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1) DURABILIDADE

10 aspectos sustentáveis da 
Construção em Aço

Forth Rail Bridge

Projeto arquitetônico: John Fowler and

Benjamin Baker

Comprimento: 1.630 m

Volume de aço: 54.000 t

Execução da obra: Sir William Arrol & Co.

Ano de conclusão: 1890

National Liberal Club 

Projeto arquitetônico: Alfred Waterhouse

Ano de conclusão: 1887



2) RECICLABILIDADE E MINIMIZAÇÃO DE RESÍDUOS

10 aspectos sustentáveis da 
Construção em Aço



Projeto arquitetônico: Itamar Berezin
Arquitetura

Área construída: 23.703,69m²

Volume de aço: 1.180t

Projeto estrutural: Codeme Engenharia S/A

Fornecedor da estrutura metálica: Codeme
Engenharia S/A

Execução da obra: Odebrecht Realizações
Imobiliárias.

Ano de conclusão: 2012

2) RECICLABILIDADE E MINIMIZAÇÃO DE RESÍDUOS

10 aspectos sustentáveis da 
Construção em Aço

No caso do The One, foi possível obter uma redução da quantidade de resíduos de madeira
de 81% e uma redução de 11% dos resíduos cinzas, referentes as sobras de concreto
(CIAMPI JR., 2013).



3) REUTILIZAÇÃO E DESCONSTRUÇÃO

10 aspectos sustentáveis da 
Construção em Aço

Hangar em Londres, 1942

Hangar em Rotterdam, 1952

Terminal de Ônibus em Amsterdam, 2015



3) REUTILIZAÇÃO E DESCONSTRUÇÃO

10 aspectos sustentáveis da 
Construção em Aço

Estação de trem inaugurada em 1900 em Paris

Projeto arquitetônico: ACT-Architecture, Renaud Bardon,
Pierre Colboc e Jean-Paul Philippon e Gae Aulenti

Projeto Estrutura Metálica: Victor Laloux

Área construída: 20.000m²

Volume de aço: 12.000 ton

Ano de conclusão: 1986



3) REUTILIZAÇÃO E DESCONSTRUÇÃO

10 aspectos sustentáveis da 
Construção em Aço

ARENA PANTANAL

Projeto arquitetônico: GCP Arquitetura e Urbanismo e Grupo Stadia

Área construída: 80.000 m²

Volume de aço: 9000 t

Projeto estrutural: Ponto de Apoio e Sinclair Knight Merz (conceitual)

Fornecedor da estrutura metálica: MV Construções Metálicas
Estruturas da arquibancada, cobertura e fechamento (7.600 t);
estruturas espaciais Entap Engenharia e Construções.

Execução da obra: Consórcio Santa Bárbara/ Mendes Junior.

Ano de conclusão: 2014



4) PRECISÃO CONSTRUTIVA E PROJETO INTEGRADO

10 aspectos sustentáveis da 
Construção em Aço

INSTITUTO MOREIRA SALLES

Projeto arquitetônico: Andrade e Morettin Arquitetos Associados

Área construída: 8.662 m²

Volume de aço: 400t

Projeto estrutural: Ycon Engenharia e Projetos Estruturais

Fornecimento da estrutura de aço: Eleve Enegenharia e Construções

Execução da obra: Alle e Engenharia)

Ano de conclusão: 2017

• Maior precisão por ter base em processos 
industrializados

• Maior nível de detalhamento

• Controle da cadeia de fornecimento

• Melhor aprumo e nivelamento reduzindo 
espessuras e consumo de argamassas 
(perdas incorporadas)

• Equipe de projetistas e especialistas nas 
mais diversas disciplinas, trabalhando de 
forma integrada desde o início



5) FLEXIBILIDADE NO LAYOUT E LIBERDADE DE FORMAS

10 aspectos sustentáveis da 
Construção em Aço

Arena das Dunas

Heydar Aliyev Cultural Center

Museu Soumaya

Knorr Bremse (35 m entre pilares)

“aço se torna uma 
alternativa adequada 
para as edificações 
onde serão 
necessárias 
adaptações de layout, 
ampliações, reformas 
e mudanças de tipos 
de ocupação ao longo 
de seu período de 
vida útil”



6) REDUÇÃO DO DISTURBIO NO ENTORNO DA OBRA

10 aspectos sustentáveis da 
Construção em Aço

Expansão
Hospital Sírio Libanês – 2015 

PANA HOMES

Projeto arquitetônico: L+M Gets

Área construída: 24.000 m²

Volume de aço: 2.700t

Projeto estrutural: ETCPL, Codeme, Metform (Steel
Deck)

Fornecedor da estrutura metálica: CODEME

Execução da obra: Método Engenharia e Schahin.

Ano de conclusão: 2015

BRASIL AO CUBO

• Off-site Construction

• Menores prazos de obra e seus distúrbios 
ao entorno

• Menores quantidade de estacas (menores 
cargas)

• Menos atividades de cortes em obras



7) REDUÇÃO DE PRAZOS DE OBRA

10 aspectos sustentáveis da 
Construção em Aço

Porto Atlântico Leste - Obra Odebrecht Realizações e STA Arquitetura S.A

viga, pilar e laje em  concreto para um sistema misto com 

núcleos centrais em concreto e pilares, lages e vigas em 

estrutura metálica, pode reduzir 5 meses no prazo total de obra, 

passando de 36 para 31 meses...

Expansão Aeroporto de Confins – BH Bacco Arquitetos

O prazo de execução é sempre um atributo sedutor no uso do 

aço. O aeroporto de Confins, por exemplo, não teria como ficar 

pronto no prazo estipulado de 12 meses se fosse construído 

em outro sistema...



8) PRODUTIVIDADE

10 aspectos sustentáveis da 
Construção em Aço

Consumo de HH



9) SEGURANÇA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

10 aspectos sustentáveis da 
Construção em Aço

• Menos HH em ambientes de 
maior risco e com instalações 
provisórias (altura, quedas, 
choques, etc.)

• Menor quantidade de transporte 
de carga manual 

• Menor tempo de trabalho em 
altura

• Remuneração superior dos 
profissionais (+qualificação)

• Montador x Pedreiro

• Menor rotatividade da mão de 
obra (não temporária e por obra)

• Menos profissionais no inicio da 
curva de aprendizado



10) DESEMPENHO AMBIENTAL DO CANTEIRO DE OBRA

10 aspectos sustentáveis da 
Construção em Aço

• Redução do tempo de canteiro

• Menores volumes de resíduos descartados

• Menos profissionais (parte é off-site locado na 
indústria)

• Menores estoques de materiais

• Menos necessidade de materiais virgens (areia, 
brita, etc.)

• Menos madeira (menos volume e área de 
armazenamento provisório e descarte)

• Demanda bom planejamento de entregas (just-
in-time) para não precisar de estocagem

• Projetada para não precisar ou minimizar 
escoramentos (melhores fluxos e permite 
atividade sob lajes)

Porto Atlantico Leste - Obra Odebrecht Realizações e STA Arquitetura S.A



Certificações de Desempenho Ambiental

Contribuição do Aço nos Principais Referencias de Certificação



Certificações de Desempenho Ambiental

LEED BD+C V. 04 - BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION

TERRENOS SUSTENTÁVEIS

Prevenção da Poluição nas Atividades de Construção: 

o processo construtivo em aço gera menos poluentes particulados (menos poeira em processos de cortes, 
lixamentos, etc.) facilitando o atendimento deste pré-requisito. 

MATERIAIS E RECURSOS

Gerenciamento dos Resíduos da Construção e de Demolição: 

As sobras e rejeitos de uma demolição ou nova construção em aço podem ser mais facilmente segregados e 
destinados para a reciclagem, auxiliando na gestão de resíduos e contribuindo para um maior índice de reciclagem na 
obra.

Divulgação e Otimização de Produtos do Edifício - Origem de Matérias-Primas 
– Relatório de extração de matéria primas: 

Os componentes fabricados em aço podem contribuir para esta pontuação visto que muitos fabricantes já possuem 
relatórios de sustentabilidade de acordo com padrões GRI, OECD, etc.

Divulgação e Otimização de Produto do Edifício - Origem de Matérias-Primas (opção 2) - Práticas de extração 
líderes: 

Os componentes fabricados em aço podem contribuir para esta pontuação visto que alguns fabricantes já incorporam 
resíduos (pré ou pós-consumo) na composição de seus produtos.

...



Certificações de Desempenho Ambiental

AQUA-HQE - EDIFÍCIOS NÃO RESIDENCIAIS EM CONSTRUÇÃO V. 2016

PRODUTOS, SISTEMAS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS

2.1.2. Refletir e garantir a adaptabilidade da construção ao longo do tempo em função da vida útil desejada e de sua 
utilização: 
Estruturas desmontáveis em aço permitem maior facilidade de adaptação/ampliação/redução da edificação ao longo de sua 
vida

2.1.3. Assegurar a desmontabilidade/separabilidade dos produtos e processos construtivos tendo em vista a gestão 
ambiental otimizada de seu fim de vida: 
Este item prioriza o uso de sistemas desmontáveis, assim o uso de estruturas metálicas e coberturas, contribuirá para o 
atendimento.

2.3.5. Exige que sejam escolhidos fabricantes de produtos que não pratiquem a informalidade fiscal e trabalhista: 
A indústria do aço possui um maior grau de formalidade facilitando o atendimento deste item.

CANTEIRO DE OBRAS 

3.2.2. Limitar os incômodos visuais e otimizar a limpeza do canteiro; 3.2.4. Evitar a poluição do ar e controlar o impacto 
sanitário e 3.3.2. Reduzir o consumo de água no canteiro: 
Obras em aço, são mais racionalizadas, permitindo um canteiro mais limpo, com menos poeira e com menor consumo de 
água (ex: sem processos de cura). 

...



Certificações de Desempenho Ambiental

GBC BRASIL CASA E CONDOMÍNIO V. 2017

MATERIAIS E RECURSOS

Crédito 4. Rotulagem Ambiental Tipo II – Materiais Ambientalmente Preferíveis: 
Este crédito valoriza a utilização de materiais cuja composição incorpore insumos reciclados em sua fabricação e 
alguns fabricantes já incorporam resíduos na composição de seus produtos.

...

Crédito 6.1.  Desmontabilidade e Redução de Resíduos – Sistemas Estruturais: 
Este crédito prioriza o uso de sistemas estruturais desmontáveis, assim o uso de estruturas metálicas e coberturas 
parafusadas (não soldadas) auxiliam na obtenção desta pontuação.

Crédito 6.2.  Desmontabilidade e Redução de Resíduos – Sistemas Não Estruturais: 
Este crédito prioriza o uso de sistemas desmontáveis em elementos não estruturais, assim, o uso de painéis de 
fachada ou de vedação interna (drywall, steel framing, etc.) onde é comum o emprego de aço contribuirá para o 
atendimento deste crédito.



Certificações de Desempenho Ambiental

SELO CASA AZUL

CONSERVAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS 

2.2. Flexibilidade de Projeto: 
Estruturas desmontáveis em aço permitem maior facilidade de adaptação/ampliação/redução da edificação ao longo 
de sua vida

...

4.2. Qualidade de materiais e componentes: 
Este item demanda a aquisição de produtos de empresas que estejam qualificadas pelo Programa Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade no Hábitat (PBQP-H). Muitos fabricantes de perfis de aço para dry-wall estão qualificados, 
auxiliando o atendimento deste item.

4.3. Componentes industrializados ou pré-fabricados: 
Este item privilegia o uso de componentes industrializados ou pré-fabricados com o objetivo de a reduzir as perdas 
de materiais e a geração de resíduos. Sistemas construtivos em aço, seja estrutura de aço, drywall, light steel framing
, painéis de fachada, etc. contribuem para o atendimento deste item.

...
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