantitativa dos Impactos – mensurar a probabilidade de impacto 

ambiental, no sentido de avaliar as suas possíveis conseqüências; 

• Desenvolvimento das Respostas aos Impactos – definir as melhorias 

necessárias para o aproveitamento de oportunidades e respostas às falhas no gerenciamento 

dos planos de ação; 

• Controle das Respostas aos Impactos – responder às alterações provocadas 

pelos impactos ambientais no decorrer da implantação e manutenção do Sistema de Gestão 

Ambiental. 

 

2.3.1 Identificação dos Aspectos e Impactos Ambientais 
 

O fator que fundamenta a implantação de um SGA, em qualquer ramo empresarial, 

é a avaliação dos impactos ambientais oriundos da interação entre a atividade industrial e o 

meio ambiente.  

 

Em detrimento disso, neste tópico tratou-se de estabelecer uma metodologia que 

permita avaliar a importância dos impactos ambientais, a partir dos aspectos levantados em 

cada etapa da obra. 

 

Ressalta-se que este trabalho tem caráter acadêmico, portanto para a identificação 

e avaliação dos aspectos e impactos ambientais foram empregados apenas referenciais 

teóricos. Visto que para a realização do inventário ambiental, na prática, são necessários 

estudos quantitativos e qualitativos como investigação gravimétrica de resíduos, medição de 

ruídos, medição de emissões gasosas e de materiais particulados, perfis geotécnicos, 

verificação de alternativas tecnológicas e demais análises pertinentes à matriz de aspectos e 

impactos ambientais. 

 

Silva (2006) apud Pmbok sugere uma rotina para realizar a identificação dos 

impactos, ilustrada pela figura 3. 
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Fonte: adaptado de Silva (2006) apud PMBOK 
Figura 3: Rotina para o processo de identificação dos impactos 
 

A interpretação da metodologia, segundo a proposta deste trabalho, sugere que a 

identificação inicial dos impactos seja feita pela descrição das etapas e subetapas que 

compõem a estrutura de uma obra completa. Para facilitar essa descrição, fez-se o uso de um 

fluxograma, o qual permitiu levantar os aspectos ambientais correspondentes à etapa em que a 

obra se encontra. Os dados de saída, entretanto, foram os impactos ambientais gerados a partir 

da caracterização de cada aspecto identificado.  

 

A NBR ISO 14001:2004, no item 3.6, define aspecto ambiental como qualquer 

elemento advindo de algum tipo de atividade, produto ou serviço de uma organização que 

pode interagir total ou parcialmente com o meio ambiente. Como conseqüência dessa 

interação, portanto, poderá resultar uma alteração positiva ou negativa no meio, que 

caracteriza um impacto ambiental (ABNT, 2004).  

 

Essa modificação do meio natural é um fator relevante presente em praticamente 

todas as etapas de execução da obra. Em consideração a esta realidade, a proposta do Sistema 

de Gestão Ambiental é a efetiva implantação dos Planos de Ação, que contemplam o controle 

dos aspectos ambientais, em sintonia com a execução das etapas da obra.  

 

Pela estruturação de métodos de planejamento das atividades dos grupos 

executores do trabalho, é possível relacionar os principais impactos gerados a partir da etapa 

em que a obra se encontra. Dessa forma, Gehbauer et. al. (2002), destaca que tais atividades 

podem ser fundamentadas segundo três métodos principais, de acordo com sua seqüência e 

dentro dos intervalos de tempo previstos para elas: 

 

• Produção em seqüência: as atividades de uma determinada etapa da obra são 

realizadas uma após a outra; 

 

ENTRADA 
 
• Descrição do produto 
• Informações históricas 
• Categorias de impacto 

TÉCNICAS 
 
• Técnicas para se reunir 
Informações 
• Checklists 
• Fluxograma 

SAÍDA 
 

• Fontes de impacto 
• Eventos potenciais de 

impacto 
• Sintomas de impacto 
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• Produção simultânea: exige mão-de-obra suficiente para que, em uma mesma 

etapa de produção, trabalhem diversas equipes de trabalho; 

 

• Produção em linha / trabalho cadenciado: é uma forma de produção em 

seqüência, porém com interrupções obrigatórias no processo, de forma organizada. Quando as 

etapas da construção não são delimitadas claramente, tem-se a produção em linha; o contrário, 

porém, define o tipo de trabalho cadenciado, que é o método de execução correspondente na 

construção de edifícios. 

 

A partir do entendimento das etapas envolvidas no processo de incorporação de 

edifícios, das atividades nelas estabelecidas e dos métodos de planejamento adotados, é 

possível definir e relacionar os aspectos e os impactos ambientais conforme descrevem as 

tabelas de 1 a 10. 

 
1 - CANTEIRO DE OBRAS 

ATIVIDADES FORMA DE 
PRODUÇÃO ASPECTOS IMPACTOS 

1.1.1 Geração de Ruídos 1.1.1 Poluição Sonora 
1.1.2 Geração de Material Particulado 1.1.2 Poluição Atmosférica 
1.1.3 Consumo de Energia Elétrica 1.1.3 Esgotamento de Recursos Naturais 
1.1.4 Geração de Resíduos 1.1.4 Poluição do Solo 

1.1.5.1 Perda da Biodiversidade 
1.1. Limpeza 

 
Produção 

Simultânea 
1.1.5 Retirada da Cobertura Vegetal 

1.1.5.2 Modificação Permanente da 
Paisagem 

1.2.1 Geração de Ruído 1.2.1 Poluição Sonora 
1.2.2.1 Modificação do Patrimônio 
Alheio 

1.2.2.2 Modificação da Paisagem 
1.2.2 Geração de Vibração 

1.2.2.3 Incômodo para a Comunidade 
1.2.3.1 Esgotamento dos Recursos 
Naturais 

1.2. Demolição Produção 
Simultânea 

1.2.3 Geração de Resíduos Classe IIB 
1.2.3.2 Poluição do Solo 

1.3.1.1 Poluição visual 

1.3.1.2 Poluição do solo 1.3. Tapume Produção 
Simultânea 1.3.1 Descarte de Recurso Natural 

1.3.1.3 Desperdício de Recursos Naturais 

1.4.1 Geração de Esgoto 1.4.1 Poluição Hídrica 

1.4.2.1 Desperdício de Recursos Naturais 

1.4.2.2 Poluição Visual 
1.4. Instalações 
Provisórias 

Produção 
Simultânea / 
Seqüência 

1.4.2 Descarte de material após a 
demolição 

1.4.2.3 Poluição do Solo 

Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 1: Atividades, formas de produção, aspectos e impactos ambientais - Canteiro 
de Obras. 
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2 - FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 

ATIVIDADES FORMA DE 
PRODUÇÃO ASPECTOS IMPACTOS 

2.1 Rebaixamento do 
Lençol Freático 

Produção 
Simultânea 

2.1.1Modificação do ciclo 
hidrológico 

2.1.1 Esgotamento do Recurso 
Hídrico 

2.2.1 Uso de Recursos Naturais 2.2.1 Esgotamento de Recursos 
Naturais 

2.2.2 Geração de ruídos dos 
equipamentos 2.2.2 Poluição Sonora 

2.2 Contenção (cortina 
de estacas, parede 
diafragma, tirantes, 
paredes) 

Produção 
Simultânea 

2.2.3 Geração de vibrações no 
solo 

2.2.3. Modificação do Patrimônio 
Alheio 

2.3.1.1 Perda da Biodiversidade 

2.3.1.2 Modificação da Estrutura do 
Solo 2.3.1 Retirada do Solo 

2.3.1.3 Modificação permanente da 
paisagem 

2.3.2 Geração de vibrações no 
solo 

2.3.2 Modificação do Patrimônio 
Alheio 

2.3.3 Exposição do lençol freático 2.3.3 Poluição do Lençol Freático 

2.3 Escavação Produção 
Simultânea 

2.3.4 Geração de Material 
Particulado 2.3.4 Poluição Atmosférica 

2.4.1 Geração de vibração do 
Solo 

2.4.1 Modificação do Patrimônio 
Alheio 

2.4.2 Geração de Resíduos Classe 
I 2.4.2 Poluição do Solo 

2.4.3 Movimentação de máquinas 
(rolos compressores) 2.4.3 Compactação do Solo 

2.4 Fundação / Blocos 
de coroamento 

Produção em 
Seqüência 

2.4.4 Exposição do Lençol 
Freático 2.4.4 Poluição do Lençol Freático 

2.5 Drenagem Produção em 
Seqüência 

2.5.1 Modificação do Ciclo 
Hidrológico 

2.5.1 Esgotamento de Recurso 
Hídrico 

2.6.1 Geração de vibração do 
Solo 

2.6.1 Modificação do Patrimônio 
Alheio 

2.6.2 Movimentação de Máquinas 2.6.2 Compactação do Solo 
2.6 Nivelamento / 
compactação 

Produção em 
Seqüência 

2.6.3 Geração de Ruídos 2.6.3 Poluição Sonora 
Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 2: Atividades, formas de produção, aspectos e impactos ambientais - Fundações 
e Contenções. 

 
3 - OBRA BRUTA: ESTRUTURA 

ATIVIDADES FORMA DE 
PRODUÇÃO ASPECTOS IMPACTOS 

3.1.1 Uso de recursos naturais 3.1.1 Esgotamento dos Recursos Naturais 

3.1.2 Uso de recursos hídricos 3.1.2 Esgotamento dos Recursos Naturais 

3.1.3.1 Esgotamento dos Recursos Naturais 
3.1.3.2 Poluição Visual 3.1.3 Descarte de fôrmas 
3.1.3.3 Poluição do Solo 
3.1.4.1 Esgotamento dos Recursos Naturais 

3.1.4.2 Poluição Visual 

3.1. Lastro de 
concreto magro 

Produção em 
Seqüência 

3.1.4 Descarte de pontas de ferro 

3.1.4.3 Poluição do Solo 
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3 - OBRA BRUTA: ESTRUTURA (continuação) 

ATIVIDADES FORMA DE 
PRODUÇÃO ASPECTOS IMPACTOS 

3.2.1 Descarte de fôrmas 3.2.1 Poluição Visual 

3.2.2 Uso de recursos naturais 3.2.2 Esgotamento dos Recursos Naturais 

3.2.3 Uso de recursos hídricos 3.2.3 Esgotamento de Recursos Hídricos 
3.2.4.1 Poluição do Solo 

3.2.4 Geração de resíduos 3.2.4.2 Poluição Visual 

3.2 Estrutura do 
subsolo 

Produção em 
Seqüência 

3.2.5 Geração de ruídos 3.2.5 Poluição Sonora 
3.3.1 Descarte de fôrmas  3.3.1 Poluição Visual 
3.3.2 Uso de recursos naturais 3.3.2 Esgotamento dos Recursos Naturais 

3.3.3 Uso de Recursos Hídricos 3.3.3.Esgotamento de Recursos Hídricos 

3.3.4.1 Poluição do Solo 
3.3.4 Geração de Resíduos 

3.3.4.2 Poluição Visual 

3.3 Estrutura do 
pavimento térreo 

Produção em 
Seqüência 

3.3.5 Geração de Ruídos 3.3.5 Poluição Sonora 

3.4.1 Descarte de fôrmas  3.4.1 Poluição Visual 

3.4.2 Uso de Recursos Naturais 3.4.2 Esgotamento dos Recursos Naturais 

3.4.3 Uso de Recursos Hídricos 3.4.3 Esgotamento de Recursos Hídricos 

3.4.4.1 Poluição do Solo 
3.4.4 Geração de Resíduos 

3.4.4.2 Poluição Visual 

3.4 Estrutura dos 
pavimentos tipos 

Produção em 
Seqüência 

3.4.5 Geração de Ruídos 3.4.5 Poluição Sonora 
3.5.1 Descarte de fôrmas  3.5.1 Poluição Visual 
3.5.2 Uso de Recursos Naturais 3.5.2 Esgotamento dos Recursos Naturais 
3.5.3 Uso de Recursos Hídricos 3.5.3 Esgotamento de Recursos Hídricos 

3.5.4.1 Poluição do Solo 
3.5.4 Geração de Resíduos 

3.5.4.2 Poluição Visual 

3.5 Escadas e 
rampas 

Produção 
Simultânea / 
Seqüência 

3.5.5 Geração de Ruídos 3.5.5 Poluição Sonora 
Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 3: Atividades, formas de produção, aspectos e impactos ambientais - Obra 
Bruta: Estrutura. 

 
4 - OBRA BRUTA: ALVENARIA EXTERNA 

ATIVIDADES FORMA DE 
PRODUÇÃO ASPECTOS IMPACTOS 

4.1.1 Uso de Recursos 
Naturais 

4.1.1Esgotamento dos Recursos 
Naturais 4.1 Alvenaria do subsolo Trabalho 

Cadenciado 4.1.2 Geração de Resíduos 4.1.2 Poluição do Solo 
4.2.1 Uso de Recursos 
Naturais 4.2.1Esgotamento de Recurso Natural 4.2 Alvenaria do pavimento 

térreo 
Trabalho 

Cadenciado 4.2.2 Geração de Resíduos 4.2.2 Poluição do Solo 
4.3.1 Uso de Recursos 
Naturais 4.3.1Esgotamento de Recurso Natural 4.3 Alvenaria dos 

pavimentos tipos 
Trabalho 

Cadenciado 4.3.2 Geração de Resíduos 4.3.2 Poluição do Solo 
Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 4: Atividades, formas de produção, aspectos e impactos ambientais - Obra 
Bruta: Alvenaria Externa. 
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5 - VEDAÇÃO EXTERNA: COBERTURA 

ATIVIDADES FORMA DE 
PRODUÇÃO ASPECTOS IMPACTOS 

5.1 Impermeabilização da última laje Produção em 
Seqüência 

5.1.1 Geração de 
Resíduos Classe I 5.1.1 Poluição do Solo 

5.2 Isolamento térmico Produção em 
Seqüência 

5.2.1 Geração de 
Resíduos Classe I 5.2.1 Poluição do Solo 

5.3 Camada de proteção mecânica Produção em 
Seqüência 

5.3.1 Geração de 
Resíduos Classe I 5.3.1 Poluição do Solo 

5.4 Arremates Produção em 
Seqüência 

5.4.1 Geração de 
Resíduos Classe I 5.4.1 Poluição do Solo 

Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 5: Atividades, formas de produção, aspectos e impactos ambientais - Vedação 
Externa: Cobertura. 

 
6 - VEDAÇÃO EXTERNA: FACHADA 

ATIVIDADES FORMA DE 
PRODUÇÃO ASPECTOS IMPACTOS 

6.1 Janelas / painéis de vidro  Produção em 
Seqüência 

6.1.1 Geração de Resíduos 
Classe IIB e IIA 6.1.1 Poluição do Solo 

6.2 Revestimentos Produção em 
Seqüência 

6.2.1 Geração de Resíduos 
Classe IIA 6.2.1 Poluição do Solo 

Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 6: Atividades, formas de produção, aspectos e impactos ambientais - Vedação 
Externa: Fachada. 
 

7 - ACABAMENTO: ACABAMENTO BRUTO 

ATIVIDADES FORMA DE 
PRODUÇÃO ASPECTOS IMPACTOS 

7.1 Impermeabilizações Produção em 
Seqüência 

7.1.1 Geração de Resíduo 
Classe I 7.1.1 Poluição do Solo 

7.2 Pré-montagem das instalações 
prediais 

Produção em 
Seqüência 7.2.1 Geração de Resíduos 7.2.1 Poluição do Solo 

7.3.1 Uso de Recursos 
Naturais 

7.3.1Esgotamento de 
Recurso Natural 7.3 Alvenaria interna Produção em 

Seqüência 
7.3.2 Geração de Resíduos 7.3.2 Poluição do Solo 
7.4.1 Consumo de Recursos 
Naturais 

7.4.1 Esgotamento de 
Recurso Natural 7.4 Reboco interno Produção em 

Seqüência 7.4.2 Descarte de Resíduos 
Classe IIB 7.4.2 Poluição do Solo 

7.5.1 Consumo de Recursos 
Naturais 

7.5.1 Esgotamento de 
Recurso Natural 7.5 Contra-piso Produção em 

Seqüência 7.5.2 Descarte de Resíduos 
Classe IIB 7.5.2 Poluição do Solo 

7.6.1 Consumo de Recursos 
Naturais 

7.6.1 Esgotamento de 
Recurso Natural 7.6 Pré-montagem dos elevadores Produção em 

Seqüência 7.6.2 Descarte de Resíduos 
Classe IIB 7.6.2 Poluição do Solo 

Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 7: Atividades, formas de produção, aspectos e impactos ambientais - 
Acabamento: Acabamento Bruto. 
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8 - ACABAMENTO: ACABAMENTO FINO 

ATIVIDADES FORMA DE 
PRODUÇÃO ASPECTOS IMPACTOS 

8.1.1 Geração de Resíduos Classe 
IIA 8.1.1 Poluição do Solo 

8.1 Paredes e forros de gesso  Trabalho 
Cadenciado 8.1.2 Uso de Recursos Naturais 8.1.2 Esgotamento de 

Recursos Naturais 
8.2.1 Geração de Resíduos Classe I 8.2.1 Poluição do Solo 

8.2 Pintura Trabalho 
Cadenciado 8.2.2 Geração de Aerodisperssóis 8.2.2 Poluição 

Atmosférica 

8.3 Esquadrias de madeira Trabalho 
Cadenciado 8.3.1 Uso de Recursos Naturais 8.3.1 Esgotamento de 

Recurso Natural 

8.4.1 Uso de Recursos Naturais 8.4.1 Esgotamento de 
Recurso Natural 8.4 Revestimentos internos (pisos 

e paredes) 
Trabalho 

Cadenciado 8.4.2 Geração de Resíduos Classe 
IIA 8.4.2 Poluição do Solo 

8.5.1 Geração de Resíduos Classe 
IIB 8.5.1 Poluição do Solo 

8.5 Serviço de serralheria Trabalho 
Cadenciado 8.5.2 Geração de Ruídos 8.5.2 Poluição Sonora 

8.6.1 Geração de Efluente 8.6.1 Poluição Hídrica 
8.6.2 Consumo de Recursos 
Hídricos 

8.6.2 Esgotamento de 
Recursos Naturais 

8.6.3 Geração de Resíduos Classe I 8.6.3 Poluição do solo 
8.6.4 Geração de Resíduos Classe 
IIA 8.6.4 Poluição do solo 

8.6 Limpeza do edifício Produção em 
Seqüência 

8.6.5 Geração de Resíduos Classe 
IIB 8.6.5 Poluição do solo 

Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 8: Atividades, formas de produção, aspectos e impactos ambientais -
Acabamento: Acabamento Fino.  
 

9 - ACABAMENTO: INSTALAÇÕES PREDIAIS 

ATIVIDADES FORMA DE 
PRODUÇÃO ASPECTOS IMPACTOS 

9.1.1Geração de Resíduos Classe I  9.1.1 Poluição do Solo 
9.1.2 Geração de Resíduos Classe IIA  9.1.2 Poluição do Solo 9.1 Instalação completa dos 

elevadores 
Trabalho 

Cadenciado 
9.1.3 Geração de Ruídos 9.1.3 Poluição Sonora 
9.2.1 Geração de Resíduos Classe I 9.2.1 Poluição do Solo 
9.2.2 Geração de Resíduos Classe IIA 9.2.2 Poluição do Solo 9.2 Calefação Trabalho 

Cadenciado 9.2.3 Geração de Ruídos 9.2.3 Poluição Sonora 
9.3.1Geração de Resíduos Classe I 9.3.1 Poluição do Solo 
9.3.2 Geração de Resíduos Classe IIA 9.3.2 Poluição do Solo 9.3 Ventilação Trabalho 

Cadenciado 9.3.3 Geração de Ruídos 9.3.3 Poluição Sonora 
9.4.1Geração de Resíduos Classe I 9.4.1 Poluição do Solo 

9.4.2 Geração de Resíduos Classe IIA 9.4.2 Poluição do Solo 9.4 Instalações hidráulico-
sanitárias e elétricas 

Trabalho 
Cadenciado 

9.4.3 Geração de Ruídos 9.4.3 Poluição Sonora 

9.5.1Geração de Resíduos Classe I 9.5.1 Poluição do Solo 

9.5.2 Geração de Resíduos Classe IIA 9.5.2 Poluição do solo 

9.5 Instalações de segurança 
(vigilância, incêndio, descargas 
elétricas, etc.) 

Trabalho 
Cadenciado 

9.5.3 Geração de Ruídos 9.5.3 Poluição Sonora 
9.6.1Geração de Resíduos Classe I 9.6.1 Poluição do Solo 
9.6.2 Geração de Resíduos Classe IIA 9.6.2 Poluição do Solo 

9.6 Sistema de fechamento 
automático 

Trabalho 
Cadenciado 

9.6.3 Geração de Ruídos 9.6.3 Poluição Sonora 
Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 9: Atividades, formas de produção, aspectos e impactos ambientais -
Acabamento: Instalações Prediais.  
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10 - ACABAMENTO: INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 

ATIVIDADES FORMA DE 
PRODUÇÃO ASPECTOS IMPACTOS 

10.1.1.1 Perda da biodiversidade 

10.1.1.2 Modificação da estrutura do 
solo 

10.1.1 Retirada do Solo 

10.1.1.3 Modificação permanente da 
Paisagem 

10.1.2 Geração de Vibração do Solo 10.1.2 Modificação do Patrimônio 
alheio 

10.1.3 Exposição do Lençol Freático 10.1.3 Poluição do Lençol Freático 

10.1 Escavação ou 
movimentação de 
terra 

Trabalho 
Cadenciado 

10.1.4 Geração de Material 
Particulado 10.1.4 Poluição Atmosférica 

10.2.1Geração de Resíduos Classe I 10.2.1 Poluição do Solo 
10.2.2 Geração de Resíduos Classe 
IIA 10.2.2 Poluição do Solo 

10.2 Ligações com 
rede de 
abastecimento e 
esgoto 

Trabalho 
Cadenciado 

10.2..3 Geração de Ruídos 10.2.3 Poluição Sonora 

10.3.1Geração de Resíduos Classe I 10.3.1 Poluição do Solo 
10.3..2 Geração de Resíduos Classe 
IIA 10.3.2 Poluição do Solo 10.3 Muros e 

gradil 
Trabalho 

cadenciado 
10.3.3 Geração de Ruídos 10.3.3 Poluição Sonora 

10.4.1Geração de Resíduos Classe I 10.4.1 Poluição do Solo 
10.4.2 Geração de Resíduos Classe 
IIA 10.4.2 Poluição do Solo 

10.4..3 Geração de Ruídos 10.4.3 Poluição Sonora 

10.4 Paisagismo e 
equipamentos de 
recreação 

Trabalho 
cadenciado 

10.4.4 Retirada do Solo 10.4.4 Modificação do Solo 

10.5.1Geração de Resíduos Classe I 10.5.1 Poluição do Solo 
10.5..2 Geração de Resíduos Classe 
IIA 10.5.2 Poluição do Solo 

10.5..3 Geração de Ruídos 10.5.3 Poluição Sonora 

10.5 Arruamento 
interno 

Trabalho 
cadenciado 

10.5.4 Geração de Material 
Particulado 10.5.4 Poluição Atmosférica 

Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 10: Atividades, formas de produção, aspectos e impactos ambientais - 
Acabamento: Instalações e equipamentos externos. 

 

A identificação dos aspectos ambientais é a essencial para o estabelecimento dos 

objetivos, metas e planos de ação que compõem o Sistema de Gestão Ambiental, segundo o 

item 4.3 da NBR ISO 14001:2004. A priorização dos impactos ambientais estabelece os 

critérios para o Planejamento das Ações e seus objetivos. 

 

2.2.2 Análise Quantitativa dos Fatores de Impacto Ambiental  
 

Para realizar esta análise, a metodologia proposta no Manual da Toyota (2008) 

estabelece escalas para a quantificação dos fatores de impacto quanto à intensidade, 

ocorrência e severidade dos mesmos, definidas em graus 1,2 e 3. É importante salientar que, 
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quanto à intensidade, foram elencados indicadores de controle ambiental, definidos nos 

Planos de Ação. Em relação à severidade, o cumprimento à legislação foi definido como o 

principal critério a ser observado. 

 

A variável intensidade (I), corresponde à avaliação do impacto em função da 

magnitude de sua influência no meio ambiente, verificado de acordo com o indicador 

quantitativo definido em estudo específico e em pertinência ao requisito legal a ser cumprido: 

 

• Grau 1 – baixa intensidade. Representa o impacto provocado pela atividade que 

modifica temporariamente o meio ambiente, não implicando em ações severas para sua 

reversão; 

• Grau 2 – intensidade moderada. Modifica o meio ambiente temporariamente. 

Depende de ações complexas, porém não emergenciais para mitigação; 

• Grau 3 – alta intensidade. Modifica o meio permanentemente, e depende de 

ações severas e emergenciais para reversão dos seus impactos. 

 

A ocorrência (O) representa a avaliação do impacto em função de sua 

probabilidade de acontecimento: 

 

• Grau 1 – baixa probabilidade. Referentes a ocorrências eventuais, observados 

em intervalos acima de 30 dias, em função das condições observadas da atividade calculada; 

• Grau 2 – moderada probabilidade. Correspondente a ocorrências relevantes, 

mas não freqüentes, observadas em intervalos entre 15 e 30 dias; 

• Grau 3 – alta probabilidade. Correspondente a ocorrências freqüentes, 

observadas em intervalos inferiores a 15 dias. 

 

Quanto à severidade (S), o parâmetro é a avaliação do impacto, em função dos 

interesses da empresa, quanto a sua política organizacional, sua relação com fornecedores, 

clientes, funcionários, órgãos governamentais e obediência à legislação: 

 

• Grau 1 - atribuído aos impactos que, ao acontecerem, não infringem a 

legislação, regulamentos e contratos, não representam prejuízo a clientes ou outras partes 

interessadas, porém apresentam descumprimento da política ambiental da empresa; 
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• Grau 2 – atribuído aos impactos que, ao acontecerem, não infringem a 

legislação vigente, porém ferem regulamentos e contratos, representando prejuízo aos clientes 

ou outras partes interessadas, comprometendo o sucesso dos objetivos e metas ambientais; 

• Grau 3 – atribuído aos impactos que implicam infração da lei, regulamentos e 

contratos, representa prejuízo aos clientes ou outras partes interessadas, comprometem a 

concretização dos objetivos e metas ambientais. 

 

A Listagem dos impactos ambientais prioritários segue de acordo com o 

estabelecido pela legenda abaixo. 

 

a) Intensidade (I): 

 

• Grau 1 – baixa intensidade; 

• Grau 2 – média intensidade; 

• Grau 3 – alta intensidade. 

 

b) Ocorrência do Impacto (O): 

 

• Grau 1 – baixa probabilidade; 

• Grau 2 – moderada probabilidade; 

• Grau 3 – alta probabilidade. 

 

c) Severidade (S): 

 

• Grau 1 – não infringe requisitos legais, regulamentos e contratos; 

• Grau 2 – não infringe requisitos legais, mas implicam em não conformidade 

com os interessados; 

• Grau 3 – infringe requisitos legais regulamentos e contratos. 

 

Foram elencados como impactos prioritários, aqueles cujo produto fosse maior ou 

igual a 20, chamado grau de impacto (G). Este foi o resultado encontrado da multiplicação 

dos fatores, na linha referente ao impacto (I x O x S) e pode ser verificado nas tabelas de 11 a 

20. 
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A ordem de prioridade para o grau de impacto (G) é a seguinte: 

 

• G < 3 – Impacto baixo 

• 3 < G < 12 – Impacto moderado 

• 12 <G < 20 – Impacto alto 

• G > 20 – Impacto muito alto 

 

11: CANTEIRO DE OBRAS 

ATIVIDADES ASPECTOS IMPACTOS I Indicador O S G 

11.1.1 Geração de Ruídos 11.1.1 Poluição Sonora  1 DcB 2 2 4 

11.1..2 Geração de Material 
Particulado 11.1.2 Poluição Atmosférica 2 MP / m³ de 

ar 2 2 8 

11.1..3 Consumo de Energia 
Elétrica 

11.1.3 Esgotamento de Recursos 
Naturais 1 KW/h 3 1 3 

11.1.4 Geração de Resíduos 11.1.4 Poluição do Solo 2 Tonelada 
Descartada 3 2 12 

11.1.5.1 Perda da Biodiversidade 3 
Número de 
exemplares/ 

espécie 
2 3 18 

11.1 Limpeza 

11.1.5 Retirada da Cobertura 
Vegetal 11.1.5.2 Modificação Permanente 

da Paisagem 3 M² 3 3 27 

11.2.1 Geração de Ruído 11.2.1 Poluição Sonora 1 DcB 2 3 6 

11.2.2.1 Modificação do 
Patrimônio Alheio 3 

Sem 
Indicador 

Quantitativo 
2 1 6 

11.2.2.2 Modificação Permanente 
da Paisagem 3 M² 3 1 9 11.2.2 Geração de Vibração 

11.2.2.3 Incômodo para a 
comunidade 1 Número de 

Reclamações 1 1 1 

11.2.3.1 Esgotamento dos 
Recursos Naturais 3 Tonelada 

Produzida 2 2 12 

11.2 Demolição 

11.2.3 Geração de Resíduos 
Classe IIB 11.2.3.2 Poluição do Solo 2 Tonelada 

Descartada 2 2 8 

11.3.1.1 Poluição Visual 1 
Sem 

Indicador 
Quantitativo 

3 1 3 

11.3.1.2 Poluição do Solo 1 Tonelada 
Descartada 3 1 3 11.3 Tapume 11.3.1 Descarte de Recurso 

Natural 

11.3.1.3 Desperdício de Recursos 
Naturais 2 M³ entulho 

gerado 1 1 2 

11.4.1 Geração de Esgoto 11.4.1.1 Poluição Hídrica 3 M³ 3 3 27 
11.4.2.1 Desperdício de Recursos 
Naturais 2 M³ entulho 

gerado 3 2 12 

11.4.2.2 Poluição Visual 1 
Sem 

Indicador 
Quantitativo 

3 2 6 
11.4. Instalações 
Provisórias 11.4.2 Descarte de Material 

após a demolição 

11.4.2.3 Poluição do Solo 1 Tonelada 
Descartada 3 1 3 

Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 11: Listagem dos impactos prioritários - Canteiro de Obras. 
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12 – FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 

ATIVIDADES ASPECTOS IMPACTOS I Indicador O S G 

12.1 Rebaixamento 
do Lençol Freático 

12.1.1Modificação do ciclo 
hidrológico 

12.1.1 Esgotamento do 
Recurso Hídrico 3 Vazão 

(m³/s) 2 3 18 

12.2.1 Uso de Recursos 
Naturais 

12.2.1 Esgotamento de 
Recursos Naturais 3 Tonelada 

Produzida 2 3 18 

12.2.2 Geração de ruídos dos 
equipamentos 12.2.2 Poluição Sonora 1 DcB 3 3 9 

12.2 Contenção 
(cortina de estacas, 
parede diafragma, 
tirantes, paredes) 12.2.3 Geração de vibrações 

no solo 
12.2.3. Modificação do 
Patrimônio Alheio 3 

Sem 
Indicador 

Quantitativo 
1 1 3 

12.3.1.1 Perda da 
Biodiversidade 3 

Número de 
exemplares/ 

espécie 
3 3 27 

12.3.1.2 Modificação da 
Estrutura do Solo 3 

Sem 
Indicador 

Quantitativo 
3 3 27 12.3.1 Retirada do Solo 

12.3.1.3 Modificação 
permanente da paisagem 3 M² 3 3 27 

12.3.2 Geração de vibrações 
no solo 

12.3.2 Modificação do 
Patrimônio Alheio 3 

Sem 
Indicador 

Quantitativo 
1 1 3 

12.3.3 Exposição do lençol 
freático 

12.3.3 Poluição do Lençol 
Freático 3 M³ 1 3 9 

12.3 Escavação 

12.3.4 Geração de Material 
Particulado 12.3.4 Poluição Atmosférica 2 M/ m³ de ar 1 2 4 

12.4.1 Geração de vibração 
do Solo 

12.4.1 Modificação do 
Patrimônio Alheio 3 

Sem 
Indicador 

Quantitativo 
1 3 9 

12.4.2 Geração de Resíduos 
Classe I 12.4.2 Poluição do Solo 3 Tonelada 

Descartada 1 2 6 

12.4.3 Movimentação de 
máquinas (rolos 
compressores) 

12.4.3 Compactação do Solo 3 M³ / M² 1 2 6 

12.4 Fundação / 
Blocos de 
coroamento 
 

12.4.4 Exposição do Lençol 
Freático 

12.4.4 Poluição do Lençol 
Freático 3 M³ 2 3 18 

12.5 Drenagem 12.5.1 Modificação do Ciclo 
Hidrológico 

12.5.1 Esgotamento de 
Recurso Hídrico 3 

Vazão 
(m³/s) 3 2 18 

12.6.1 Geração de vibração 
do Solo 

12.6.1 Modificação do 
Patrimônio Alheio 3 

Sem 
Indicador 

Quantitativo 
1 1 3 

12.6.2 Movimentação de 
Máquinas 12.6.2 Compactação do Solo 3 M³ / M² 3 2 18 

12.6 Nivelamento / 
compactação 

12.6.3 Geração de Ruídos 12.6.3 Poluição Sonora 1 DcB 1 2 2 
Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 12: Listagem dos impactos prioritários - Fundações e Contenções. 
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13 – OBRA BRUTA: ESTRUTURA 
ATIVIDADES ASPECTOS IMPACTOS I Indicador O S G 

13.1.1 Uso de recursos 
naturais 

13.1.1 Esgotamento dos Recursos 
Naturais 3 Tonelada 

Produzida 3 1 9 

13.1.2 Uso de recursos 
hídricos 

13.1.2 Esgotamento dos Recursos 
Naturais 3 Tonelada 

Produzida 3 1 9 

13.1.3.1 Esgotamento dos 
Recursos Naturais 3 Tonelada 

Produzida 2 1 6 

13.1.3.2 Poluição Visual 1 Sem Indicador 
Quantitativo 1 1 1 13.1.3 Descarte de fôrmas 

13.1.3.3 Poluição do Solo 2 Tonelada 
Descartada 3 1 6 

13.1.4.1 Esgotamento dos 
Recursos Naturais 3 Tonelada 

Produzida 3 1 9 

13.1.4.2 Poluição Visual 1 Sem Indicador 
Quantitativo 1 1 1 

13.1. Lastro de 
concreto magro 

13.1.4 Descarte de pontas de 
ferro 

13.1.4.3 Poluição do Solo 1 Tonelada 
Descartada 3 1 3 

13.2.1 Descarte de fôrmas 13.2.1 Poluição Visual 1 Sem Indicador 
Quantitativo 1 1 1 

13.2.2 Uso de recursos 
naturais 

13.2.2 Esgotamento dos Recursos 
Naturais 3 Tonelada 

Produzida 3 1 9 

13.2.3 Uso de Recursos 
Hídricos 

13.2.3 Esgotamento de Recursos 
Hídricos 3 Vazão (m³/s) 3 2 18 

13.2.4.1 Poluição do Solo 2 Tonelada 
Descartada 2 2 8 

13.2.4 Geração de Resíduos 
13.2.4.2 Poluição Visual 1 Sem Indicador 

Quantitativo 2 1 2 

13.2 Estrutura do 
subsolo 

13.2.5 Geração de Ruídos 13.2.5 Poluição Sonora 1 DcB 2 3 6 

13.3.1 Descarte de Fôrmas 13.3.1 Poluição Visual 1 Sem Indicador 
Quantitativo 2 1 2 

13.3.2 Uso de recursos 
naturais 

13.3.2 Esgotamento dos Recursos 
Naturais 3 Tonelada 

Produzida 3 2 18 

13.3.3 Uso de Recursos 
Hídricos 

13.3.3.Esgotamento de Recursos 
Hídricos 3 Vazão (m³/s) 3 2 18 

13.3.4.1 Poluição do Solo 2 Tonelada 
Descartada 2 2 8 

13.3.4 Geração de Resíduos 
13.3.4.2 Poluição Visual 1 Sem Indicador 

Quantitativo 2 1 2 

13.3 Estrutura do 
pavimento térreo 

13.3.5 Geração de Ruídos 13.3.5 Poluição Sonora 1 DcB 2 3 6 

13.4.1 Descarte de Fôrmas  13.4.1 Poluição Visual 1 Sem Indicador 
Quantitativo 2 1 2 

13.4.2 Uso de Recursos 
Naturais 

13.4.2 Esgotamento dos Recursos 
Naturais 3 Tonelada 

Produzida 2 1 6 

13.4.3 Uso de Recursos 
Hídricos 

13.4.3 Esgotamento de Recursos 
Hídricos 3 Vazão (m³/s) 3 2 18 

13.4.4.1 Poluição do Solo 3 Tonelada 
Descartada 2 2 12 

13.4.4 Geração de Resíduos 
13.4.4.2 Poluição Visual 1 Sem Indicador 

Quantitativo 3 1 3 

13.4 Estrutura dos 
pavimentos tipos 

13.4.5 Geração de Ruídos 13.4.5 Poluição Sonora 1 DcB 1 3 3 
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13 – OBRA BRUTA: ESTRUTURA (continuação) 
ATIVIDADES ASPECTOS IMPACTOS I Indicador O S G 

13.5.1 Descarte de fôrmas  13.5.1 Poluição Visual 1 Sem Indicador 
Quantitativo 3 1 3 

13.5.2 Uso de Recursos 
Naturais 

13.5.2 Esgotamento dos Recursos 
Naturais 3 Tonelada 

Produzida 3 2 18 

13.5.3 Uso de Recursos 
Hídricos 

13.5.3 Esgotamento de Recursos 
Hídricos 3 Vazão (m³/s) 3 2 18 

13.5.4.1 Poluição do Solo 2 Tonelada 
Descartada 3 2 12 

13.5.4 Geração de Resíduos 
13.5.4.2 Poluição Visual 1 Sem Indicador 

Quantitativo 3 1 3 

3.5 Escadas e 
Rampas  

13.5.5 Geração de Ruídos 13.5.5 Poluição Sonora 1 DcB 2 3 6 
Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 13: Listagem dos impactos prioritários - Obra Bruta: Estrutura. 

 
14 – OBRA BRUTA: ALVENARIA EXTERNA 

ATIVIDADES ASPECTOS IMPACTOS I Indicador O S G 
14.1.1 Uso de Recursos 
Naturais 

14.1.1 Esgotamento de 
Recurso Natural 3 Tonelada 

Produzida 3 3 27 14.1. Alvenaria do 
subsolo 14.1.2 Geração de Resíduos 14.1.2 Poluição do Solo 2 Tonelada 

Descartada 3 2 12 

14.2.1 Uso de Recursos 
Naturais 

14.2.1 Esgotamento de 
Recurso Natural 3 Tonelada 

Produzida 3 3 27 
14.2. Alvenaria do 
pavimento térreo 14.2.2 Geração de Resíduos 14.2.2 Poluição do Solo 2 Tonelada 

Descartada 3 2 12 

14.3.1 Uso de Recursos 
Naturais 

14.3.1Esgotamento de Recurso 
Natural 3 Tonelada 

Produzida 3 3 27 14.3. Alvenaria dos 
pavimentos tipos 14.3.2 Geração de Resíduos 14.3.2 Poluição do Solo 2 Tonelada 

Descartada 
3 2 12 

Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 14: Listagem dos impactos prioritários – Obra Bruta: Alvenaria Externa. 

 

15 – VEDAÇÃO EXTERNA: COBERTURA 

ATIVIDADES ASPECTOS IMPACTOS I Indicador O S G 
15.1. Impermeabilização da 
última laje 

15.1.1 Geração de 
Resíduos Classe I 15.1.1 Poluição do Solo 1 Tonelada 

Descartada 2 3 6 

15.2. Isolamento Térmico 15.2.1 Geração de 
Resíduos Classe I 15.2.1 Poluição do Solo 1 Tonelada 

Descartada 2 3 6 

15.3. Camada de proteção 
mecânica 

15.3.1 Geração de 
Resíduos Classe I 15.3.1 Poluição do Solo 3 

Tonelada 
Descartada 2 1 6 

15.4. Arremates 15.4.1 Geração de 
Resíduos Classe I 15.4.1 Poluição do Solo 3 Tonelada 

Descartada 2 1 6 

Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 15: Listagem dos impactos prioritários – Vedação Externa: Cobertura 

 
16 - VEDAÇÃO EXTERNA: FACHADAS 

ATIVIDADES ASPECTOS IMPACTOS I Indicador O S G 

16.1. Revestimentos 16.1.1 Geração de Resíduos 
Classe IIB e IIA 16.1.1 Poluição do Solo 2 Tonelada 

Descartada 1 1 2 

16.2. Janelas / painéis de vidro 16.2.1 Geração de Resíduos 
Classe IIA 16.2.1 Poluição do Solo 2 Tonelada 

Descartada 1 1 2 

Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 16: Listagem dos impactos prioritários – Vedação Externa: Fachadas. 
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17 – ACABAMENTO: ACABAMENTO BRUTO 

ATIVIDADES ASPECTOS IMPACTOS I Indicador O S G 

17.1 Impermeabilizações  17.1.1 Geração de Resíduos 
Classe I 17.1.1 Poluição do Solo 3 Tonelada 

Descartada 1 1 3 

17.2 Pré-montagem das 
instalações prediais 17.2.1 Geração de Resíduos 17.2.1 Poluição do Solo 2 Tonelada 

Descartada 2 1 4 

17.3.1 Uso de Recursos 
Naturais 

17.3.1Esgotamento de 
Recurso Natural 3 Tonelada 

Produzida 3 2 18 
17.3 Alvenaria Interna 

17.3.2 Geração de Resíduos 17.3.2 Poluição do Solo 2 Tonelada 
Descartada 3 2 12 

17.4.1 Consumo de Recursos 
Naturais 

17.4.1 Esgotamento de 
Recurso Natural 3 Tonelada 

Produzida 1 2 6 
17.4 Reboco Interno 17.4.2 Descarte de Resíduos 

Classe IIB 17.4.2 Poluição do Solo 3 Tonelada 
Descartada 1 1 3 

17.5.1 Consumo de Recursos 
Naturais 

17.5.1 Esgotamento de 
Recurso Natural 3 Tonelada 

Produzida 2 2 12 
17.5 Contra-Piso 17.5.2 Descarte de Resíduos 

Classe IIB 17.5.2 Poluição do Solo 3 Tonelada 
Descartada 1 1 3 

17.6.1 Consumo de Recursos 
Naturais 

17.6.1 Esgotamento de 
Recurso Natural 3 Tonelada 

Produzida 2 2 12 17.6 Pré-montagem dos 
elevadores 17.6.2 Descarte de Resíduos 

Classe IIB 17.6.2 Poluição do Solo 3 Tonelada 
Descartada 2 1 6 

Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 17: Listagem dos impactos prioritários – Acabamento: Acabamento Bruto. 

 

18 – ACABAMENTO: ACABAMENTO FINO 

ATIVIDADES ASPECTOS IMPACTOS I Indicador O S G 

18.1.1 Geração de Resíduos 
Classe IIA 18.1.1 Poluição do Solo 2 Tonelada 

Descartada 1 2 6 18.1 Paredes e forros de 
gesso 18.1.2 Uso de Recursos Naturais 18.1.2 Esgotamento de 

Recursos Naturais 3 Tonelada 
Produzida 3 1 9 

18.2.1 Geração de Resíduos 
Classe I 18.2.1 Poluição do Solo 3 Tonelada 

Descartada 2 2 12 18.2 Pintura 

18.2.2 Geração de 
Aerodisperssóis 

18.2.2 Poluição 
Atmosférica 2 MP / m³ 

de ar 2 3 12 

18.3 Esquadrias de madeira 18.3.1 Uso de Recursos Naturais 18.3.1 Esgotamento de 
Recurso Natural 3 Tonelada 

Produzida 2 1 6 

18.4.1 Uso de Recursos Naturais 18.4.1 Esgotamento de 
Recurso Natural 3 Tonelada 

Produzida 3 2 18 18.4 Revestimentos 
internos (pisos e paredes) 18.4.2 Geração de Resíduos 

Classe IIA 18.4.2 Poluição do Solo 2 Tonelada 
Descartada 2 2 8 

18.5.1 Geração de Resíduos 
Classe IIB 18.5.1 Poluição do Solo 3 Tonelada 

Descartada 3 1 9 
18.5 Serviço de serralheria 

18.5.2 Geração de Ruídos 18.5.2 Poluição Sonora 1 DcB 3 3 9 

18.6.1 Geração de Efluente 18.6.1 Esgotamento de 
Recurso Hídrico 3 Vazão 

(m³/s) 3 2 18 

18.6.2 Consumo de Recursos 
Hídricos 18.6.2 Poluição do Solo 3 Tonelada 

Descartada 3 2 18 

18.6.3 Geração de Resíduos 
Classe I 18.6.3 Poluição do Solo 3 Tonelada 

Descartada 2 2 12 

18.6.4 Geração de Resíduos 
Classe IIA 18.6.4 Poluição do Solo 2 Tonelada 

Descartada 3 1 6 

18.6 Limpeza do edifício 

18.6.5 Geração de Resíduos 
Classe IIB 18.6.5 Poluição do Solo 2 Tonelada 

Descartada 2 1 4 

Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 18: Listagem dos impactos prioritários – Acabamento: Acabamento Fino. 
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19 – ACABAMENTO: INSTALAÇÕES PREDIAIS 

ATIVIDADES ASPECTOS IMPACTOS I Indicador O S G 

19.1.1Geração de Resíduos 
Classe I 19.1.1 Poluição do Solo 3 Tonelada 

Descartada 2 2 12 

19.1.2 Geração de Resíduos 
Classe IIA 19.1.2 Poluição do Solo 3 Tonelada 

Descartada 3 1 9 
19.1. Instalação completa 
dos elevadores 

19.1.3 Geração de Ruídos 19.1.3 Poluição Sonora 2 DcB 1 1 2 

19.2.1 Geração de Resíduos 
Classe I 19.2.1 Poluição do Solo 3 Tonelada 

Descartada 2 2 12 

19.2.2 Geração de Resíduos 
Classe IIA 19.2.2 Poluição do Solo 2 Tonelada 

Descartada 1 1 2 19.2. Calefação 

19.2.3 Geração de Ruídos 19.2.3 Poluição Sonora 1 DcB 1 3 3 
19.3.1Geração de Resíduos 
Classe I 19.3.1 Poluição do Solo 3 Tonelada 

Descartada 2 1 6 

19.3.2 Geração de Resíduos 
Classe IIA 19.3.2 Poluição do Solo 2 Tonelada 

Descartada 1 1 2 19.3. Ventilação 

19.3.3 Geração de Ruídos 19.3.3 Poluição Sonora 3 DcB 3 2 18 

19.4.1Geração de Resíduos 
Classe I 

19.4.1 Poluição do Solo 2 Tonelada 
Descartada 

1 3 6 

19.4.2 Geração de Resíduos 
Classe IIA 

19.4.2 Poluição do Solo 2 Tonelada 
Descartada 

1 1 2 
19.4. Instalações 
hidráulico-sanitárias e 
elétricas 

19.4.3 Geração de Ruídos 19.4.3 Poluição Sonora 2 DcB 1 3 6 

19.5.1Geração de Resíduos 
Classe I 

19.5.1 Poluição do Solo 2 Tonelada 
Descartada 

2 1 4 

19.5.2 Geração de Resíduos 
Classe IIA 

19.5.2 Poluição do Solo 1 Tonelada 
Descartada 

3 2 6 
19.5. Instalações de 
segurança (vigilância, 
incêndio, descargas 
elétricas, etc.) 19.5.3 Geração de Ruídos 19.5.3 Poluição Sonora 2 DcB 2 2 8 

19.6.1Geração de Resíduos 
Classe I 

19.6.1 Poluição do Solo 2 Tonelada 
Descartada 

2 2 8 

19.6.2 Geração de Resíduos 
Classe IIA 

19.6.2 Poluição do Solo 2 Tonelada 
Descartada 

2 1 4 19.6. Sistema de 
fechamento automático 

19.6.3 Geração de Ruídos 19.6.3 Poluição Sonora 1 DcB 2 2 4 

Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 19: Listagem dos impactos prioritários – Acabamento: Instalações Prediais.  
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Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 20: Listagem dos impactos prioritários – Acabamento: Instalações e Equipamentos 
Externos. 
 

2.2.3 Análise Qualitativa dos Fatores de Impacto 
 

Assim como na identificação dos impactos, esta etapa também envolve o 

desenvolvimento e avaliação de metodologia para construir soluções para os impactos e 

identificar a probabilidade de sucesso destas soluções.  

 

20 – ACABAMENTO: INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 

ATIVIDADES ASPECTOS IMPACTOS I Indicador O S G 

20.1.1.1 Perda da 
biodiversidade 3 

Número de 
exemplares/ 

espécie 
3 3 27 

20.1.1.2 Modificação da 
estrutura do solo 3 

Sem 
Indicador 

Quantitativo 
3 3 27 20.1.1 Retirada do Solo 

20.1.1.3 Modificação 
permanente da Paisagem 3 M² 3 3 27 

20.1.2 Geração de Vibração 
do Solo 

20.1.2 Modificação do 
Patrimônio alheio 3 

Sem 
Indicador 

Quantitativo 
1 1 3 

20.1.3 Exposição do Lençol 
Freático 

20.1.3 Poluição do Lençol 
Freático 3 M³ 3 3 27 

20.1 Escavação ou 
movimentação de terra 

20.1.4 Geração de Material 
Particulado 20.1.4 Poluição Atmosférica 1 MP / m³ de ar 2 2 4 

20.2.1Geração de Resíduos 
Classe I 20.2.1 Poluição do Solo 3 Tonelada 

Descartada 2 1 6 

20.2.2 Geração de Resíduos 
Classe IIA 20.2.2 Poluição do Solo 3 Tonelada 

Descartada 2 2 12 20.2 Ligações com rede de 
abastecimento e esgoto 

20.2..3 Geração de Ruídos 20.2.3 Poluição Sonora 3 DcB 3 2 18 

20.3..1 Geração de Resíduos 
Classe IIA 20.3.1 Poluição do Solo 2 2 1 4 

20.3.2Geração de Resíduos 
Classe I 20.3.2 Poluição do Solo 3 

Tonelada 
Descartada 

1 1 3 20.3 Muros e Gradil 

20.3.3 Geração de Ruídos 20.3.3 Poluição Sonora 2 DcB 3 1 6 
20.4.1Geração de Resíduos 
Classe I 20.4.1 Poluição do Solo 2 Tonelada 

Descartada 2 2 8 

20.4.2 Geração de Resíduos 
Classe IIA 20.4.2 Poluição do Solo 3 Tonelada 

Descartada 1 1 3 

20.4..3 Geração de Ruídos 20.4.3 Poluição Sonora 2 DcB 3 1 6 
20.4 Paisagismo e 
equipamentos de recreação 

20.4.4 Retirada do Solo 20.4.4 Modificação da 
estrutura do solo 2 

Sem 
Indicador 

Quantitativo 
1 3 6 

20.5.1Geração de Resíduos 
Classe I 20.5.1 Poluição do Solo 3 Tonelada 

Descartada 2 1 6 

20.5..2 Geração de Resíduos 
Classe IIA 20.5.2 Poluição do Solo 3 Tonelada 

Descartada 1 2 6 

20.5..3 Geração de Ruídos 20.5.3 Poluição Sonora 3 DcB 2 2 12 
20.5 Arruamento Interno 

20.5.4 Geração de Material 
Particulado 20.5.4 Poluição Atmosférica 2 MP / m³ de ar 1 1 2 
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Fonte: adaptado de Silva (2006) apud PMBOK 
Figura 4 – Rotina para o processo de análise qualitativa dos impactos. 
 

Esta etapa é a premissa para o procedimento de elaboração da matriz de impacto 

(figura 5), técnica resultante da combinação entre as escalas de probabilidade (intensidade x 

ocorrência) e severidade, utilizadas para classificar individualmente os impactos ambientais já 

identificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                LEGENDA 
 
 
Fonte: adaptado de Silva (2006) 
Figura 5: Matriz de Impactos 

 

Portanto, a partir do entendimento da matriz apresentada, foi possível identificar os 

impactos prioritários, destacados na condição vermelha, os quais serão objetos de ações 

mitigadoras, contempladas na elaboração dos Planos de Ação.  

 

 

ENTRADA 
 
• Identificação dos 

impactos 
• Escalas de probabilidade 

e impacto 

TÉCNICAS 
 
• Matriz de classificação 

da probabilidade. 

SAÍDA 
 

• Classificação dos impactos 
• Lista de impactos 

prioritários para análise e 
gerenciamento 
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2.2.4 Planos de Ação: as respostas aos impactos 
 

Depois de identificados os impactos, é necessário estabelecer ações, através dos 

Planos Ambientais, que permitam o controle de objetivos e metas, definidos para a 

mensuração da eficiência dos planos propostos no SGA. 

 

Esta avaliação dos impactos ambientais, fundamentada na abordagem da 

organização dos Planos Ambientais, possibilita a incorporação da variável ambiental nos 

processos numa perspectiva abrangente do Planejamento Estratégico. 

 

De acordo com a metodologia utilizada e com a análise quantitativa dos fatores de 

impacto, descrita no item 2.2.2, foram listados os seguintes impactos prioritários: 

 

a. Modificação Permanente da Paisagem [11.1.5.2], [12.3.1.3]; [20.1.1.3]; 

b. Perda da Biodiversidade [12.3.1.1]; [20.1.1.1]; 

c. Modificação da Estrutura do Solo [12.3.1.2], [20.1.1.2]; 

d. Esgotamento de Recurso Natural [14.1.1], [14.2.1], [14.3.1], [13.3.2], [13.5.2], [17.3.1], [18.4.1]; 

e. Poluição do Lençol Freático [20.1.3]; 

f. Poluição do Solo [18.6.2]; 

g. Poluição Sonora [19.3.3], [20.2.3]; 

h. Esgotamento de Recurso Hídrico [12.5.1], [13.2.3], [13.3.3], [13.4.3], [13.5.3], [18.6.1]; 

i. Compactação do Solo [12.6.2] 

 

Dessa forma, o SGA será composto pelos seguintes Planos de Ação. 

 

ITEM IMPACTO PRIORITÁRIO PLANO PROPOSTO 

[11.1.5.2], [12.3.1.3]; 

[20.1.1.3] 
Modificação Permanente da Paisagem 

[12.3.1.1]; [20.1.1.1] Perda da Biodiversidade 

[12.3.1.2], [20.1.1.2] Modificação da Estrutura do Solo 

Plano de Compensação Ambiental 

[14.1.1], [14.2.1], 

[14.3.1], [13.3.2], 

[13.5.2], [17.3.1], [18.4.1] 

Esgotamento dos Recursos Naturais Plano de Redução de desperdício 
de Recursos (consumo de energia e 

água) 
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ITEM IMPACTO PRIORITÁRIO PLANO PROPOSTO 

[20.1.3] Poluição do Lençol Freático 

[18.6.2] Poluição do Solo 

Plano de Gerenciamento de 

Resíduos 

[19.3.3], [20.2.3] Poluição Sonora 
Plano de Monitoramento de 

Ruídos 

[12.5.1], [13.2.3], 

[13.3.3], [13.4.3], 

[13.5.3], [18.6.1] 

Esgotamento dos Recursos Hídricos 
Plano de Recuperação e Reuso de 

Materiais 

[12.6.2] Compactação do Solo 
Plano de Monitoramento das 

Características Geológicas 

Fonte: elaborado pela autora 
Tabela 21: Planos de Ação 
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CAPÍTULO 3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

3.1 Planejamento da obra sob o prisma da sustentabilidade 
 

A tarefa inicial do planejamento prévio refere-se ao levantamento das 

condicionantes básicas significativas, que são dados e informações necessários para a 

efetivação da obra. Gehbauer (2002) enumera uma série delas: definições básicas para a 

execução (envolve a descrição da edificação e de todas as atividades e serviços, quantidade e 

tipo destes que realmente serão analisados, normas de qualidade e de execução); definição 

preliminar de prazos (liberação dos terrenos, início da obra, prazos intermediários, início da 

execução do acabamento e da utilização de partes da obra durante sua execução, datas finais); 

condições físicas locais (características do solo, lençol freático, tráfego local, ligações com 

vias de tráfego, acesso à obra, espaço disponível para a instalação do canteiro de obras e 

armazenagem de materiais, construção vizinha, ligações com as redes de abastecimento de 

água, elétrica, de telefonia e esgoto, condições climáticas e atmosféricas, riscos naturais); 

condições contratuais (condições para prestação de contas, pagamentos, entrega do imóvel e 

para as garantias, multas contratuais e prêmios, delimitação das responsabilidades).  

 

O subitem 4.3.2 da norma ISO 14.001:2004 (Requisitos legais e outros) orienta 

que a empresa tenha registrado, organizado e documentado alguns dados como, por exemplo, 

aqueles referentes às licenças ambientais requeridas para viabilizar legalmente o 

empreendimento, e aos estudos sobre os meios físicos, biológicos, antrópicos e recursos 

hídricos. O controle desses dados permite à empresa analisar e monitorar seus aspectos 

ambientais e potenciais impactos ambientais. 

 

A excelência do planejamento, entretanto, está na sua possibilidade de 

proporcionar a escolha do método de execução que seja mais viável do ponto de vista 

econômico e garanta a sustentabilidade das atividades e do produto final. A análise de 

indicadores econômicos permite, então, efetivar essa viabilidade que, segundo Gehbauer et. 

al. (2002), pode ser feita por métodos comparativos:  

 

a)  Comparação com base nos custos 

a.1) Diferença de custos absoluta 
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a.2) Comparação entre as faixas de viabilidade 

 

b) Comparação com base em outros critérios 

 

Os métodos de execução são o conjunto de mão-de-obra, meio de produção e 

materiais de construção. A escolha do melhor método, entretanto, baseia-se naquele que 

apresenta qualidade na mão-de-obra, ao mesmo tempo em que faz o uso de tecnologias e 

materiais sustentáveis. 

 

Ainda assim, Gehbauer et. al. (2002) afirma que “ao optar-se por métodos de 

execução mais modernos e produtivos, obtém-se um aumento da rentabilidade do 

empreendimento, seja através da redução do tempo de execução ou do emprego mais eficaz 

da mão-de-obra disponível”. 

 

Exemplo disso são os métodos de execução de fôrmas, que relacionam a 

tecnologia disponível para sua produção e a concepção arquitetônica, ou seja, é importante 

que haja uma inter-relação entre projetista, calculista e arquiteto para que as fôrmas sejam 

executadas com sucesso. Isso implica em utilizar técnicas modernas de fôrmas mais 

compactas, lineares e flexíveis para garantir um ajuste perfeito das dimensões do projeto ao 

sistema de fôrmas escolhido e alcançar os índices de produtividade desejados, para os 

variados tipos de fôrmas.  

 

As tabelas 22, 23 e 24 anunciam a comparação dos custos dos diferentes métodos 

de fôrmas de paredes consideradas adequadas para a construção de edifícios, em função da 

quantidade de homens por hora por metro quadrado. 

 

Fonte: Gehbauer et. al. (2002). 
Tabela 22: Índices de produtividade para a produção de fôrmas de parede.  

 
 

Índices de produtividade para a produção de fôrmas de parede 
Fôrmas convencionais em tábuas 1,9 Hh/m² 

Fôrmas convencionais em chapas de compensado 1,4 Hh/m² 

Sistema de fôrmas do tipo manual 0,5 Hh/m² 

Sistema de fôrmas de alumínio 0,4 Hh/m² 
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Índices de produtividade para a produção de fôrmas de laje 

Fôrmas convencionais em madeira e chapas de compensado 1,9 Hh/m² 

Fôrmas mistas (aço / madeira) 1,4 Hh/m² 

Fôrmas em painéis de alumínio 0,4 Hh/m² 

Fonte: Gehbauer et. al. (2002).  
Tabela 23: Índices de produtividade para a produção de fôrmas de laje.  

 
 

Fonte: Gehbauer et. al. (2002).  
Tabela 24: Índices de produtividade para a produção de fôrmas de pilar. 

 

A análise das tabelas propostas comprova a evolução dos métodos de trabalho 

mais racionais, modernos e produtivos em um canteiro de obras, que traz o conseqüente 

aumento da rentabilidade do empreendimento (Gehbauer et. al.,2002). 

 

Assim como a escolha pelo método mais viável, a formação da equipe de trabalho 

também deve ser considerada no planejamento, uma vez que ela irá definir a produtividade 

idealizada durante toda a obra.  

 

Gehbauer et. al. (2002) apresenta dois tipos de grupos de trabalho: os mistos e os 

especializados. Os primeiros executam trabalhos diferentes durante uma etapa da produção, o 

que exige participação e combinação de mão-de-obra entre diferentes grupos profissionais, 

fato que o autor considera como uma desvantagem em ocasiões onde são exigidas mãos-de-

obra especializadas. Já os segundos realizam a mesma tarefa continuamente, e devido a isso a 

equipe aperfeiçoa o serviço e passa a realizá-lo em um espaço menor de tempo, o que gera 

ganhos na produtividade.  

 

Basicamente, a diferença entre eles está no referenciado efeito-aprendizagem 

adquirido e aperfeiçoado conforme o grau de experiência desenvolvido pela repetição de 

Índices de produtividade para a produção de fôrmas de pilar 

Fôrmas convencionais com vigamento em madeira e chapas de compensado 2,0 Hh/m² 

Fôrmas mistas 1,2 Hh/m² 

Sistema de fôrmas de parede (painéis de aço) 0,6 Hh/m² 

Sistema de fôrmas (painéis de alumínio) 0,6 Hh/m² 
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atividades em determinadas etapas da obra, isso significa que, quanto maior a experiência na 

realização do método escolhido, menor será o gasto econômico, de tempo e com materiais, o 

que resultará em maior produtividade e rendimento durante a execução da obra. 

 

3.2 O SGA como ferramenta de atendimento aos requisitos legais 
 

A incrementação do arcabouço legal ambiental brasileiro é resultado de uma 

histórica preocupação mundial em estabelecer leis que garantam a preservação dos recursos 

naturais, que teve início com a dinastia Chow na China (1122 AC – 255 AC) em que o 

imperador atentava para a conservação das florestas. O papel das mesmas como “reguladoras 

do ciclo da água e defensora dos solos contra a erosão” era uma visão do século IV AC 

defendida pelo filósofo Platão. Já em Roma, aqueles que praticassem alguma atividade 

inerente à degradação das florestas, eram considerados inimigos do Estado, segundo o então 

imperador Cícero (Moura, 2008).  

 

O surgimento das restrições legais, no Brasil, data da sua colonização, quando 

Portugal já havia estabelecido tópicos ambientais em suas leis como, por exemplo, a proibição 

do corte de árvores frutíferas em 12 de março de 1393, sendo considerada uma injúria ao rei 

quem assim o fizesse. Dessa forma, Moura (2008) define o país português como berço da 

criação legal no Brasil. 

 

Portanto, o panorama legal brasileiro começa a se definir em 1605 com a 

elaboração da Lei do pau-brasil, ao exigir que o corte da madeira fosse feito somente perante 

autorização real, em detrimento do contrabando e uso intenso do recurso para o tingimento de 

tecidos na Europa e nas construções de casas, pontes, navios, móveis, dentre outros (Moura, 

2008). 

 

Desde então, a partir da promulgação de várias leis de proteção ambiental e 

emissão de decretos e regulamentos em 1981, ficam definidos no âmbito legal brasileiro as 

obrigações, responsabilidades e atribuições dos empreendedores e do Poder Público nas 

esferas federal, estadual e municipal com a preservação e conservação do meio ambiente 

(Moura, 2008).  
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Dessa forma, surgiu a necessidade de criar órgãos de atuação ambiental. Essa, 

então, foi a proposta da Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 que instituiu a Política Nacional 

do Meio Ambiente, criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), bem como estabeleceu as atividades 

potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais e definiu, no seu artigo 3º, inciso 

VI, como “poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 

direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.  

 

Tal conceito implica, portanto, em enquadrar a etapa de construção de edifícios, 

em geral, sob a perspectiva de uma atividade potencialmente poluidora. Para tanto, as ações 

governamentais se dão pela implementação de leis, resoluções, normalizações, entre outros. 

 

Então, essas políticas públicas, foram impulsionadas com a publicação da 

Resolução CONAMA 001 de 23 de janeiro de 1986, que regulamenta o Estudo de Impacto 

Ambiental com seu conseqüente Relatório de Impacto Ambiental (EIA / RIMA), e por isso é 

considerada a mais abrangente legislação envolvendo os impactos ambientais gerados por um 

empreendimento. No entanto, é exigida para empreendimentos de grande porte como, por 

exemplo, rodovias, ferrovias, Pequenas Centrais Hidreléticas (PCHs), aterros sanitários, entre 

outros. No caso de construções habitacionais, exige-se a elaboração de um Plano de Controle 

Ambiental (PCA), como meio para adquirir as licenças exigidas pelo órgão ambiental.  

 

Além das exigências regulamentadas pela Resolução CONAMA 237 de 19 de 

dezembro de 1997, que estabeleceu o Licenciamento Ambiental, a construção civil, em 

função da diversidade de impactos ambientais, precisa observar e cumprir todo um arcabouço 

legal composto de leis, resoluções, portarias, decretos, normas, de âmbitos federal, estadual e 

municipal. Além da observância da Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes 

Ambientais) com suas sanções penal, civil, administrativa e ambiental. 

 

Conclui-se que, em consideração a todos estes requisitos, a NBR ISO 14.001:2004 

é uma ferramenta importante ao propor uma estrutura de gerenciamento ambiental que 

permite o controle administrativo do arcabouço legal pertinente aos impactos ambientais de 

seus produtos, atividades e serviços. O resultado pode ser observado através da implantação 

do SGA, com a integração com os demais objetivos da organização, permitindo cumprimento 

da legislação vigente. 
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CAPÍTULO 4 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Planejar os trabalhos referentes a uma obra, sob o prisma da sustentabilidade 

significa levar em consideração métodos construtivos e meios de produção que se relacionem 

entre si e com o meio ambiente de forma harmônica e saudável.  

 

Isso porque o planejamento sugere uma visão sistêmica sobre a ocorrência de 

imprevistos e suas respectivas conseqüências na evolução da obra, e, para tanto, permite que 

medidas corretivas sejam tomadas com antecedência e objetividade. 

 

Entretanto, a justificativa maior desse procedimento está na sua atuação como 

ferramenta para efetuar medidas de otimização do processo, uma vez que proporciona redução 

nos custos de produção e no tempo de execução da obra. 

 

A figura do ciclo PDCA traz a fase de planejamento como a etapa inicial do 

processo e Souza apud Almeida et.al. (2007) referencia a identificação dos aspectos 

ambientais, avaliação dos impactos pertinentes, identificação dos requisitos a serem atendidos 

e estabelecimento dos critérios internos, objetivos e metas como fatores importantes e 

imprescindíveis para o sucesso dessa fase. 

 

Juntamente com a definição dos aspectos e classificação dos impactos 

correspondentes, a melhor escolha dos métodos de execução, mão-de-obra e material 

concorrem para o sucesso do nível de desempenho na obra. 

 

Esse sucesso está representado pelos Planos de Ação, estabelecidos conforme os 

impactos ambientais prioritários, e sua eficiência está estreitamente relacionada com o 

envolvimento de todos os trabalhadores, definição de responsabilidades e práticas de 

treinamento dos mesmos com o objetivo de buscar a melhoria da qualidade ambiental e, 

assim, garantir a continuidade do ciclo PDCA. 

 

Dessa forma, é possível verificar que o planejamento estratégico propõe novas 

formas de visões direcionadas para uma conduta correta de tomadas de decisões que implicam 
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em melhorias nos resultados. E o SGA, como uma ferramenta gerencial eficaz, sugere que 

todos esses procedimentos, descritos na execução de uma obra, estejam sempre em 

conformidade de forma que concorram para o alcance da melhoria contínua do desempenho 

ambiental, ao mesmo tempo em que entram em sintonia com a legislação ambiental. 
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