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RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivo aplicar a metodologia emergética como uma ferramenta 

para tomada de decisão no processo construtivo convencional de uma edificação habitacional. 

Seu desenvolvimento se deu através da coleta de dados dos recursos envolvidos na construção 

de uma residência unifamiliar popular, pela delimitação de um diagrama de sistemas que 

representasse os fluxos de materiais do projeto, e finalmente, pela montagem de uma tabela 

contendo esses recursos, suas quantidades e transformidades. No final, obteve-se o valor de 

1,00131x10¹7 sej (emergia solar) na fase construtiva da residência popular de 43m², o que 

permitiu verificar que a areia, brita, telhas cerâmicas e tijolos cerâmicos são os recursos mais 

oneroso em emergia, dentre os demais recursos presentes no orçamento da edificação. 

 

Palavras-chave: Recursos. Sustentabilidade. Valoração ambiental. 

 

 

 

EMERGENCY ANALYSIS OF THE CONVENTIONAL CONSTRUCTION OF A 

SINGLE-FAMILY RESIDENCE 

 

ABSTRACT 

 

This study was made to apply the emergy methodology as a tool for decision making in the civil 

construction of a residential house, built in a conventional way. It was developed through the 

collection of the resources involved in the construction of a house, through delimitation of a 

system diagram representing the material flows on the projetct and the tabulation of these 

containing resources, including their quantities and transformities. In the end, the amount of 

emergy obtained on a contructive phase residence of 43m² was 1,00131x10¹7 sej of solar emergy, 

what allows to verify that sand, gravel, brick and tile are the most costly in emergy, among the 

others resources on the builging budget. 

 

Keywords: Resources. Sustainability. Environment evaluation. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A exploração irrestrita de recursos naturais e a consequente degradação ambiental 

têm sido amplamente debatidas nos últimos anos. Dados da Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2017), informam que em 

2017, o Brasil gerou cerca de 45 milhões de toneladas de resíduos da construção e demolição 

(RCD), sendo que, deste montante, houve uma redução de apenas 0,1%, ou seja, 45 mil 

toneladas. 

A fim de se reduzir estes volumes e os custos, o mercado da construção civil dispõe 

de estratégias no gerenciamento de projetos que já estão sendo adotadas, tais como a escolha 

dos processos construtivos, adoção de métodos de construção desmontáveis, uso de pré-

fabricados, a utilização de materiais recicláveis, entre outras. Neste contexto, o consumidor 

final passa a receber não apenas qualidade física ao adquirir uma edificação, mas também a 

garantia de que houveram processos produtivos que respeitaram as questões ambientais 

(NAGALLI, 2016). 

Desta forma, a tendência pelas edificações sustentáveis passa a ser implantada 

gradativamente. Tal fato pode ser observado nos métodos que enquadram as edificações 

conforme pré-requisitos, critérios ou pontuações dispostas em categorias de eficiência 

representadas por selos, tal como ocorre no Selo Casa Azul (Caixa Econômica Federal), PB-

Edifica (Inmetro) e LEED (United States Green Building Council) (MAGDALENO & 

NÓBREGA, 2015). 

Entretanto, estes métodos de avaliação das edificações, bem como a norma ABNT 

NBR 14653-6/2008 sobre Avalição de Recursos Naturais, “[...] se apoiam em métodos 

econométricos que retratam uma visão antrópica externa [...]” (IBAPE/SP, 2015), 

desconsiderando as características intrínsecas dos próprios elementos do projeto.  

Neste sentido, uma metodologia em ascensão considera a energia incorporada aos 

materiais e processos construtivos ao longo de seu ciclo de vida. Este conceito, que é 

denominado emergia, surgiu em 1983 pelo cientista David Scienceman e Howard Thomas 

Odum remetendo-se a “[...] ferramenta capaz de avaliar produtos e serviços do homem em um 

valor comum aos dos serviços naturais, o valor energético [...]” (SILVA et al., 2016). 

O uso da emergia torna-se um auxílio para a tomada de decisão quanto à escolha  dos 

materiais mais sustentáveis a serem usados na obra, como o que ocorreu nos estudos de 

Avalição de uma Construção Utilizando a Contabilidade Ambiental em Emergia, de Carvalho 

(2010), na Contabilidade Ambiental em Emergia da Construção de uma Casa Residencial de 
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Carvalho et al. (2009) e na Emergy Analysis of Building Manufacturing, Maintenance and 

Use: Em-building Indices to Evaluate Housing Sustainabilitty, de Pulselli et al. (2007). 

 Para Coelho et al. (2002) “a metodologia emergética resgata a memória energética 

solar de todos os fluxos de energia e materiais necessários aos processos, produtos e serviços 

que caracterizam uma região”. Já para Brown e Bardi (2001) a emergia “é uma medida 

universal da riqueza real do trabalho humano, natureza e sociedade em uma base comum”. 

 Odum (2012) considera a emergia como sendo “toda exergia (energia potencial 

disponível) de um determinado tipo (energia solar equivalente) que é utilizada, direta e 

indiretamente para produzir um produto ou um serviço”. Assim, a emergia tem como unidade 

de medida, o sej (joule de energia solar), que acompanha as leis da termodinâmica através dos 

valores de transformidades (sej/J, energia solar por unidade), onde esta última se refere “a 

energia de um tipo necessária para gerar uma unidade de energia de outro tipo” (ODUM, 

2007). 

Partindo destes conceitos, a valoração de um produto pelo método emergético 

acontece pelo uso do valor de transformidade identificado nos respectivos recursos que o 

compõe. Este valor de transformidade torna-se condizente ao valor do produto, visto que “são 

derivados dos processos naturais calculados a partir da emergia solar anual que flui para 

geobiosfera” (SILVA et al., 2016). 

Desta maneira, este projeto teve como propósito obter a emergia total da construção 

convencional de uma residência de 43m², por meio da delimitação de um diagrama de 

sistemas, uma tabela contendo os fluxos dos recursos mais expressivos utilizados na obra, um 

orçamento com os materiais de construção e o próprio projeto da residência. Estas etapas 

descritas são procedimentos próprios da síntese em emergia e contribui para avaliar a real 

sustentabilidade de uma residência através do valor de energia intrínseco aos materiais de 

construção. 

 

 

2 METODOLOGIA  

 

Este artigo tem caráter quantitativo, onde foram levantados os materiais presentes no 

orçamento da fase construtiva de um projeto de habitação unifamiliar popular de 43m², 

utilizados por Junior e Tartari (2016). Com estes dados em mãos, foi delimitado o sistema 

construtivo da residência, através do diagrama de sistemas para representar os fluxos de 
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entrada e saída de recursos e energia. O modelo da simbologia para a ilustração do diagrama e 

da tabela de fluxos encontra-se na Figura 1 e Tabela 1, respectivamente.  

 

Figura 1 - Símbolos empregados no diagrama de sistemas 

 

Fonte: Adaptado de EmergySystems (2008). 

 

Tabela 1 - Estrutura de uma tabela emergética 

 

Fonte: Silva et al. (2016). 

 

Dispondo do diagrama de sistemas, o próximo passo foi levantar as necessidades da 

obra, sendo estas: o volume de material de construção, a quantidade de mão de obra, o tempo 

de trabalho despendido, além da energia solar usada na construção. Não foram consideradas a 

energia elétrica empregada no projeto, nem mesmo a quantia de aço necessária, devido à 

ausência de informações do gênero disponíveis no orçamento utilizado, bem como 

conhecimento técnico suficiente para tal estimativa.  

As quantidades dos insumos foram calculadas mediante os valores de massa, volume e 

peso específico disponíveis em bases de informação do mercado, tais como: websites de 
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fabricantes, na Tabela de Composição de Preços 13 (2010) e em lojas físicas de materiais de 

construção. Em situações onde o material possuía mais de um componente na constituição, foi 

considerado o peso específico daquele de maior relevância ao produto. 

É interessante destacar que para se atingir o valor de emergia dos recursos, foram 

realizadas diversas conversões entre unidades de medida, como o peso específico, massa 

(Kg), volume (m³), área (m²), comprimento (m), Joule (J), tempo (horas), entre outras. 

De posse das quantidades, foram coletadas as transformidades nas unidades de sej/Kg, 

sej/m³ e sej/J dos recursos presentes no estudo de Carvalho (2010), o que facilitou a 

preparação da tabela com os recursos, quantidades e transformidades pertinentes a eles, bem 

como a proporção em porcentagem da emergia de cada material em relação ao total da obra. 

Por fim, calcularam-se os índices de emergia/área e emergia/volume para fins de 

comparação com a literatura de Carvalho et al. (2009), com o mesmo raciocínio deste estudo. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Através do diagrama da Figura 2, foi possível avaliar as principais contribuições dos 

recursos na delimitação do sistema construtivo da residência. As interações entre água, 

materiais de construção, trabalho humano e irradiação solar atravessam a barreira do sistema 

construtivo para formar a casa, que nos termos da metodologia emergética, simboliza um 

depósito de energia. Enquanto isso, a energia não aproveitada durante o processamento dos 

recursos foi perdida pelo sistema, sendo representada através do sumidouro de calor, em 

conjunto com os insumos que interagiram entre si e não agregaram valor à quantidade de 

emergia armazenada na casa, dando origem aos resíduos, que aparecem externamente ao 

sistema da construção. 

 Os dados referentes aos insumos da construção foram tratados através do Apêndice A, 

que contêm o memorial de cálculo que serviram de base, junto ao Apêndice B (Tabela 3), 

para organizar a Tabela 2 de emergia. 
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 Figura 2 - Diagrama de Sistemas que Representa o Sistema Construtivo da Residência 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

    Tabela 2 - Tabela com a quantidade dos recursos e transformidades 

Nº Fluxo Quantidade Unidade 
Transformidad

e (sej/unidade) 

Emergia 

parcial 

Porcentagem 

em emergia 

1 Aço 3,84x100 Kg 6,97x10¹2 2,68x10¹3 0,03% 

2 Água 2,15x10² m³ 3,11x10¹ 6,67x103 0,00% 

3 Alumínio 3,85x10¹ Kg 2,13x10¹3 8,20x10¹4 0,82% 

4 Areia 1,11x104 Kg 1,68x10¹2 1,86x10¹6 18,59% 

5 Argamassa 5,15x10² Kg 3,31x10¹2 1,70x10¹5 1,70% 

6 Argila 9,78x10³ Kg 4,80x10¹2 4,70x10¹6 46,90% 

7 Brita 8,72x10³ Kg 1,68x10¹2 1,47x10¹6 14,63% 

8 Cal 6,22x10² Kg 1,68x10¹2 1,04x10¹5 1,04% 

9 Cimento 2,79x10³ Kg 3,04x10¹2 8,48x10¹5 8,46% 

10 Cobre 1,40x10¹ Kg 1,04x10¹4 1,45x10¹5 1,45% 

11 Energia solar 7,42x1012 J 1,00x100 7,42x10¹2 0,01% 

12 Madeira 8,45x10² Kg 8,79x10¹1 7,43x10¹4 0,74% 

13 Mão de obra 1,71x108 J 1,24x107 2,12x10¹5 2,11% 

14 Mármore 1,01x101 Kg 8,40x10¹2 8,50x10¹3 0,08% 

15 Porcelana 8,40x10¹ Kg 5,14x10¹2 4,32x10¹2 0,00% 

16 PVC 1,31x10² Kg 9,86x10¹2 1,29x10¹5 1,29% 

17 
Tinta, óleo, látex, 

esmalte sintético 
8,36x10¹ Kg 2,55x10¹3 2,13x10¹5 2,13% 

18 Vidro 4,90x100 Kg 1,41x10¹2 6,91x10¹2 0,01% 

              

  Emergia total 1,00x10¹7 100% 
Fonte: A autora (2018). 
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 A Tabela 2 demostra que o processo construtivo demanda aproximadamente 

1,00131x10¹7 sej. Destes insumos, a argila, base dos blocos cerâmicos utilizados nas paredes e 

telhas, foi a mais expressiva em termos de emergia, resultando num valor de 4,70x10¹6 sej. 

Enquanto que a areia, a brita e o cimento empregados nas etapas de assentamento dos blocos, 

pisos, fundação e revestimentos apresentaram valores de 1,86x10¹6, 1,47x10¹6 e 8,48x10¹5sej, 

respectivamente. Por fim, a água resultou em apenas 6,67x10³ sej ao longo de toda a obra, 

valor provavelmente ocasionado pela baixa transformidade de energia presente neste recurso 

sob condições de interação, tais como a do presente estudo. 

No Gráfico 1, é possível observar a síntese em porcentagem dos recursos de maior 

emergia em relação à obra total da Tabela 2. 

 

Gráfico 1 - Porcentagem em emergia dos materiais na fase construtiva da residência. 

 

Fonte: A autora (2018). 
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Gráfico 2 - Percentual da Massa dos Materiais em Relação ao Total da Obra 

 

Fonte: A autora (2018). 

 

 Os gráficos acima possuem os materiais de maior importância da Tabela 2, sendo que 

o Gráfico 1 representa as porcentagens dos recursos em relação à emergia da obra, enquanto 

que o Gráfico 2 possui porcentagens em relação à massa total. Este confronto de informações 

permitiu verificar as diferenças entre as grandezas físicas de massa e energia, já que a Tinta 

acrílica, o PVC e o cobre possuem altas quantidades de emergia embutida, embora exista uma 

pequena quantidade destes produtos, como indica o Gráfico 2. O cimento, por sua vez, 

apresenta emergia quase que correspondente à sua massa, segundo os valores de porcentagem 

identificados. 

 Os resultados da emergia total da residência pronta permitem aferir os indicadores da 

emergia por área e por quantidade, que representam o quanto de emergia estará presente em 

cada metro quadrado ou cúbico de residência construída. Assim, neste projeto convencional, 

serão empregados 2,33x10¹5 sej/m² de obra e 7,76x10¹4 sej/m³, segundo as equações 1 e 2. 

 

Emergia/área= 1,00131x10¹7sej / 43m² = 2,33x10¹5sej/m² --------------------------------------- (1) 

 

Emergia/volume= 1,00131x10¹7sej / (43m² x 3m) = 7,76x10¹4sej/m³ ---------------------------(2) 
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 Em comparação às pesquisas de Carvalho et al. (2009), o valor de emergia total da 

residência de 66,26m² foi de 2,07x10¹7sej, enquanto que para cada metro quadrado de obra, 

obteve-se 3,12x10¹4sej, e 1,04x10¹5sej/m³. Já no presente estudo, o valor de emergia se 

demonstrou próximo, porém menor ao de Carvalho, apresentando uma diferença de 

1,07x10¹7sej em relação ao total de emergia, 7,90x10¹4sej /m² por área e 2,64x10¹4sej/m³ por 

volume. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O valor de emergia total calculado através das informações disponíveis no orçamento 

da residência foi de 1,00131x10¹7 sej. Como os valores de emergia foram calculados 

separadamente, é possível verificar a discrepância entre a emergia referente aos insumos do 

orçamento, bem como as parcelas de massa e emergia dos respectivos materiais. Estas 

diferenças são importantes pois informam quais são os recursos de maior impacto presentes 

na construção, fatores que podem ser levados em consideração no momento da escolha dos 

materiais de construção à serem empregados na obra. Desta forma, o gestor da obra dispõe de 

uma ferramenta adicional para o suporte às tomadas de decisão, principalmente no que diz 

respeito à redução de impactos ambientais. 

Portanto, foi possível constatar que a emergia consegue anexar em seus resultados 

atributos complementares aos valores de energia dos insumos empregados numa obra. Além 

de colocá-los numa base comum de comparação, permite a valoração dos recursos ambientais 

através de grandezas intrínsecas, facilitando a avaliação de impactos ambientais e a 

compensação destes impactos. 
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APÊNDICE A – CÁLCULO DAS COMPONENTES DOS MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR 

 

MADEIRA 

 

 Dimensão de 1 porta lisa é 0,35x0,70x2,10m. Seu volume total é igual a 0,05145m³: 

foram consideradas 3 portas com o mesmo padrão da descrita acima, assim, tem-se o 

volume total de 0,15435m³ de madeira para a porta. A densidade da madeira embaúba 

que constitui a porta é de 540Kg/m³. Desta forma, a massa de todas as portas 

corresponde a 540Kg*0,15435m³, que resulta em 83,349Kg. 

 Dimensão de 1 porta lisa é 0,35x0,80x2,10m. Seu volume total é igual a 0,0588m³. A 

densidade da madeira embaúba que constitui a porta é de 540Kg/m³. Desta forma, a 

massa de todas as portas corresponde a 540Kg*0,0588m³, que resulta em 31,752Kg. 

 

PVC 

 

 Quantidade total de forro PVC exigido no orçamento: 56,79m²: a massa de uma folha 

de PVC com área igual a 1,2m² é de 1,50 Kg. Assim, a massa total de forro PVC 

utilizada neste projeto é de 70,9875 Kg.  

 

TELHAS 

 

 Telha cerâmica, tipo paulistinha: este tipo de telha possui massa referente a 2 Kg e um 

comprimento de 40,8cm. No projeto, é exigido 17 m de telha cerâmica, sendo assim, 

dividiu-se este valor pelo comprimento de uma telha, o que resultou em 

aproximadamente 42 telhas. Multiplicando-se a massa de uma telha pela quantidade 

total do projeto, tem-se 84 Kg, o que equivale a mesma massa de argila total do 

projeto. 

 Cumeeira cerâmica, tipo colonial: este tipo de telha possui massa referente a 2,60 Kg e 

um comprimento de 41cm. No projeto, exige-se 8,10 m de cumeeira, sendo assim, 

dividiu-se este valor pelo comprimento de uma cumeeira, o que resultou em 

aproximadamente 20 cumeeiras. Multiplicando-se a massa de uma cumeeira pela 
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quantidade total do projeto, tem-se 52 Kg, o que equivale a mesma massa de argila 

total do projeto. 

 Cobertura com telha cerâmica (2 fiadas argamassadas): a área plana de cobertura no 

orçamento corresponde a 62,07m², e a inclinação representada no Corte A é de 40%. 

O fator de correção para áreas inclinadas referente aos 40% é de 1,077. A 

multiplicação entre a área plana (62,07m²) e o fator de correção (1,077), resulta em 

66,85m² de área inclinada. A partir deste valor, estima-se quantas telhas são 

necessárias multiplicando-se a área de inclinação (66,85m²) pelo rendimento de telhas 

portuguesas por metro quadrado, que equivalem a 17 telhas. Efetuando as contas, 

obteve-se 1136 telhas ao todo. Como a massa de uma telha corresponde a 2 Kg, tem-se 

um total de 2272Kg de telhas no projeto.  

 Vista beiral (33,64 m): no orçamento, exige-se tábua nas dimensões 1”x 6”: uma tábua 

nestas dimensões possui 0,0066 m³. Para se atingir os 33,64 m, serão necessárias 15, e 

tábuas de 2,20 m de comprimento. Sabendo que a densidade do eucalipto seco é de 

867 Kg/m³, a massa total de madeira é de 87,5 Kg. 

 Estrutura de madeira para telhado (62,70 m²): para se chegar aos 62,70 m², calculou-se 

a área de uma das águas do telhado. Obteve-se assim: 

36 caibros com dimensões de 0,05x0,06x3,35 m, e 0,36 m³ de volume ao todo.  

2 caibros com dimensões de 0,05x0,06x6,23 m, e 0,037 m³ de volume ao todo. 

4 caibros com dimensões de 0,05x0,06x3,6 m, e 0,010 m³ de volume ao todo. 

10 ripas com dimensões de 0,02x0,05x8,31 m, e 0,083 m³ de volume ao todo.  

4 terças com dimensões de 0,06x0,12x8,31 m, e 0,24 m³ de volume ao todo. 

2 pontaletes com dimensões de 0,05x0,06x1,80 m, e 0,010 m³ de volume ao todo. 

O volume total do madeiramento é de 0,74 m³. Considerando a densidade da madeira 

seca (867 Kg/m³), a massa total do madeiramento é de 642 Kg. 

 

PAREDES 

 

 Alvenaria de elevação ½ Vez (9x19x24): o orçamento indica uma quantidade de 92,50 

m² de alvenaria. Um bloco cerâmico nestas condições possui massa de 

aproximadamente 2,8 Kg e rende 20 unidades por m². Multiplicando-se a área total 

(92,50m²) pelas 20 unidades, tem-se o total de 1850 blocos cerâmicos na obra, o que 

dá um total de 5.180 Kg de blocos cerâmicos nesta residência. 
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 Vergas e Contravergas (0,28m³). Concreto fck 20Mpa, traço 1:2:4: considerou-se, para 

este traço de fck, as proporções de 1 Kg de cimento, 2,93 Kg de areia, 3,95 Kg de brita 

e 0,7L de água. Um saco de cimento com 50 Kg rende aproximadamente 0,14 m³ de 

obra, em seu traço convencional. Assim, tem-se que para obter 0,28 m³ do concreto 

das vergas e contravergas são necessários 100 Kg de cimento, 293 Kg de areia, 395 

Kg de brita e 0,07 m³ de água. 

 

FUNDAÇÃO 

 

 Alvenaria de embasamento – tijolos furados: o orçamento indica uma quantidade de 

1,70 m³ de alvenaria. Assim, um bloco cerâmico medindo 0,09x0,19x0,24 m, possui 

2,8 Kg e 0,0041m³, segundo o site do fabricante. Dividindo-se o volume total orçado 

(1,70 m³) pelo volume unitário de bloco (0,0041m³), tem-se o total de 414 blocos para 

embasamento, o que dá um total de 1.159 Kg de blocos cerâmicos nesta residência. 

 Viga de baldrame em concreto (0,85m³). Concreto fck 20 Mpa, traço 1:2:4: 

considerou-se, para este traço de fck, as proporções de 1 Kg de cimento, 2,93 Kg de 

areia, 3,95 Kg de brita e 0,7L de água. Um saco de cimento com 50 Kg rende 

aproximadamente 0,14 m³ de obra, em seu traço convencional. Assim, para se obter 

0,85 m³ do concreto da viga baldrame, são necessários 303,5 Kg de cimento, 889,4 Kg 

de areia, 1199 Kg de brita e 0,2125 m³ de água. 

 

ESQUADRIAS METÁLICAS 

 

 Esquadria Maxim-ar 0,36 m²: este item possui 0,6x06x0,045m e massa de 7 Kg. 

Assim, foi considerado que 30% de sua massa corresponde a 2,10 Kg, enquanto que o 

restante, 4,9 Kg, representa a massa do vidro. 

 

SUPRA ESTRUTURA 

 

 Vigas e pilares, em concreto (1,32m³). Concreto fck 20 Mpa, traço 1:2:4: considerou-

se, para este traço de fck, as proporções de 1 Kg de cimento, 2,93 Kg de areia, 3,95 Kg 

de brita e 0,7L de água. Um saco de cimento com 50 Kg rende aproximadamente 0,14 

m³ de obra, em seu traço convencional. Assim, para se obter 1,32 m³ de concreto para 
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as vigas e pilares, são necessários 471,4 Kg de cimento, 1381,3 Kg de areia, 1862,15 

Kg de brita e 0,33 m³ de água. 

 

PAVIMENTAÇÕES 

 

 Calçada em concreto simples (1,14m³). Concreto fck 10,5 Mpa: considerou-se, para 

este concreto simples, as proporções de 1 Kg de cimento, 2,93 Kg de areia, 3,95 Kg de 

brita e 0,7L de água. Um saco de cimento com 50 Kg rende aproximadamente 0,14 m³ 

de obra, em seu traço convencional. Assim, para se obter 1,14 m³ de concreto para as 

vigas e pilares, são necessários 407 Kg de cimento, 1193 Kg de areia, 1596 Kg de 

brita e 0,28 m³ de água. 

 Lastro de concreto simples (1,90m³). Concreto fck 13,5 Mpa: considerou-se, para este 

concreto simples, as proporções de 1 Kg de cimento, 2,93 Kg de areia, 3,95 Kg de 

brita e 0,7L de água. Um saco de cimento com 50 Kg rende aproximadamente 0,14 m³ 

de obra, em seu traço convencional. Assim, para se obter 1,90 m³ de concreto para as 

vigas e pilares, são necessários 678 Kg de cimento, 1988 Kg de areia, 2680 Kg de 

brita e 0,47 m³ de água. 

 Lastro de Brita nº2 (1,83m³): a brita do tipo 2 possui 1.556 Kg/m³ de densidade. 

Assim, serão necessários 2,85Kg de brita nº2 nesta obra. 

 

AZULEJO 

 

 Azulejo interno e externo (32,04m²): a partir de um uma peça disponível do fabricante, 

obteve-se uma massa de 0,37 Kg por azulejo. O rendimento de 34 azulejos equivale a 

1,02m² de obra. Assim, são necessários 1068 azulejos neste projeto, o que equivale a 

395 Kg de argila. 

 

ARGAMASSA 

 

 Para o total da obra, foi considerada 118m² de área total para assentamento. Assim, um 

saco de 20Kg de argamassa, rende 4m² de obra. Portanto, serão necessários 590Kg de 

argamassa na obra. 
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REVESTIMENTO INTERNO 

 

 Chapisco externo 1:3 (66,20m²): uma lata de cimento equivale a 25 Kg de cimento. 

Três latas de areia equivalem a 90Kg e para se produzir o chapisco, estimou-se uma 

quantidade de 18L de água, aproximadamente. Estas quantidades correspondem a 

35m² de obra. Portanto, para se produzir 66,20m² do orçamento, serão necessários 

47,3 Kg de cimento, 170Kg de areia e 0,034m³ de água. O peso específico do cimento 

é igual a 1250Kg/m³. O da areia 1620Kg/m³. 

 Chapisco interno 1:4 (106,96m²): uma lata de cimento equivale a 25 Kg de cimento. 

Três latas de areia equivalem a 90Kg e para se produzir o chapisco, estimou-se uma 

quantidade de 18L de água, aproximadamente. Estas quantidades correspondem a 

35m² de obra. Portanto, para se produzir 106,96m² do orçamento, serão necessários 

76,4 Kg de cimento, 366 Kg de areia e 0,055 m³ de água. O peso específico do 

cimento é igual a 1250Kg/m³. O da areia 1620Kg/m³. 

 Chapisco grosso (10,47m²): uma lata de cimento equivale a 25 Kg de cimento. Três 

latas de areia equivalem a 90Kg e para se produzir o chapisco, estimou-se uma 

quantidade de 18L de água, aproximadamente. Estas quantidades correspondem a 

35m² de obra. Portanto, para se produzir 10,47 m² do orçamento, serão necessários 

7,48 Kg de cimento, 26,92 Kg de areia e 0,005 m³ de água. O peso específico do 

cimento é igual a 1250Kg/m³. O da areia 1620Kg/m³. 

 Emboço interno (106,96m²): foi considerado um traço de 1:2:8, com espessura de 

1,5mm de emboço para se obter o volume total do orçamento, que resultou em 1,60 m³ 

de obra. Uma lata de cimento corresponde a 25 Kg. Duas latas de cal correspondem a 

54 Kg. Já 8 latas de areia são iguais a 240 Kg. Estes valores foram obtidos através do 

peso específico do cimento (1250Kg/m³), da areia (1620Kg/m³) e da cal (1500 Kg/m³). 

Estas quantidades correspondem a 0,19m³ de obra. Portanto, para se produzir 1,6m³ do 

orçamento serão necessários 177 Kg de cimento, 384 Kg de cal e 1706 Kg de areia e 

0,32 m³ de água, que equivale a aproximadamente 20% do montante do material. 

 Emboço Paulista (66,20m²): foi considerado um traço de 1:2:8, com espessura de 

1,5mm de emboço para se obter o volume total do orçamento, que resultou em 0,99 m³ 

de obra. Uma lata de cimento corresponde a 25 Kg. Duas latas de cal correspondem a 

54 Kg. Já 8 latas de areia são iguais a 240 Kg. Estes valores foram obtidos através do 

peso específico do cimento (1250Kg/m³), da areia (1620Kg/m³) e da cal (1500 Kg/m³). 
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Estas quantidades correspondem a 0,19m³ de obra. Portanto, para se produzir 0,993 m³ 

do orçamento serão necessários 110 Kg de cimento, 238 Kg de cal e 1060 Kg de areia 

e 0,19 m³ de água, que equivale a aproximadamente 20% do montante do material. 

 

PINTURAS 

 

 Tinta látex (76,72m²): uma lata de tinta látex com 3,6 L rende aproximadamente 76m². 

Assim, para cobrir os 76,72m² de tinta são necessários 3,63L de tinta e 0,0018m³ de 

água, pois deve ser diluída em uma quantidade de 50% por demão. A densidade da 

tinta látex é de 1,35Kg/L, assim, é exigido 4,9Kg de tinta látex no orçamento. 

 Esmalte sintético (18,27m²): uma lata de esmalte sintético, com 3,6 L, rende 

aproximadamente 75m². Assim, para cobrir os 18,27 m² de esmalte são necessários 

0,87 L. A densidade do esmalte sintético é de 1g/cm³, assim, é exigido 0,87Kg de 

esmalte sintético no orçamento. 

 Emassamento com massa PVA (76,72m²): uma lata de massa corrida, com 6 Kg, rende 

aproximadamente 12m². Assim, para cobrir os 76,72 m² de emassamento são 

necessários 38,36 Kg de massa corrida. 

 Tinta óleo (5,98 m²): uma lata de tinta óleo, com 3,6 L, rende aproximadamente 45m². 

Assim, para cobrir os 5,98m² de tinta são necessários 0,87 L. A densidade da tinta óleo 

é de 1g/cm³, portanto, é exigido 0,47Kg de tinta óleo no orçamento. 

 Tinta texturizada acrílica (64,40 m²): uma lata de tinta texturizada acrílica, com 3,6 L, 

rende aproximadamente 6 m². Assim, para cobrir os 64,40 m² de tinta são necessários 

38,64 L. A densidade da tinta é de 1,6 Kg/L, portanto, é exigido 38,64 Kg de tinta 

texturizada acrílica no orçamento.  

 

PISOS CERÂMICOS 

 

 Piso cerâmico (38,01m²): a partir de um uma peça disponível do fabricante, obteve-se 

uma massa de 3,7Kg por piso. O rendimento de 10 pisos equivale a 2,02m² de obra. 

Assim, são necessários 188 pisos neste projeto, o que equivale a 594 Kg de argila. 
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RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIIL 

 

 Rodapé Cerâmico (33,78m): a partir de um uma peça disponível do fabricante, com 

dimensão de 0,085x0,007x0,45 m, obteve-se uma massa de 0,57Kg por rodapé. Para 

se obter 33,78 metros de rodapé com 45 centímetros de comprimento, serão 

necessários 75 rodapés, o que equivale a 42,75 Kg de argila. 

 Soleira com piso cerâmico (0,27m²): a partir de um uma peça disponível do fabricante, 

com dimensão de 0,45x0,45x0,007 m, obteve-se uma massa de 3,7Kg por piso. O 

rendimento de 10 pisos equivale a 2,02m² de obra. Assim, 0,27m² equivalem a 4,9Kg 

de argila, considerando a área de um piso (0,202m²). 

 Soleira de pedra natural (1,60x0,15x0,003m) mais peitoril (7,40x0,15x0,003m): a 

densidade do quartzito, rocha considerada neste item, é de 2,5g/cm³. A soma dos 

volumes da soleira com o peitoril resulta em 0,004m³, portanto, a massa de quartzito 

equivale a 10,12Kg. 

 Piso de cimento alisado (38,01m², com traço 1:5 e espessura de 2 cm): considerou-se 

neste item o volume referente a área e espessura especificado no orçamento, que 

resulta em 0,7602m³. A partir deste valor, identificou-se as proporções de cimento 

areia e água. Um saco de cimento com 50 Kg rende 0,17m³ de área, 0,2m³ de areia e 

18L de água. Assim, para executar 0,7602m³ de obra serão necessários 80,5L de água, 

224 Kg de cimento e 1335Kg de areia.  

 

TUBULAÇÃO ELÉTRICA 

 

 Caixa PVC 4”x2” p/ Eletroduto - Condulete (27 unidades): a edificação irá precisar de 

27 unidades deste item. Cada unidade pesa 47 gramas, resultando numa massa total de 

1,27 kg de PVC. 

 Eletroduto PVC Flexível Corrugado 20mm (90m): a edificação demandará 90m de 

eletroduto, segundo o fabricante, uma embalagem contendo 50m de eletroduto pesa 

2,1kg, desta forma, calcula-se que serão necessários 3,78kg de PVC na forma de 

eletroduto. 
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FIAÇÃO ELÉTRICA 

 

 Cabo de Cobre, antichama, 1,5mm² (82,06m): será necessário o uso de 82,06 metros 

deste material, considerando um peso líquido de 20 kg/km, o peso total necessário será 

de 1,64 kg. 

 Cabo de Cobre, antichama, 2,5mm² (145,86m): será necessário o uso de 145,86 metros 

deste material, considerando um peso líquido de 32 kg/km, o peso total necessário será 

de 4,67 kg. 

 Cabo de Cobre, antichama, 4mm² (26,07m): será necessário o uso de 26,07 metros 

deste material, considerando um peso líquido de 45 kg/km, o peso total necessário será 

de 1,17 kg. 

 Cabo de Cobre, antichama, 6mm² (14m): será necessário o uso de 14 metros deste 

material, considerando um peso líquido de 65 kg/km, o peso total necessário será de 

0,91 kg. 

 Cabo de Cobre, antichama, 10mm² (48m): será necessário o uso de 48 metros deste 

material, considerando um peso líquido de 116 kg/km, o peso total necessário será de 

5,57 kg. 

 Disjuntor, tipo DIN/IEC, monopolar, 20A (5 unidades): será necessário o uso de 5 

unidades deste componente, considerando um peso líquido unitário de 84 gramas, 

têm-se um peso total de 420 gramas. 

 

ACESSÓRIOS ELÉTRICOS 

 

 Interruptor Embutido Simples, 10A/250V (8 unidades): a edificação necessitará de 8 

unidades deste componente elétrico. O peso líquido unitário deste item é 60 gramas, 

desta forma, o peso total será de 480 gramas.  

 Soquete de Porcelana, base E27 (7 unidades): a edificação necessitará de 7 unidades 

deste componente elétrico. O peso líquido unitário deste item é 120 gramas, desta 

forma, o peso total será de 840 gramas.  

 Tomada 2P+T, 10A/250V, com espelho (7 unidades): as instalações elétricas da 

edificação irão precisar de 7 unidades deste componente, como seu peso líquido 

unitário é de 41 gramas, o peso total será de 287 gramas. 

 Haste de Aterramento em Aço, 3m, 5/8”: massa 3,84 kg.  
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TUBULAÇÃO DE ÁGUA 

 

 Joelho PVC, 90°, água fria, 25mm (15 unidades): a edificação necessitará de 15 

unidades deste item, seu peso líquido unitário deste é 24 gramas, desta forma, o peso 

total será de 360 gramas.  

 Tubo PVC, água fria, 25mm (35 metros): a edificação necessitará de 35 metros deste 

componente, seu peso líquido é 195 gramas por metro linear, desta forma, o peso total 

será de 6,82 kg.  

 Tubo 100mm esgoto: 3m de tubo possui massa de 2,6Kg, portanto, 13,5m terão 11,7 

Kg de PVC. 

 Tubo 50mm esgoto: 3m de tubo possui massa de 2Kg, portanto, 6m terão 4Kg de 

PVC. 

 Tubo 40mm esgoto: 3m de tubo possui massa de 1,3Kg, portanto, 10,80m terão 4,68 

Kg de PVC. 

 Joelho esgoto 90º, 40mm: 1 peça possui massa de 0,24Kg, portanto, 17 peças terão 

4,82 Kg de PVC. 

 Caixa d’água de PVC 500L: foi considerada uma caixa de PVC e não de fibra de vidro 

para facilitar as estimativas. A massa total deste volume é de 10,5Kg com tampa. 

 Caixa de inspeção: massa de 4,63 Kg. 

 Caixa de gordura: massa de 6,22 Kg. 

 Caixa sifonada: massa de 0,41 Kg. 

 

MÃO DE OBRA TOTAL 

 

 Foram consideradas um total de 4 pessoas, trabalhando oito horas diárias, num período 

de quarenta dia para a construção da residência. Energia da mão de obra = horas 

trabalhadas x metabolismo humano x 4186J/kcal. Assim, se tem 326,15 horas x 

125Kcal/h x 4184J/Kcal= 1,71E+8J. 

 

ENERGIA SOLAR 

 

 É igual a área da construção x Irradiação solar proporcional ao tempo de obra x (1-

albedo da região) = contribuição pela energia solar (PULSELLI, 2007). Desta forma, 
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tem-se que Irradiação Solar Total é igual a 1866 kWh/m2, (GLOBAL SOLAR 

ATLAS, 2018), transformando este valor em Joule, tem-se 6,7176*109 T/m². O 

Albedo, segundo MARTINS & ROSA (2016) é de 0,25. Já o tempo da obra 

equivalente aos 40 dias de trabalho com 4 pessoas é de 326,15h. Assim, a energia 

solar é igual a 43m² x 6,7176*109 T/m² x (1-0,25) x 326,15h, que resulta em 

7,42E+12. 
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APÊNDICE B – TABULAÇÃO INICIAL DOS INSUMOS DO PROJETO 

 

Tabela 3 - Organização do memorial de cálculo de acordo com as fases da construção residencial 

Fluxo Unidade Quantidade/obra 
Transformidade 

(sej/unidade) 

Emergia 

total/obra 

Serviços gerais         

Mão de obra J 1,71E+08 1,24E+07 2,12E+15 

Fundação         

Argila Kg 1159 4,80E+12 5,56E+15 

Cimento Kg 466,85 3,04E+12 1,42E+15 

Areia Kg 1503,08 1,68E+12 2,53E+15 

Brita Kg 2091,5 1,68E+12 3,51E+15 

Água m³ 212,7 3,11E+01 6,61E+03 

Supraestrutura         

Cimento Kg 493,83 3,04E+12 1,50E+15 

Areia Kg 1436,84 1,68E+12 2,41E+15 

Brita Kg 1956,73 1,68E+12 3,29E+15 

Água m³ 0,354 3,11E+01 1,10E+01 

Paredes e painéis         

Argila Kg 5180 4,80E+12 2,49E+16 

Cimento Kg 100 3,04E+12 3,04E+14 

Areia Kg 293 1,68E+12 4,92E+14 

Brita Kg 395 1,68E+12 6,64E+14 

Água m³  0,07 3,11E+01 2,18E+00 

Esquadrias         

Alumínio Kg 38,52 2,13E+13 8,20E+14 

Vidro Kg 4,9 1,41E+12 6,91E+12 

Esquadrias de 

madeira         

Madeira Kg 115,24 8,79E+11 1,01E+14 

Coberturas e proteção         

Madeira Kg 729,5 8,79E+11 6,41E+14 

Argila Kg 2407 4,80E+12 1,16E+16 

Revestimentos         

Cimento Kg 253,4 3,04E+12 7,70E+14 

Areia Kg 2072 1,68E+12 3,48E+15 

Água m³ 0,375 3,11E+01 1,17E+01 

Cal Kg 384 1,68E+12 6,45E+14 

Azulejo         

Argila Kg 395 4,80E+12 1,90E+15 

Argamassa Kg 160 3,31E+12 5,30E+14 

Cimento Kg 164,78 3,04E+12 5,01E+14 

Areia Kg 1256,92 1,68E+12 2,11E+15 

Água m³ 0,237 3,11E+01 7,37E+00 
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Fluxo Unidade Quantidade/obra 
Transformidade 

(sej/unidade) 

Emergia 

total/obra 

Cal Kg 238 1,68E+12 4,00E+14 

Forros         

PVC Kg 70,9875 9,86E+12 7,00E+14 

Pinturas         

Tinta acrílica, a óleo e 

látex, esmalte sintético 
Kg 83,64 2,55E+13 2,13E+15 

Água m³ 0,0018 3,11E+01 5,60E-02 

Piso cimentado         

Cimento Kg 1085 3,04E+12 3,30E+15 

Areia Kg 3181 1,68E+12 5,34E+15 

Brita Kg 4278,85 1,68E+12 7,19E+15 

Água m³  0,75 3,11E+01 2,33E+01 

Piso cerâmico         

Água m³ 0,0805 3,11E+01 2,50E+00 

Cimento Kg 224 3,04E+12 6,81E+14 

Areia Kg 1335 1,68E+12 2,24E+15 

Argila Kg 594 4,80E+12 2,85E+15 

Argamassa Kg 190 3,31E+12 6,29E+14 

Rodapé, soleiras e 

peitoril         

Argila Kg 47,65 4,80E+12 2,29E+14 

Argamassa Kg 165 3,31E+12 5,46E+14 

Mármore Kg 10,12 8,40E+12 8,50E+13 

Tubulação elétrica         

PVC Kg 5,05 9,86E+12 4,98E+13 

Fiação elétrica         

Cobre Kg 13,96 1,04E+14 1,45E+15 

PVC Kg 0,42 9,86E+12 4,14E+12 

Acessórios elétricos         

PVC Kg 0,767 9,86E+12 7,56E+12 

Porcelana Kg 0,84 5,14E+12 4,32E+12 

Aterramento         

Aço Kg 3,84 6,97E+12 2,68E+13 

Tubulação de água     

 

  

PVC Kg 17,68 9,86E+12 1,74E+14 

Tubulação de esgoto         

PVC Kg 36,13 9,86E+12 3,56E+14 

Energia solar J 7,42E+12 1,00E+00 7,42E+12 

          

  Emergia  total   1,00131E+17 

Fonte: O autor (2018). 

 


