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RESUMO

A avaliação de impactos é uma técnica inovadora que se agregou ao debate do desenvolvimento sustentável a partir dos anos 1990 e serve para 
avaliar os potenciais impactos positivos e negativos ao longo do ciclo de vida de um produto. Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma metodologia 
que vem sendo aplicada para processos e produtos, e visa mensurar os impactos ambientais do “berço ao túmulo”. Para seu completo 
desenvolvimento é de fundamental importância a execução do Inventário de Ciclo de Vida (ICV), contendo a descrição dos recursos utilizados 
como: matérias-primas, insumos, energia e água. Além disso, a aplicação de estudos locais neste tema vem alcançando relevância para o 
desenvolvimento de bancos de dados regionais. Considerando a arquitetura consciente, que está em consonância com decisões mais 
sustentáveis, e busca nas ferramentas aplicáveis já nas primeiras fases de projeto maneiras de reduzir, ou limitar os problemas ambientais da 
construção; ao invés de projetar soluções e ter que buscar investimentos para reparação de danos futuros. O objetivo do estudo foi pesquisar 
sobre o sistema construtivo Wood Frame, no qual foram exploradas as particularidades do processo industrial na combinação estrutura em 
madeira e chapas de vedação, aplicando a metodologia da ACV. As primeiras fases do estudo forneceram embasamento teórico e conhecimento 
das etapas necessárias ao desenvolvimento de uma ACV, o qual compreende: definição dos objetivos e escopo, análise de inventário, avaliação 
dos impactos e interpretação. Foi desenvolvido o estudo do ICV para uma habitação unifamiliar de 62,79 m², baseada na tipologia dos projetos do 
programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) do Governo Federal. Os resultados obtidos confirmam as vantagens do processo construtivo Wood 
Frame no processo de produção das vedações verticais (Subsistema 1), destacando o baixo impacto ambiental devido aos índices reduzidos do 
volume de resíduo gerado e o fato de tratar-se de construção seca. As perdas são mínimas considerando os altos índices de resíduos gerados e o 
consumo de água para uma construção em alvenaria. Ulteriores resultados são esperados a partir da finalização dos inventários e cálculos, e do 
uso de um aplicativo computacional de ACV, para avaliar os impactos e realizar a conclusão e a interpretação dos dados obtidos.
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