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RESUMO 

 

A construção civil, setor comumente conhecido pela utilização de métodos e 

processos tradicionais, tem se voltado, nos últimos anos, à adoção de práticas 

inovadoras para atender as novas demandas da sociedade e se modernizar. Essas 

inovações abrem caminho para uma série de benefícios, antes pouco explorados 

pelos construtores, como diferenciação dos produtos, ganhos de produtividade e 

redução de mão de obra, em linhas gerais. A inovação se mostra, então, como uma 

prática que busca melhorar e desenvolver produtos e processos dentro de uma cultura 

organizacional. É buscando incentivar o uso da inovação na construção civil que o 

contexto deste trabalho se encontra ao propor a identificação de inovações 

tecnológicas desenvolvidas por construtoras e fornecedores do setor, nacionais e 

estrangeiras, para o sistema de vedação vertical interna e externa. Para identificação 

dessas inovações, foi indicado como método a realização de uma pesquisa 

consultando diferentes revistas técnicas e endereços eletrônicos de construtoras e 

fornecedores da construção civil nacionais e estrangeiros. Para apresentação dessas 

inovações de maneira clara e visual, foi proposto um catálogo versando sobre as 

vantagens, as limitações, as etapas da inovação e as preparações para o uso, sempre 

exemplificadas por meio de fotos ilustrativas. Como resultado, foram encontradas 

cinquenta inovações que, em linhas gerais, procuram industrializar processos, garantir 

produtividade, gerar economia ao construtor e consumidor final,  atender as demandas 

de desempenho habitacional, utilizar materiais ambientalmente e diferenciar o produto 

final da construção civil. 

 

Palavras-chave: Inovação. Construção Civil. Catálogo.



 

ABSTRACT 

 

Civil construction, a sector commonly known for the use of traditional methods and 

processes, has turned, in recent years, to the use of innovative practices to meet the 

new demands of society and to modernize itself. These innovations open the way to a 

number of benefits, previously little explored by constructors, such as product 

differentiation, productivity gains and labour reduction, in general terms. Thus, 

innovation is a practice that seeks to improve and develop products and processes 

within an organizational culture. It is seeking to encourage the use of innovation in 

construction that the context of this work fits in by proposing the identification of 

technological innovations developed by national and foreign builders and suppliers 

from the sector to be used in the internal and external vertical sealing system. For the 

identification of these innovations, it was indicated as method a research, consulting 

different technical magazines and electronic addresses of builders and suppliers of 

civil construction, both national and foreign. For the presentation of these innovations 

in a clear and visual way, it was proposed a catalogue talking about its advantages, 

limitations, stages of innovation and preparations for use was, always exemplified by 

illustrative photos. As a result, fifty innovations were found that, in general, seek to 

industrialize processes, generate savings for the builder and final consumer, meet the 

demands of housing performance, utilize environmentally friendly materials and 

differentiate the final product of civil construction. 

 

Key-words: Innovation. Civil construction. Catalogue. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O setor da construção civil tem grande relevância na economia brasileira, 

sendo responsável por empregar 8,67% da população ocupada brasileira (CÂMARA 

BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, 2014). Apesar disso, ainda é um 

dos setores mais tradicionais e menos desenvolvidos da indústria nacional 

(NASCIMENTO; SANTOS, 2003). Vários autores, inclusive, retratam a construção civil 

como um setor conservador e pouco acostumado com adotar a inovação em seus 

produtos e processos (HALPIN; WOODHEAD, 2004; FARAH, 1996 apud 

SCHREIBER; PINHEIRO, 2016, tradução nossa). 

Para Aro e Amorim (2004 apud FRANCKLIN JR.; AMARAL, 2008) o 

processo de introduzir a inovação e difundi-la na indústria da construção se assemelha 

a outros setores da indústria. Contudo, há uma resistência para esse setor atribuída 

pela estrutura geral da construção civil e seu modo operante desenvolvido há muitos 

anos (HIRSCHFELD, 2000 apud SCHREIBER; PINHEIRO, 2016, tradução nossa). 

Soma-se a essa resistência o caráter multidisciplinar dessa indústria que pode 

significar o envolvimento de diversas empresas ao longo de uma larga cadeia 

produtiva (FRANCKLIN JR.; AMARAL, 2008). 

Além disso, o próprio usuário final do produto gerado pela indústria da 

construção civil contribui para esse conservadorismo. Francklin Jr. e Amaral (2008) 

afirmam que o usuário, normalmente, tem a percepção do modelo tradicional como 

mais seguro. 

Para compreender melhor esse cenário, é importante explicar que o setor 

da construção civil, segundo Halpin e Woodhead (2004 apud SCHREIBER; 

PINHEIRO, 2016, tradução nossa) se desenvolveu no Brasil em cinco fases distintas 

que caracterizaram diferentes momentos de disponibilidade tecnológica.  

A primeira fase, ocorreu entre 1500 e 1850 com a chegada dos portugueses 

ao Brasil. Essa fase foi marcada pelo uso de mão de obra escrava pouco qualificada 

e pouco conhecimento tecnológico (SCHREIBER; PINHEIRO, 2016, tradução nossa). 

A segunda fase, entre 1850 e 1930, foi marcada pela presença, em primeiro 

momento, da família real brasileira que ofereceu condições para o início do processo 

de industrialização da construção, com investimentos massivos em portos e 

infraestrutura ao redor do país (SCHREIBER; PINHEIRO, 2016, tradução nossa). 
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A terceira fase, entre 1930 e 1950, ocorreu com a emergência da classe 

média que estimulou a indústria de habitação. Além disso, houve um aumento nos 

gastos públicos pelo Governo Federal que fortificou a indústria da construção pesada 

(FARAH, 1996 apud SCHREIBER; PINHEIRO, 2016, tradução nossa). 

A quarta fase, compreendida entre nos anos 1955 e 1970, foi marcada 

fortemente pela atuação do governo em promover o setor de habitação, criando em 

1964 o Banco Nacional de Habitação (BNH) para financiar a produção e a compra de 

imóveis (SOUZA, 2012 apud MOURA, 2015). Além disso, investimentos em grandes 

obras como a Ponte Rio-Niterói e a Rodovia Transamazônica incentivaram a criação 

de empregos e a profissionalização da mão de obra, resultando na criação do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), que procura capacitar os operários da 

indústria (FARAH, 1996; THOMAZ, 2001; RIBEIRO; PINTO; STARLING, 2002 apud 

SCHREIBER; PINHEIRO, 2016, tradução nossa). 

A quinta fase, a partir de 1970, evidenciou que o setor da construção civil 

ainda não atingiu maturidade tecnológica, sendo ainda marcado fortemente por uma 

força produtiva pouco capacitada e com baixo nível educacional. (SCHREIBER; 

PINHEIRO, 2016, tradução nossa).  

Apesar desse cenário, a partir do final da década de 1980, a indústria da 

construção civil passou a questionar seu atraso tecnológico e passou a pensar no seu 

processo de produção (ARO; AMORIM, 2004 apud FRANCKLIN JR.; AMARAL, 2008). 

A indústria da construção civil passou então a melhorar a qualidade final 

dos produtos, com a racionalização dos processos e com o desenvolvimento de 

inovações tecnológicas (FRANCKLIN JR.; AMARAL, 2008). 

Uma nova fase da construção civil no Brasil pode ser considerada a partir 

dos anos 2000. Segundo Nascimento e Santos (2003), as empresas sentiram a 

necessidade de investir em modernização de modo a acompanhar a evolução 

mundial. Já em 2009, houve um aumento grandioso na demanda por obras de 

habitação com o Governo Federal buscando diminuir o déficit habitacional existente 

através do Programa Minha Casa Minha Vida (MOURA, 2015). Concomitantemente, 

o Programa de Aceleração do Crescimento, também do Governo Federal, contribuiu 

para esse aumento na demanda (CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO, 2011). 

Moura (2015) afirma que se passou, portanto, a ter a necessidade de meios 

de produção que acompanhassem o aumento da demanda do setor de habitação. A 
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inovação, ainda segundo o referido autor, apareceu então como um meio para 

combater esse problema. 

Acredita-se que ao fazer uso da inovação, a empresa consegue atender 

melhor as demandas da construção civil, com vantagens que vão desde a redução de 

mão de obra, passando pelo aumento de produtividade e indo até a redução do custo 

de produção (PRIES; JANSZEN, 1995; BOUGRAIN, 2010; GAMBATESE; 

HALLOWELL, 2011 apud MOURA, 2015). Contudo, tem-se como desafio a promoção 

de condições viáveis para investimentos em tecnologia, em processos produtivos que 

busquem a sustentabilidade dos meios de construção (CÂMARA BRASILEIRA DA 

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, 2014). 

Um dos esforços para superação desses desafios foi a criação da norma 

de desempenho em 2013 – NBR 15.575 – pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). Essa norma procura estabelecer parâmetros objetivos e 

quantitativos para medir o desempenho dos sistemas construtivos, buscando 

disciplinar as relações entre os elos da cadeia econômica e reduzir as incertezas dos 

critérios subjetivos, caracterizando-se como uma importante evolução no setor da 

construção civil (CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, 2014). 

Ainda nesse contexto de mudanças, diversos trabalhos e esforços têm sido 

realizados nos últimos anos a fim de incentivar e difundir o uso da inovação no 

mercado de construção civil. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), 

por exemplo, criou o Programa de Inovação Tecnológica (PIT) que objetiva fazer um 

estudo e uma análise do desenvolvimento, difusão e avaliação das inovações 

tecnológicas no mercado de construção brasileiro (CBIC, 2011).  

Como resultado desses esforços, em 2011 a CBIC lançou o Caderno de 

Casos de Inovação na Construção Civil, que teve uma segunda edição lançada em 

2014. Ambos os cadernos reúnem casos de destaque no uso da inovação na 

construção civil brasileira. Já em 2016, a CBIC lança o Catálogo de Inovação na 

Construção Civil que lista as principais práticas inovadoras para os sistemas 

estrutural; de piso; de vedação; de cobertura; de instalações; e ainda para 

ferramentas, máquinas ou equipamentos.  Essas publicações procuram incentivar a 

difusão do uso da inovação tecnológica pelas empresas brasileiras de construção civil. 

É nesse contexto que esta monografia se encontra. Procura-se aqui reunir 

e listar casos inovadores na construção civil, mais especificamente para os sistemas 

de vedação vertical internos e externos. Busca-se, portanto, disponibilizar e propagar 
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informações acerca da inovação tecnológica a fim de incentivar essas práticas por 

parte do mercado da construção civil. 

 

1.1 Objetivo geral 

 

 Identificar e caracterizar as principais inovações tecnológicas da 

construção civil para sistemas de vedação vertical interno e externo existentes no 

mercado brasileiro e internacional. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos que contribuem para atingir o objetivo geral são: 

a) Realizar levantamento de inovações para sistemas de vedação vertical 

interno e externo; 

b) Efetuar mapeamento das inovações de acordo com os mercados dos 

países onde elas são desenvolvidas; 

c) Elaborar um catálogo das inovações identificadas. 

 

1.3 Estrutura da Monografia 

 

Esta monografia foi dividida em cinco capítulos: introdução, revisão da 

literatura, metodologia, resultados e conclusão. 

No primeiro capítulo, a introdução, são apresentadas as ideias iniciais, bem 

como uma contextualização justificado a necessidade do trabalho. São ainda expostos 

os objetivos gerais e os objetivos específicos da monografia. 

No segundo, faz-se a revisão da literatura onde serão apresentados os 

principais conceitos acerca das inovações tecnológicas: classificações; formas de 

gestão; fontes de incentivo e de fomento; o uso na construção civil, dentre outros. 

Além disso, discorrerá ainda sobre os diferentes sistemas construtivos com foco 

voltado para o sistema de vedação vertical, objeto desse trabalho. 

No terceiro, mostra-se a metodologia da monografia, explicando o passo a 

passo adotado para obtenção dos resultados. 
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O quarto capítulo apresenta e discute os resultados encontrados. Por 

último, o quinto capítulo conclui o trabalho, respondendo ao atendimento dos 

objetivos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo, é apresentado o referencial teórico deste trabalho. Serão 

discutidos: conceitos de inovação; tipos de inovação; benefícios da inovação; fontes 

de fomento à inovação; obstáculos à inovação; a inovação no cenário brasileiro; a 

inovação na construção civil; Programa de Inovação Tecnológica (PIT); Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) e a norma de 

desempenho NBR 15.575. 

  

2.1 Conceitos de Inovação 

 

Ao longo dos anos, diversos conceitos foram trabalhados e discutidos por 

autores acerca da inovação. Entende-se que a inovação se relaciona com uma 

introdução exitosa de um produto ou serviço no mercado; podendo ainda, estar 

associada a implementação de um novo processo ou método em uma organização 

(CARVALHO; REIS; CAVALCANTE, 2011). 

Mattos, Stoffel e Texeira (2010 apud CARVALHO; REIS; CAVALCANTE, 

2011) afirmam que a inovação é o fruto de uma ideia implementada através de ações 

que geram um resultado aceito no mercado. 

Já Rogers e Shoemaker (1971 apud TIGRE, 2006) entendem a inovação 

como “uma ideia, uma prática ou um objeto percebido como novo pelo indivíduo”. 

Nesse sentido, é importante diferenciar a invenção da inovação: o primeiro consiste 

na criação de um produto, técnica ou processo inédito que pode ocorrer, sem 

necessariamente, ter valor ou sucesso comercial; o segundo, contudo, é resultado de 

uma aplicação prática da invenção (TIGRE, 2006). Carvalho, Reis e Cavalcante 

(2011) afirmam que nem toda invenção se transforma em inovação, visto que esta 

está atrelada a uma aplicação comercial efetiva. 

Diante desses conceitos, destaca-se o Manual de Oslo que é uma 

publicação da Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OECD) 

que se tornou a principal referência conceitual e metodológica para analisar o 

processo de inovação. O Manual de Oslo define a inovação como: 

Uma inovação é a implantação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas. (OECD; FINEP, 
2005). 
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Percebe-se, então, que o conceito de inovação se consolida como uma 

inserção bem-sucedida nas práticas de negócio – ou seja, no mercado – bem como 

numa organização. 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) afirmam ainda que a inovação também se 

configura pela habilidade de estabelecer relações, detectar oportunidades e tirar 

proveito das mesmas. 

 

2.2 Tipos de Inovação 

 

Diversos autores buscaram classificar as inovações, utilizando critérios 

semelhantes ou distintos.  

Tigre (2006) entende como inovações incrementais aquelas feitas cujo 

produto resulta em melhorias no design ou qualidade do produto; em 

aperfeiçoamentos de layout e processos ou até mesmo em novos arranjos logísticos 

e organizações. O referido autor entende que a inovação incremental resulta de um 

aprendizado interno das organizações. Carvalho, Reis e Cavalcante (2011) 

compreendem ainda que a inovação incremental ocorre quando há uma melhoria ou 

aperfeiçoamento significativo que tornam um produto mais fácil e prático de utilizar. 

Há ainda de se falar em inovações radicais, que segundo Tidd, Bessant e 

Pavitt (2008) são inovações que tem poder de mudar a própria base da sociedade.  

Quando uma mudança tecnológica é tal que ela rompe uma trajetória existente, 

inaugurando uma nova ordem, ela é considerada radical (TIGRE, 2006). 

O Manual de Oslo, nossa referência conceitual acerca da inovação, divide 

a inovação em quatro áreas: produto, processo, marketing e organização (OECD; 

FINEP, 2005). Esses conceitos, ainda de acordo com o Manual, são apresentados 

abaixo:  

A inovação por produto é caracterizada pela inserção de um bem ou de um 

serviço novo que seja significativamente melhorado no âmbito de suas características 

ou usos previstos. 

Enquanto isso, a inovação por processo seria a implantação de um novo, 

ou significativamente melhorado, método de produção ou distribuição.  

Em seguida, a inovação de marketing é definida como:  
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A implementação de um novo método de marketing com mudanças 

significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no 

posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços 

(OECD; FINEP, 2005). 

  
Por fim, a inovação organizacional consiste na adoção de um método novo 

nas práticas de negócio da empresa, seja no que se refere a organização do local de 

trabalho ou no exercício das relações externas. 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) falam ainda em inovação de posição, que 

consiste nas mudanças de contexto em que produtos ou serviços são introduzidos 

pelas entidades; e em inovação de paradigma que se refere a mudanças nos modelos 

mentais que orientam o comportamento da empresa. 

Além dos conceitos já apresentados, defende-se ainda o a inovação 

fundamental, que ocorre quando uma inovação permite o desenvolvimento de várias 

outras (MATTOS; GUIMARÃES, 2012). 

É comum que classificação das inovações, por vezes, seja uma atividade 

árdua dado que as características de certas inovações muitas vezes se encaixam em 

uma ou outra classificação. Contudo, deve-se ser sempre possível optar pela definição 

que melhor caracteriza a inovação (CARVALHO; REIS; CAVALCANTE, 2011). 

 

2.3  Benefícios da inovação 

 

Cada vez mais, a inovação é utilizada como forma de assegurar a 

competitividade e defender posições estratégicas de mercado. Essa vantagem se 

relaciona com a capacidade da empresa de mobilizar conhecimento e elaborar 

produtos novos (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

É por meio das inovações que as organizações mantêm os clientes já 

fidelizados e conseguem conquistar outros, gerando uma maior lucratividade (SILVA; 

HARTMAN; REIS, 2006). 

Mattos e Guimarães (2012) a apropriabilidade da renda que resulta do 

processo de inovação por parte de uma empresa inovadora é um dos maiores 

benefícios. Esse processo, contudo, é um desafio num mercado globalizado e pode 

se dar através do controle da propriedade intelectual, gerando uma patente. Além 

disso, algumas empresas podem optar por adotar um ciclo de vida curto para seus 

produtos, com lançamentos regulares de novas mercadorias com características 
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superiores que permitam a empresa manter a lucratividade gerada pelo processo de 

inovação.  

Arbix et al. (2005 apud STAL, 2010) identificaram características de 

industriais inovadores e concluíram que esses remuneram melhor a mão de obra, tem 

funcionários com maiores níveis de escolaridade, investem mais em treinamento e 

qualificação da mão de obra. Esse esforço é recompensado ao possibilitar que essas 

empresas cobrem preços superiores pelos seus produtos e tenham maiores sucessos 

nas exportações. 

Além disso, a busca da redução de custos e aumento de produtividade 

também enseja o uso da inovação por parte das empresas (RIBEIRO et al., 2009 apud 

MOURA, 2015).  

A inovação também é importante para defender os interesses nacionais. 

Porter (1993 apud STAL, 2010) entende que um país tem sua vantagem competitiva 

alicerçada na sua capacidade de inovar.  

A Figura 4, apresentada posteriormente, apresenta os resultados benéficos 

obtidos por empresas da construção civil cearense ao se investir em inovação. 

   

2.4 Fontes de fomento à inovação 

 

Tigre (2006) afirma que as empresas que apostam em inovação recorrem 

a fontes internas e externas à organização para a produção de conhecimento voltado 

para a inovação no âmbito do setor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Afirma 

ainda que, nos países desenvolvidos, é comum que a maior parte das atividades de 

P&D exercidas pelas empresas sejam apoiadas pelo Estado. Sendo este, portanto, 

um agente impulsionador do desenvolvimento de novas soluções tecnológicas. 

Além disso, Tigre (2006) entende ainda que a relação das empresas com 

as universidades e centros de pesquisa é essencial para o desenvolvimento 

tecnológico. 

No Brasil, segundo Junior, Matos e Lima (2011) a política de ciência, 

tecnológica e inovação busca integrar diversos atores: governo, instituições de ensino 

superior (IES), centros de pesquisa e desenvolvimento e empresas. 

No âmbito da legislação de incentivo à inovação, destacam-se as leis 

popularmente conhecidas como Lei de Inovação, Lei nº 10.973/2004, e a Lei do Bem, 
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Lei nº 11.196/2005. Essas leis buscam prover recursos de forma direta, através de 

fontes de fomento, e de forma indireta, através de incentivos ficais. 

Junior, Matos e Lima (2011) afirmam que a história brasileira é marcada 

por instabilidades na oferta de financiamentos a programas de inovação. Os autores 

afirmam ocorrer uma melhora nesse cenário a partir de 1999 com a criação de fundos 

setoriais gerenciados pela Finep, agência de fomento vinculada ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). 

As fontes públicas de fomento à inovação são mais facilmente 

reconhecidas através dos editais públicos que divulgam as oportunidades de fomento 

existentes no cenário brasileiro. Esses editais são financiados por agências de 

fomento como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

Finep em âmbito nacional e outras de alcance regional como a Fundação Cearense 

de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP). 

No âmbito das empresas, os esforços relacionados à inovação se 

concentram nos setores de P&D e, usualmente, são medidos pelo percentual dos 

gastos desse setor com relação ao faturamento da empresa (TIGRE, 2006).  

No Ceará, através da publicação “Perfil da Inovação Industrial do Ceará – 

Construção Civil”, foi realizado um estudo do percentual gasto pelas empresas locais 

com perfil inovador em investimentos voltados para a inovação. O resultado foi o 

apresentado abaixo: 

 

Figura 1 - Faturamento destinado ao desenvolvimento das inovações por empresas 
com perfil inovador no Ceará, entre 2014 e 2015. 

 

Fonte: FIEC, 2016 (Perfil da Inovação Industrial do Ceará – Construção Civil) 
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Da Figura acima é possível perceber que a grande maioria, 80%, das 

empresas de construção civil cearenses com perfil inovador investem até 5% de seus 

faturamentos nas despesas com inovação (FIEC, 2016). 

 

2.5 Obstáculos à Inovação 

 

FIEC (2016) identificou fragilidades que afetam diretamente nos resultados 

obtidos pelo processo de inovação. Essas fragilidades se apresentam como 

verdadeiras barreiras que dificultam a aquisição de tecnologia, a interação com os 

demais atores, a captação de recursos de fontes públicas e privadas, a proteção da 

cultura empreendedora para inovação. 

Em termos de proteção da propriedade intelectual, por exemplo, afirma o 

ESTADÃO (2015) que o governo brasileiro demora, em média, 11 anos para aprovar 

uma patente. Sendo a patente a garantia de direito sobre um processo produtivo, esse 

elevado tempo de concessão pode gerar problemas com relação a incentivo e 

competitividade entre as empresas. A referida fonte afirma ainda que países 

desenvolvidos, como Estados Unidos e Coréia do Sul, e países vizinhos, como 

Colômbia e Peru, levam em média de 2 a 3 anos para concessão de patentes. 

Além desses problemas, FIEC (2016) levantam ainda os elevados custos, 

a excessiva carga tributária e a desqualificação da mão de obra como os principais 

entraves ao processo de inovação.  

O estudo da FIEC revelou os principais obstáculos enfrentados pelas 

empresas da construção civil no Ceará para realização de inovações, conforme 

apresentado na Figura 2, a seguir: 
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Figura 2 - Obstáculos à inovação na construção civil do Ceará entre 2014 e 2015 

 

Fonte: FIEC, 2016 (Perfil da Inovação Industrial do Ceará – Construção Civil) 

 

2.6 A inovação no cenário brasileiro 

 

Stal (2010) afirma que o esforço inovador é um processo mais difícil em 

países com uma infraestrutura modesta de incentivo a inovação, seja em 

universidades, institutos de pesquisa ou nas empresas. Nelson (2006 apud STAL, 

2010) entende que falta desenvolvimento nos sistemas de inovação nacionais. 

O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) compreende que 

países que investem em inovação tecnológica, normalmente, crescem de forma 

sustentada ao longo do tempo (CGEE, 2011). Entretanto, é preciso que se crie uma 

relação próxima entre pesquisa e empresa, fato que não acontece naturalmente no 

Brasil. Ainda segundo o CGEE, em 2006, 80% dos pesquisadores americanos 

estavam inseridos no sistema empresarial; esse número para os pesquisadores sul-

coreanos chegava a 76%; o Brasil, contudo, apresentara apenas 22% de seus 

pesquisadores engajados no setor empresarial. 

Parte do desafio da inovação consiste na criação de patentes para que o 

país ou a empresa consiga tirar maior proveito econômico do produto ou serviço 

desenvolvido. Entretanto, o Brasil ainda fica muito atrás comparado a países 

desenvolvidos. Em 2005, os Estados Unidos solicitaram 218,5 mil pedidos de patente; 

a Coréia do Sul, 10,60 mil; enquanto isso, o Brasil pediu apenas 0,34 mil ilustrando a 

dificuldade no país de produzir resultados práticos às empresas (CGEE, 2011). 
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Abaixo é apresentado uma tabela (CGEE, 2011) com dados de empresas 

que apostam em inovação no Brasil. O conteúdo dessa tabela é resultado da Pesquisa 

de Inovação Tecnológica/Pintec do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

 

Tabela 1 - Empresas industriais que realizam atividade de inovação1 

 
1998-2000 2001-2003 2003-2005 2006-2008 

Total2 

 
Inovação 
de Prod. 

e/ou 
Processo 

Total2 

 
Inovação 
de Prod. 

e/ou 
Processo 

Total2 

 
Inovação 
de Prod. 

e/ou 
Processo 

Total2 

 
Inovação 
de Prod. 

e/ou 
Processo 

Norte 1965 498 2498 872 2919 944 3463 1239 

Nordeste 6799 1731 8194 2653 9098 2915 10699 3618 

Sudeste 41502 10624 46922 14724 50113 16040 54418 20253 

Sul 18502 5463 22245 8391 24217 9028 26133 10879 

C.Oeste 3238 849 4403 1396 4707 1451 5784 2310 

Brasil 72006 19165 84262 28036 91054 30378 100497 38299 

Norte 2,7% 2,6% 3,0% 3,1% 3,2% 3,1% 3,4% 3,2% 

Nordeste 9,4% 9,0% 9,7% 9,5% 10,0% 9,6% 10,6% 9,4% 

Sudeste 57,6% 55,4% 55,7% 52,5% 55,0% 52,8% 54,1% 52,9% 

Sul 25,7% 28,5% 26,4% 29,9% 26,6% 29,7% 26,0% 28,4% 

C.Oeste 4,5% 4,4% 5,2% 5,0% 5,2% 4,8% 5,8% 6,0% 

Brasil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: CGEE, 2011 (Dados IBGE; Pesquisa de Inovação Tecnológica; PINTEC – 2000, 2003 e 2005). 

Nota: 1. Empresas pesquisadas nos ramos de indústria extrativa e transformação. 

2. Empresas que a) implementaram produto e/ou processo tecnologicamente novo ou 

substancialmente aprimorado, b) desenvolveram projetos que foram abandonados ou ficaram 

incompletos e, que c) realizaram mudanças organizacionais. 

 

Dos dados acima, observam-se dois principais fenômenos. O primeiro 

deles é o baixo número de empresas realizando atividade de inovação em relação ao 

número total de empresas no Brasil (CGEE, 2011). O segundo, é a grande disparidade 

regional: observa-se que cerca de 55% de todas as empresas que desenvolvem 

atividade de inovação, nos períodos pesquisados, estão concentradas na região 

Sudeste e que de 25% a 30% ficam na região Sul, deixando as regiões Norte com 

apenas cerca de 3%, a Nordeste em torno de 9,5% e a Centro Oeste com aproximados 

5,5%. Observa-se, portanto, que mais de 80% das empresas inovadoras se 

concentram nas regiões Sul e Sudeste. Esses dados se configuram como fortes 
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indicadores de uma grave discrepância regional em inovação e em incentivo às 

práticas inovadoras. 

No Brasil, as políticas de incentivo à inovação são pensadas no âmbito do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Mattos e 

Guimarães (2012) afirmam que cabe ao Estado incentivar e apoiar o desenvolvimento 

de polos industriais e de programas de arraste tecnológico. Além disso, os referidos 

autores concordam que é preciso haver interação de papéis entre as universidades, 

empresas e o próprio Estado, de forma que se crie um ambiente estimulador à 

inovação tecnológica. 

Ainda nos termos da estrutura nacional de incentivo à inovação, Mattos e 

Guimarães (2012) afirmam que o tema não pode ser restrito ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações (MCTI), sendo de fundamental importância, devido as suas 

características estratégicas, pensar-se na inovação dentro dos ministérios da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços; do Planejamento; da Fazenda; da Defesa e 

do Banco Central. 

 

2.6.1 A inovação na construção civil  

 

A construção civil é considerada mundialmente como um dos setores com 

menor nível de tecnologia (THOMAZ, 2001). Muñoz e Quintella (2002) entendem que 

há um estigma de atraso administrativo e tecnológico na indústria da construção. 

Sendo ainda retratado como, dentre os setores industriais, um dos mais tradicionais e 

menos desenvolvidos (NASCIMENTO; SANTOS, 2003). 

Contudo, a partir do final da década de 1980, a construção civil nacional 

passou a questionar seu atraso tecnológico e seus processos de produção (ARO; 

AMORIM, 2004 apud FRANCKLIN JR.; AMARAL, 2008). Em concordância, Thomaz 

(2001) afirma que os últimos vinte anos da construção civil vêm sendo marcados por 

significativo desenvolvimento a nível de materiais, processos e automação dos 

equipamentos. 

É importante ressaltar, porém, que Mattei (1999 apud THOMAZ, 2001) 

alerta que as empresas de construção já tentaram no passado, sem sucesso, 

introduzir práticas inovadoras na construção civil nacional. Esse esforço se viu limitado 

pelo despreparo da cadeia produtiva: fornecedores com insumos insuficientes para 
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reposição; mão de obra desqualificada; e até mesmo engenheiros calculistas 

habituados a configurações tradicionais. 

O contexto mais atual nos permite avaliar que a indústria da construção civil 

vem se modernizando e, segundo Thomaz (2001) entrando “numa nova fase”: cada 

vez mais são desenvolvidos novos materiais e técnicas, produtos com alto 

desempenho e resistência prometem mudar a forma como se constrói.  Isso tudo 

acontece num contexto de aumento de exigência por parte dos usuários que buscam 

cada vez mais conforto e desempenho. 

Nos últimos anos, percebe-se uma mudança de paradigma nas obras de 

engenharia civil, com o processo, cada vez mais, incorporando a configuração de uma 

montagem a partir do advento de peças pré-moldadas e avanços na tecnologia dos 

processos. As novas tecnologias permitiram, por exemplo, a existência de sistemas 

de vedação e instalações que sejam montados nas obras em regime just-in-time. 

(VENDRAMETO; FRACCARI; BOTELHO, 2004). 

Vendramento, Fraccari e Botelho (2004) afirmam ainda que a despeito da 

modernização da indústria de construção civil, não houve, nas mesmas proporções, 

valorização da mão de obra do setor. Os novos processos requerem profissionais 

mais qualificados, porém o que se observa ainda é que praticamente inexiste 

qualificação prévia desses profissionais, sendo muito comum que eles sejam 

capacitados, de forma precária, já no exercício do trabalho. 

No país, diversos trabalhos têm sido feitos por autores para entender, 

avaliar, incentivar e difundir a inovação na construção civil. Moura (2015) em sua 

dissertação faz um levantamento dos mais relevantes desses trabalhos feitos, alguns 

destes listados abaixo. 

No âmbito das feiras de incentivo à inovação, destaca-se a feira BAUMA. 

A última edição ocorrida em 2016, reuniu 3.425 trabalhos de 58 países apresentando 

produtos e inovações em construção e maquinário de mineração em Munique na 

Alemanha (BAUMA, 2017). 

Outra feira de destaque, segundo Moura (2015) é a feira BATIMAT que 

ocorre bianualmente em Paris e apresenta inovações em produtos, equipamentos e 

sistemas construtivos. A versão brasileira da feira ocorre em São Paulo sob o nome 

de Feicon Batimat e reúne engenheiros, arquitetos e varejistas interessados nos 

produtos inovadores da construção civil. 
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Além dessas, há ainda a feira Concrete Show que ocorre em São Paulo e 

reúne empresas e profissionais da construção civil nacional e estrangeira com o 

objetivo de anunciar e difundir as melhores e mais modernas práticas do mercado. A 

edição de 2017 contou com 20 mil visitantes, 350 marcas expositoras e 116 

congressistas (CONCRETE SHOW, 2017). 

Destacam-se outros esforços, como o de Schreiber e Pinheiro (2016) que 

realizaram uma análise sobre o processo de inovação na construção no artigo 

intitulado de “Análise das práticas de inovação em construção civil” publicado pela 

CONTEXTUS Revista Contemporânea de Economia e Gestão, vol. 14. No artigo, os 

referidos autores fazem um levantamento histórico da realidade da construção civil 

brasileira e, através de um estudo de caso único, avaliam o processo de inovação na 

construção civil nacional. 

Dentre os livros que analisam práticas inovadoras na construção civil 

nacional, destacam-se os da Coletânea Habitare, intitulados de “Tecnologias 

construtivas inovadoras e gestão da cadeira produtiva” (BARBOZA; SAVASTANO, 

2009) e “Inovação Tecnológica na Construção Habitacional” (BONIN; AMORIM, 

2006). O primeiro traz sete estudos sobre práticas de inovação tecnológicas 

construtivas. Enquanto isso, no segundo são apresentados os resultados de oito 

projetos com o tema de inovação tecnológica. 

Outro livro de grande relevância é a publicação da editora Pini intitulada de 

“Tecnologia, Gerenciamento e Qualidade na Construção” (THOMAZ, 2001) que em 

seu penúltimo capítulo aborta os avanços tecnológicos nos materiais e processos de 

construção. 

No âmbito das revistas técnicas, pode-se destacar as publicações da 

editora Pini: revistas Téchne. Construção Mercado, Infraestrutura Urbana e Equipe de 

Obra (MOURA, 2015). Essas publicações se voltam para o setor da construção civil e 

oferecem informações técnicas sobre as últimas práticas, tendências e novidades do 

mercado. 

Além disso, a editora Pini realiza anualmente o concurso intitulado de 

“Prêmio Pini” que busca identificar e premiar atividades do setor da construção civil 

com foco em boas práticas, em qualidade e em inovação (PINI, 2017). 

Outro concurso importante do setor é a premiação realizada pela CBIC que 

chegou a sua 21ª edição em 2016 com o título de “Prêmio CBIC de Inovação e 

Sustentabilidade: ideias que transformam desafios em oportunidades” que objetiva 
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reconhecer e premiar soluções inovadoras no mercado de construção civil brasileiro 

(CBIC, 2017). 

Há ainda que se falar no Prêmio Finep de Inovação, criado em 1988 com o 

objetivo de reconhecer o esforço das empresas e entidades nacionais no âmbito da 

inovação, sendo reconhecido como um dos mais importantes instrumentos de 

incentivo à inovação no país. A última edição do prêmio ocorreu em 2014 e, 

atualmente, está em processo de reformulação (FINEP, 2017). 

 

2.6.1.1 A inovação na construção civil: o cenário cearense 

 

Em 2016 a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) lançou 

uma série de publicações acerca do perfil de inovação das indústrias cearenses. 

Essas publicações foram denominadas de “Perfil da Inovação” e foram feitas para 

diferentes indústrias, como: alimentos e bebidas; couro e calçados; eletromecânico; 

têxtil; construção civil e outras (FIEC, 2016). 

A publicação denominada de “Perfil da Inovação Industrial do Ceará – 

Construção Civil” traz uma série de informações que permite a melhor compreensão 

do cenário ao qual a construção civil do Estado se encontra. 

O Sistema FIEC consultou 44 empresas cearenses distribuídas em 6 

municípios e gerou um perfil das inovações realizadas pelo setor, conforme o gráfico 

abaixo: 

 

Figura 3 – Inovações realizadas na construção civil (Ceará) entre 2014 e 2015 

 

Fonte: FIEC, 2016 (Perfil da Inovação Industrial do Ceará – Construção Civil) 
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Do gráfico acima, é possível perceber que a construção civil cearense tem 

investido fortemente, em termos de inovação: em processos produtivos – tanto em 

melhoria (39%) quanto na criação de novos processos (53%); em produtos – tanto em 

novos (44%) quanto melhoria de existentes (38%); e melhoria nas práticas de gestão 

(43%).   

Além disso, o Sistema FIEC também fez um relevante levantamento acerca 

dos resultados alcançados pelas empresas pelo processo de inovação desenvolvido. 

Esse levantamento aponta que essas empresas conseguiram reduções significativas 

de custos, ao passo que contribuiu para o aumento das receitas e melhorou a 

produtividade de forma competitiva, acompanhando a concorrência. A Figura 4, 

abaixo, apresente esses dados: 

 

Figura 4 - Resultados alcançados pelas inovações realizadas da construção civil 
(Ceará), entre 2014 e 2015. 

 

Fonte: FIEC, 2016 (Perfil da Inovação Industrial do Ceará – Construção Civil) 
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Do gráfico acima é possível perceber que 82% das empresas afirmaram 

que o processo de inovação reduziu custos com um alcance entre moderado e muito 

alcançado. Além disso, 89% afirmaram terem melhorado a qualidade de seus 

produtos, também com um alcance entre moderado e muito alcançado. Entre outras 

afirmativas, observa-se ainda uma melhora na cultura organizacional, da atitude dos 

colaboradores e aplicação da participação de mercado. 

Esses resultados alcançados são indícios fortíssimos das vantagens que 

são passíveis de se obter ao investir em inovação. 

 

2.7 Programa de Inovação Tecnológica (PIT) 

 

O Programa de Inovação Tecnológica (PIT) é um esforço da CBIC com o 

objetivo de “estudar, analisar e definir diretrizes para o desenvolvimento, difusão e 

avaliação de inovações tecnológicas na construção civil brasileira” (CBIC, 2011). 

O PIT possui diversas iniciativas de projetos que buscam estudar temas 

como: tributação compatível com a industrialização e inovação; viabilização do 

SiNAT/PBQP-H; viabilização da inovação em obras públicas; código de obras 

nacional; difusão da inovação; capacitação para inovação; ciência e tecnologia para a 

inovação na construção; conhecimento para inovação e coordenação modular (CBIC, 

2011). 

No âmbito do Programa de Capacitação para Inovação Tecnológica, 

coordenado pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia 

(SINDUSCON-BA), foi feita uma articulação com empresas, universidades e 

entidades fomentadoras de aprendizagem. Nesse sentido, o Departamento de 

Construção e Estrutura Politécnica da Universidade Federal da Bahia realizou uma 

catalogação de casos de sucesso inovadores na construção civil. 

O resultado desse esforço é apresentado em dois cadernos de casos de 

inovação na construção civil publicados em 2011 e em 2014, respectivamente. Esses 

cadernos reúnem sete casos cada de práticas inovadoras na construção civil. 
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2.8 Catálogo de Inovação na Construção Civil 

 

Buscando disseminar informações acerca de práticas inovadoras no âmbito 

da construção civil, a CBIC lançou em 2016 o Catálogo de Inovação na Construção 

Civil, fruto da dissertação de mestrado do Rafael de Sousa Leal Martins Moura no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: Estruturas e Construção 

Civil da Universidade Federal do Ceará. 

O catálogo apresenta um conjunto de inovações tecnológicas identificadas 

através das publicações da revista Téchne dos últimos dez anos. 

As inovações apresentadas foram classificadas da seguinte forma: sistema 

de estrutura; sistema de piso; sistema de vedação; sistema de cobertura; sistema de 

instalação; e ferramenta, máquina ou equipamento (CBIC, 2016). 

O catálogo se apresenta como uma verdadeira referência bibliográfica, ao 

qual estão presentes inúmeras soluções inovadoras adotadas pela construção civil 

nacional nos últimos anos. 

 

2.9 Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat 

 

O Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) 

é um programa do Governo Federal que busca organizar a construção civil nacional a 

fim de proporcionar a melhoria do habitat e modernizar a cadeia produtiva (PBQP-H, 

2017). 

Para alcançar esses objetivos, o programa busca avaliar a conformidade 

das empresas, das obras e dos serviços; bem como avaliar a melhoria dos materiais 

empregados e incentivar a qualificação da mão de obra da construção civil.  

O PBQP-H busca incentivar o uso eficiente dos recursos públicos de 

financiamento disponíveis pela Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de 

Desenvolvimento, Banco do Brasil e outras fontes públicas. 

Desta forma o PBQP-H procura melhorar os níveis de qualidade e 

produtividade da construção civil nacional, buscando a implantação junto ao setor 

produtivo de meios de modernização tecnológica (PBQP-H, 2017). 

Um dos objetivos específicos do programa é apoiar a introdução de 

inovações tecnológicas na construção civil, sendo, portanto, um importante programa 

de incentivo à inovação nesse mercado. 
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No âmbito do PBQP-H, fez-se necessária a criação do Sistema Nacional 

de Avaliação Técnica (SINAT). O SINAT busca harmonizar os procedimentos 

necessários a assegurar a avaliação dos comportamentos técnicos dos novos 

produtos de construção não abrangidos por normas técnicas prescritivas (PBQP-H, 

2017). 

O SINAT busca incentivar a adoção de práticas inovadoras no mercado da 

construção civil ao dispor de meios técnicos para avaliar novos produtos. Isso reduz 

o risco de insucesso no processo de inovação e fornece maior segurança ao setor 

produtivo (PBQP-H, 2017). 

 

2.10 Norma de Desempenho das Edificações Habitacionais 

 

A norma brasileira NBR 15575 (ABNT, 2013) é um conjunto normativo que 

busca conceituar o comportamento e o uso dos sistemas das edificações. Busca suprir 

as exigências dos usuários e amadurecer a inter-relação desses com os demais dos 

setores envolvidos na construção civil, tais como os projetistas, os construtores e os 

fornecedores (CBIC, 2013). 

A NBR 15575 (ABNT, 2013) foi estruturada em seis partes: requisitos 

gerais; requisitos para os sistemas estruturais; requisitos para os sistemas de piso; 

requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas; requisitos para 

os sistemas de cobertura; e requisitos para os sistemas hidrossanitários. 

 

2.10.1 Primeira parte: requisitos gerais 

 

Essa parte da NBR 15575 (ABNT, 2013) busca focar no desempenho da 

edificação como um todo, avaliando a interface entre os diferentes sistemas e 

elementos (CBIC, 2013). 

Nos requisitos gerais, procura-se avaliar os riscos envolvidos quanto da 

implantação da obra, considerando as características geomorfológicas do local e a 

interação com as edificações vizinhas.  

Além disso, busca-se atentar para as condições de saúde, higiene e 

qualidade do ar, fazendo considerações acerca: das condições de salubridade; do teor 

de poluentes; da estanqueidade a gases e insetos; e dos riscos de contaminação da 

água potável. 
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Em sequência, apresenta recomendações acerca da adequação ambiental 

da edificação, indicando que o empreendimento e sua infraestrutura deverá ser 

projetado e mantido de forma a minimizar alterações ambientais. Apresenta ainda 

disposições sobre: a racionalização do consumo de água; os riscos de contaminação 

do solo e lençol freático; e utilização e reuso de água. 

 

2.10.2 Segunda parte: sistemas estruturais 

 

A parte da norma acerca dos sistemas estruturais se baseia pelos conceitos 

de estado limite último (ELU) e estado limite de serviço (ELS). O primeiro, atenta-se 

para a paralisação do uso da edificação devido a processos de ruína, deformação 

plástica excessiva ou até mesmo transformação da estrutura. O segundo, diz respeito 

as condições de utilização da edificação, que implica em não haver fissuração ou 

deformação excessiva, nem comprometimento de durabilidade que possa afetar os 

níveis de desempenho da estrutura (CBIC, 2013). 

 

2.10.3 Terceira parte: sistemas de piso 

 

A terceira parte da referida NBR 15575 (ABNT, 2013) se dispõe a tratar do 

desempenho do sistema de pisos, tanto para áreas de uso privativo, como para as de 

uso comum. Essa parte da norma leva em consideração a durabilidade do sistema, a 

manutenção, bem como o conforto tátil dos usuários (ABNT, 2013). 

 

2.10.4 Quarta parte: sistemas de vedação 

 

A quarta parte se refere aos sistemas de vedação verticais internos e 

externos (SVVIE) das edificações. Segundo a ABNT (2013) os SVVIE constituem a 

parte da edificação habitacional que limita verticalmente a edificação e seus 

ambientes, como as fachadas, por exemplo.  

Além disso, os SVVIE contribuem para a compartimentação dos espaços 

internos das habitações, através das paredes ou divisórias internas, e se integram 

diretamente aos demais elementos construtivos (ABNT, 2013). 

No mais, a ABNT (2013) afirma ainda que o SVVIE recebe influência direta 

dos demais sistemas construtivos, podendo sofrer deformações decorrentes dessa 
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interação. No mais, interagem ainda diretamente com os caixilhos, as esquadrias, as 

coberturas, as instalações elétricas, hidrossanitárias e de combate ao incêndio. Desta 

forma, o SVVIE possui capacidade para influenciar fortemente no desempenho da 

habitação. 

Normalmente, os sistemas de vedação não possuem função estrutural, 

porém auxiliam no contraventamento de estruturas reticuladas. Além disso, auxilia no 

processo de estanqueidade à água e contribui para a isolação acústica e térmica da 

habitação (ABNT, 2013). 

A critério de projeto, pode ainda assumir função estrutural, neste caso 

devendo obediência à segunda parte da referida norma. 

 

2.10.5 Quinta parte: sistemas de coberturas 

 

A quinta parte da norma faz referência ao sistema de cobertura, que é um 

importante sistema, pois contribui para a preservação da saúde dos usuários, protege 

a edificação e interfere da durabilidade dos elementos construtivos (ABNT, 2013). 

Além disso, é função dos sistemas de coberturas impedir a infiltração e 

auxiliar na carga térmica que é transmitida do sol aos ambientes da edificação (ABNT, 

2013). 

Por fim, integram-se ainda aos sistemas de instalações hidrossanitárias, de 

descargas atmosféricas e de isolação térmica que devem ser, necessariamente, 

supostos em projeto. 

 

2.10.6 Sexta parte: sistemas hidrossanitários 

 

A sexta e última parte da NBR 15575 (ABNT, 2013) diz respeito às 

instalações hidrossanitárias. A referida norma afirma que essas instalações são as 

responsáveis pelas condições de higiene a serem atendidas pela edificação. Essas 

instalações compreendem os sistemas de água fria, de água quente, de esgoto e de 

águas pluviais.  

Sendo assim, essa parte da norma buscará apresentar os requisitos de 

desempenho relativos a esses sistemas de modo a garantir a saúde e a higiene dos 

usuários, bem como a salubridade das edificações. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia adotada para este trabalho de 

modo a auxiliar a obtenção dos resultados. Além disso, são discutidas as bases 

teóricas e as limitações da pesquisa. 

 

3.1 Bases teóricas 

 

A presente monografia se caracteriza como uma pesquisa qualitativa 

quanto à abordagem. Compreende-se, portanto, que o trabalho buscará a objetivação 

do fenômeno através de sua compreensão, que não se preocupa com a objetividade 

numérica, mas se centra na explicação das dinâmicas sociais (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). 

Quanto à natureza, o presente trabalho é compreendido como uma 

pesquisa básica, ou seja, objetiva a geração de conhecimentos úteis, porém sem 

aplicação prática prevista ou pré-determinada (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Quanto aos procedimentos, a monografia presente é tratada como uma 

pesquisa bibliográfica, que segundo Fonseca (2002 apud GERHARDT; SILVEIRA, 

2009) é realizada através de informações já tornadas públicas. 

 As principais fontes de dados a serem utilizadas serão as revistas técnicas 

de construção nacional e os endereços eletrônicos de construtoras e fornecedores de 

materiais para construção civil nacionais e internacionais. 

 

3.2 Etapas da pesquisa 

 

O presente trabalho dividiu a pesquisa em quatro etapas: universo da 

pesquisa; coleta dos dados; avaliação e catálogo. As etapas estão apresentadas no 

fluxograma da Figura 5. 
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Figura 5 - Etapas da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

3.2.1 Universo da pesquisa 

 

O universo da pesquisa se refere as fontes utilizadas para a etapa da coleta 

de dados. Serão compreendidas de revistas técnicas nacionais, sobretudo a revista 

Téchne; endereços eletrônicos de construtoras e fornecedores de materiais da 

construção civil nacionais e estrangeiros. 

 

3.2.2 Coleta de dados 

 

A etapa de coleta de dados será realizada a fim de identificar as inovações 

na construção civil para o subsetor de edificações, mais especificamente para 

sistemas de vedação vertical internas e externas.  

A partir das fontes da pesquisa apresentadas no item 3.2.1 Universo da 

pesquisa, serão buscadas inovações que possam ser encaixadas como pertencentes 

ao sistema de vedações verticais internas e externas. 

Serão consideradas quaisquer inovações que se encaixe nas definições 

previstas no Referencial da Literatura no item 2.2 e possam ser enquadradas como 

pertencentes ao sistema de vedação vertical. 

O processo de coleta das inovações será conduzido pelo preenchimento 

de uma ficha padrão. Essa ficha foi adaptada do trabalho de Moura (2015) e foi 

desenvolvida para agregar as principais informações acerca da inovação identificada. 

A ficha é apresentada na Figura 6. 
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Figura 6 – Modelo de ficha  

 FICHA Nº: ____  

    

 INOVAÇÃO Título ou nome dado à inovação em português.  

 SISTEMA Sistema de vedação vertical interna ou externa.  

 CARACTERÍSTICAS Informações gerais sobre a inovação.  

 
ETAPA DA INOVAÇÃO Projeto, Execução, Material ou Conceito. 

 

 
PREPARAÇÃO PARA USO Procedimentos iniciais para implantação ou 

utilização da inovação na obra.  

 VANTAGENS Vantagens da inovação.  

 LIMITAÇÕES Limitações e/ou desvantagens da inovação.  

 INFORMAÇÕES ADICIONAIS Informações complementares da inovação.  
 PAÍSES País ou países onde a inovação é utilizada.  

 FONTES Fontes de referência da inovação.  
 FOTOS Fotos para exemplificação visual da inovação.  

    
Fonte: Adaptado de Moura (2015). 

 

Para cada inovação identificada, será preenchida uma ficha respondendo 

os itens acima. Primeiramente, será preenchido o número da ficha a título de 

organização das inovações identificadas.  

Em seguida, será preenchido o campo inovação, onde será informado o 

nome ou o título dado àquela inovação identificada. No campo sistema, será descrito 

se a informação identificada é classificada como sendo sistema de vedação vertical 

interna ou externa. 

Já no campo características, serão informadas as principais características 

técnicas e as aplicações da inovação. Em etapa da inovação, será informado em que 

nível do processo construtivo aquela inovação se encaixa, se ela procura inovar nas 

fases de projeto ou execução, bem como no material a ser utilizado ou no conceito da 

construção em si. 

No campo de vantagens, serão apresentadas as principais vantagens e 

ganhos com o uso da inovação. Em limitações, apresentar-se-ão as situações nas 

quais o uso poderia vir a ser limitado ou desvantajoso. 

No campo de informações adicionais, procurou-se preencher com 

quaisquer outras informações relevantes àquela inovação.  
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Em países, será informado qual país ou países aquela inovação é 

difundida. Note-se, aqui, que os países descritos serão limitados a três, não 

significando que a inovação não é trabalhada em outras localidades. Os critérios de 

escolha desses países serão com base no local de origem da inovação e nas 

localidades de atuação das empresas que as desenvolvem. 

Em seguida, em fontes serão informadas as fontes utilizadas para 

preenchimento da ficha. Será informado ainda, sempre que possível, o endereço 

eletrônico da empresa que desenvolve a inovação para consulta. 

Por fim, em fotos, será procurado obter até quatro fotos exemplificando 

visualmente a inovação descrita. 

Uma vez preenchida a ficha apresentada na Figura 6 para cada inovação 

identificada, será concluída a etapa de coleta de dados. 

 

3.2.3 Avaliação 

 

Uma vez em posse de todas as fichas obtidas na etapa da coleta de dados, 

será dado início ao processo de avaliação, onde se procurará analisar as informações 

obtidas anteriormente da seguinte forma: 

Primeiro, será verificado se o preenchimento feito na coleta de dados de 

todas as fichas foi feito de forma correta, com todos os campos contendo as 

informações a eles correspondentes. 

Segundo, será feito uma filtragem das inovações obtidas. Em caso de 

duplicidade ou de se ter inovações muito semelhantes, as fichas correspondentes 

poderão ser mescladas, respeitando as devidas fontes, ou mantida a ficha que 

apresentar maior nível de detalhe nas informações obtidas. 

Em seguida, serão ordenadas as inovações identificadas com base na sua 

aplicação dentro do sistema de vedação vertical interna ou externa. Serão utilizados 

quatro critérios para classificar e ordenar as inovações: inovações para fachadas, 

inovações em fôrmas, inovações em tecnologia construtiva e inovações de material. 

Note-se, aqui, que uma inovação pode encaixar em mais de uma dessas 

classificações, ficando a critério do autor qual será adotada, visto que este processo 

é apenas para ordenamento e apresentação das inovações identificadas. 
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3.2.4 Catálogo 

 

A etapa de elaboração do catálogo consiste em uma forma de 

apresentação das inovações obtidas. Nesta etapa, busca-se tornar mais visual e 

atraente a visualização das inovações. 

As informações obtidas pela ficha modelo, conforme a Figura 6, serão 

transportadas para o catálogo que deve assumir configuração de forma a permitir a 

transferência das principais informações previamente obtidas. 

O modelo proposto para a ficha do catálogo é o apresentado abaixo, na 

Figura 7. 

 

Figura 7 - Modelo da ficha do catálogo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Fonte:FONTES

FOTO COMPLEMENTAR 1

Fonte:

FOTO COMPLEMENTAR 2

Fonte:

FOTO COMPLEMENTAR 3

Nº XX
FOTOS COMPLEMENTARES

TÍTULO DA INOVAÇÃO

Texto.

LIMITAÇÕESVANTAGENS

Texto.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PAÍS C

BANDEIRA

CARACTERÍSTICAS

PREPARAÇÃO PARA USO

Texto.

Texto.

FOTO PRINCIPAL

Fonte:

BANDEIRA

BANDEIRA

Texto.

Texto.

SISTEMA

ETAPA DA INOVAÇÃO

PAÍSES

PAÍS A

PAÍS B



41 
 

O modelo de ficha para o catálogo proposto pela Figura 7 apresenta os 

campos: países, fontes, sistema, etapa da inovação, preparação para uso, 

características, vantagens, limitações, informações adicionais para transferência das 

informações obtidas no processo de coleta de dados. 

Foi adicionado ainda o espaço para foto principal, devendo ser aquela que 

melhor caracteriza ou resume a inovação. Além disso, foi disponibilizado um espaço 

para três fotos complementares que devem trazer fotos das etapas de execução ou 

implantação da inovação. Deve-se ressaltar, que na inexistência de fotos 

complementares os campos podem não ser preenchidos. 

Além disso, a fim de realizar um mapeamento das inovações encontradas, 

são apresentados os principais países observados no qual a inovação é difundida. 

Note-se, aqui, que os países descritos serão limitados a três, não significando que a 

inovação não é trabalhada em outras localidades. Os critérios de escolha desses 

países serão com base no local de origem da inovação e nas localidades de atuação 

das empresas que as desenvolvem. 
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4 RESULTADOS 

 

Foram identificadas cinquenta inovações para componentes e elementos 

do sistema de vedação vertical interna e externa (SVVIE). Conforme descrito no 

capítulo de metodologia, as fontes utilizadas foram revistas técnicas nacionais, com 

destaque para a “Téchne: a revista do engenheiro civil”, e endereços eletrônicos de 

construtoras e fornecedores de materiais para construção civil nacionais e 

estrangeiros. 

Neste capítulo, serão apresentadas as descrições das cinquenta inovações 

identificadas, versando sobre suas características, vantagens, limitações e 

informações adicionais.  

Para ordenação da apresentação das inovações, elas foram classificadas 

em quatro critérios: inovações para fachadas, inovações em fôrmas, inovações em 

tecnologia construtiva e inovações de material. Note-se aqui que uma inovação pode 

encaixar em mais de uma dessas classificações, ficando a critério do autor qual será 

adotada, visto que este processo é apenas para ordenamento e apresentação das 

inovações identificadas. 

O catálogo proposto dado ao seu caráter visual e gráfico é apresentado no 

Apêndice I. 

 

4.1 Inovações para fachadas 

 

Foram classificadas dez inovações como sendo para fachadas. Elas são 

apresentadas a seguir: 

 

4.1.1 Tela metálica para fachadas (Wire Mesh) 

 

Esta inovação compreende um sistema de fachadas composto por uma 

malha de aço inoxidável aplicado ao sistema de vedação vertical externo. Foi 

desenvolvido pela empresa alemã Haver & Boecker, comercializado pelo título 

estrangeiro wire mesh, e é comumente encontrado em países europeus como Reino 

Unido, Noruega e Suíça, bem como nos Estados Unidos e Canadá. 

A utilização dessa tela metálica permite uma aparência moderna e 

personalizada para a edificação, dado a facilidade de customização das telas 
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metálicas. Além disso, ela permite a entrada de ventilação natural para dentro do 

edifício, auxiliando na redução do gasto energético. É ainda eficiente na proteção à 

luz solar e possui transparência que permite a visualização do exterior quando dentro 

da edificação. Por ser de aço inoxidável, possui uma elevada duração de vida útil 

(HAVER & BOECKER, 2017). 

Algumas limitações dessa inovação são os elevados custos de implantação 

e manutenção, visto a utilização de material de boa qualidade. Além disso, requer uma 

mão de obra específica e qualificada. Por fim, ainda é um sistema pouco trabalhado 

no Brasil. 

 

4.1.2 Placas metálicas para fachadas (Colofer®) 

 

As placas metálicas para fachadas são um produto comercializado pela 

empresa austríaca Voestalpine com o nome Colofer®. Consiste em um sistema de 

placas metálicas com aspecto personalizável para fachadas, sendo utilizadas, 

portanto, no sistema de vedação vertical externo.  

Esta inovação permite uma grande diversificação das fachadas pelo 

aspecto colorido e personalizável que as placas podem obter. Consiste de um material 

de alta resistência e durabilidade que permite a edificação obter uma aparência 

estética moderna. Além disso, apresenta bom desempenho em regiões de clima 

extremo (VOESTALPINE, 2017).  

Contudo, para utilização requer mão de obra qualificada e especializada. 

Além disso, o sistema é pouco difundido no Brasil, sendo comum em países europeus 

como Áustria, Reino Unido e Suécia. 

 

4.1.3 Placas de madeira para fachadas (Prodex) 

 

Inovação que consiste na utilização de placas bem acabadas de madeira 

em fachadas. O produto é desenvolvido pela empresa espanhola Prodema e 

comercializado com o nome de Prodex. O sistema é utilizado em países como 

Espanha, Estados Unidos, Austrália e Noruega. 

Algumas vantagens desta inovação é a utilização de material sustentável 

como a madeira. Além disso, o sistema possibilita um acabamento elegante e com 
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aspecto natural. É possível ser utilizado junto às fachadas ventiladas e possui uma 

variedade de formas de montagem (PRODEMA, 2014).  

4.1.4 Placas cimentícias NTF 

 

As placas cimentícias NTF (Nova Tecnologia de Fibrocimento) são um 

sistema de placas de fibrocimento ecológico para aplicação em fachadas, paredes e 

divisórias. Portanto, é uma inovação pertencente ao sistema de vedação vertical 

interno e externo. 

O sistema foi desenvolvido pela empresa brasileira Infibra e é de fácil 

instalação, manuseio e transporte. Sobre as placas, a empresa afirma que pode ser 

aplicado qualquer tipo de acabamento final. Além disso, as placas são resistentes a 

ataques de microrganismos e cupins, resistem ao fogo e à umidade. No mais, são 

ainda 40% mais leve que as placas cimentícias tradicionais (INFIBRA, 2017). 

 

4.1.5 Painéis cimentícios pré-fabricados para fachadas (Aquapanel) 

 

Os painéis cimentícios pré-fabricados para fachadas são uma inovação da 

empresa alemã Knauf, comercializados no Brasil e na Europa com o nome de 

Aquapanel. Corresponde a um sistema composto por uma estrutura metálica com 

guias e montantes parafusadas no exterior pelos painéis cimentícios e no interior por 

chapas de gesso para drywall. 

A inovação permite alta produtividade, garantindo redução de mão de obra. 

Além disso, os painéis são até 75% mais leves comparando com uma estrutura 

convencional. Permite uma baixa geração de resíduos na obra e garante acesso 

facilitado às instalações elétricas e hidráulicas da edificação. Outro ponto a favor da 

inovação é que pode ser utilizada em fachadas curvas, permitindo a fabricação de 

painéis curvos com raio a partir de 1 m (KNAUF, 2015).  

A revista Téchne (2014a) afirma que uma limitação desta inovação é que 

ela ainda é um sistema pouco trabalhado no Brasil, requerendo maior atenção da 

equipe técnica de fiscalização. 
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4.1.6 Painéis MDF para fachadas (SuperMDF) 

 

Os painéis MDF para fachadas são um produto da empresa sul-americana 

Masisa comercializado com o nome de SuperMDF. Consiste em painéis de MDF para 

utilização em fachadas e áreas externas. 

Os painéis possuem um acabamento fino e são resistentes às intempéries. 

Além disso, possuem resistência ao fogo da classe D do código europeu. Segundo a 

fabricante Masisa, possui baixo custo de manutenção e pode receber revestimento 

por cima das peças (MASISA, 2017). 

 

4.1.7 Fachada ventilada 

 

As fachadas ventiladas são um sistema que utiliza placas, que podem ser 

cerâmicas, metálicas ou de outros materiais, deixando uma câmara ventilada entre o 

revestimento e o isolamento da edificação. Além disso, as fachadas ventiladas fazem 

parte do sistema de vedação vertical externo da edificação. 

Dentre as vantagens da fachada ventilada estão o excelente desempenho 

térmico que resulta na redução do consumo energético da edificação. Além disso, 

tem-se rapidez na execução da fachada e uma duração, tempo de vida útil, esperada 

maior que se comparada com sistemas convencionais. Uma limitação das fachadas 

ventiladas é o uso de mão de obra específica e treinada, o que pode significar um 

investimento a mais por parte do construtor (TÉCHNE, 2016c). 

 

4.1.8 Fachada unitizada 

 

As fachadas unitizadas compreendem um sistema formado por painéis de 

vidro modulados e fixados industrialmente às esquadrias. O sistema é originário dos 

Estados Unidos (ALCONT, 2017) e completou quinze anos de utilização no Brasil em 

2017(TÉCHNE, 2017a). Faz parte do sistema de vedação vertical externo.  

Dentre as principais vantagens desta inovação, estão a industrialização do 

processo, garantindo maior velocidade de execução e ganho de produtividade. Além 

disso, os módulos saem da indústria completos e prontos para instalação. Outro ponto 

positivo é a instalação pelo lado interno da edificação, não necessitando de balacim, 

o que garante maior segurança aos trabalhadores (ALCONT, 2017). 
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Dentre as limitações, estão que o sistema ainda possui um elevado custo 

de implantação e manutenção (ALCONT, 2017). Além disso, para se tornar viável, as 

fachadas devem estar modularizadas, pois fachadas com muitos recortes de peças 

pode inviabilizar financeiramente a produção das peças industrialmente. Por fim, o 

sistema pode apresentar algumas dificuldades no momento de ajuste do prumo 

(TÉCHNE, 2013a). 

Alguns dos fornecedores com atuação no Brasil são Hydro, Luxalum, Itefal 

e Brazilglass. 

 

4.1.9 Fachada stick 

 

As fachadas stick compreendem um sistema composto por painéis de vidro 

instalados manualmente à caixilharia – colunas e travessas metálicas – na obra. O 

sistema é considerado anterior ao unitizado, mas ainda muito utilizado atualmente no 

Brasil (ALCONT, 2017). Além disso, é enquadrado como pertencente ao sistema de 

vedação vertical externo. 

Dentre as vantagens, estão o baixo custo de transporte e manuseio das 

peças se comparado ao unitizado, uma vez que as peças são encaixadas na obra e 

não na indústria. Além disso, permite uma maior flexibilidade para ajustes de obra 

(ALCONT, 2017). 

Dentre as limitações do sistema, tem-se que toda a montagem é feita no 

canteiro de obra, sem o padrão de controle industrial do unitizado. Além disso, na 

fixação na fachada do edifício é necessária a utilização de balancim na área externa, 

requerendo cuidado redobrado dos trabalhadores (ALCONT, 2017). 

Alguns fornecedores com atuação no Brasil são a Olgacor Alumínio e a 

Itefal. 

 

4.1.10 Jardins verticais  

 

Os jardins verticais são uma intervenção paisagística com cobertura 

vegetal montada em painéis ou blocos cerâmicos específicos acoplados a paredes 

externas ou internas. Portanto, faz parte do sistema de vedação vertical interno e 

externo. 
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Para a instalação dos jardins verticais, deve-se atentar para a seleção de 

espécies vegetais compatíveis com o ambiente e o paisagismo do local. Dentre os 

benefícios, estão uma melhora da qualidade do ar da edificação e do entorno. Além 

disso, é possível notar uma melhora do desempenho termoacústico da edificação, a 

partir da instalação dos painéis nas fachadas distanciados da edificação, criando um 

colchão de ar isolante. Desta forma, a inovação contribui ainda para a redução do 

consumo energético da edificação (TÉCHNE, 2017d). 

Dentre as limitações, deve-se atentar aos cuidados diários e permanentes 

com poda, nutrientes e combate às pragas. Também deve-se atentar para a 

necessidade de um sistema de irrigação. 

 

4.2 Inovações em fôrmas 

 

Foram identificadas sete inovações em fôrmas para concreto a ser utilizado 

no sistema de vedação vertical interno ou externo. São elas: 

 

4.2.1 Fôrma plástica para paredes 

 

A inovação compreende um sistema de fôrmas plásticas para utilização em 

paredes de concreto e pode ser classificada como pertencente ao sistema de vedação 

vertical interno e externo. 

O sistema para paredes de plástico permite ganho de velocidade na 

execução da obra. Além disso, as fôrmas são reutilizáveis, com longo ciclo de 

duração. Outro benefício da inovação é a industrialização do canteiro de obras, com 

a aplicação de processos bem definidos que permitem ganho de produtividade 

(METRO MODULAR, 2017). 

Por serem de plástico, as fôrmas são leves e de fácil manuseio e transporte. 

Além disso, as peças danificadas podem ser substituídas e/ou reparadas sem a 

necessidade de equipamentos de funilaria, o que significa maior facilidade de 

manutenção (TÉCHNE, 2016c). 

Dentre as limitações da inovação está a necessidade de mão de obra 

treinada. Além disso, o custo pode se tornar elevado para pequenas construções e o 

projeto deve estar modularizado para atender as dimensões das fôrmas – múltiplas 

de 5 mm (TÉCHNE, 2016c). 
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Algumas empresas nacionais que trabalham com o sistema são Metro 

Modular e Tecnowall. 

 

 

4.2.2 Fôrma metálica para paredes 

 

A inovação consiste em um sistema de fôrmas metálicas para paredes e 

lajes. Também é conhecido apenas por “sistema de parede de concreto”. Faz parte 

do sistema de vedação vertical interno e externo. 

O sistema de fôrmas metálicas para paredes de concreto permite um ganho 

de velocidade na execução da obra. São fôrmas reutilizáveis, com longo ciclo de vida 

útil. Além disso, permitem a industrialização do canteiro, com processos bem 

definidos. Outra vantagem é a dispensa do uso de madeira para concretagem das 

paredes e lajes, tornando o canteiro mais sustentável (OESTE FORMAS, 2017).  

Algumas limitações do sistema são a necessidade de mão de obra treinada 

e o custo que pode ser elevado para construções de pequeno porte.  

Alguns fornecedores no Brasil que trabalham com o sistema são a Oeste 

Formas e a SH Fôrmas. 

 

4.2.3 Fôrma auto-trepante 

 

A inovação consiste em um sistema de fôrmas metálicas para paredes de 

concreto deslizáveis através de um sistema hidráulico guiado. Faz parte do sistema 

de vedação vertical interno e externo. 

Dentre as vantagens da inovação, estão o ganho de velocidade que permite 

alta produtividade na obra. Além disso, as fôrmas são reutilizáveis sem a necessidade 

de desmontagem e remontagem. A elevação das fôrmas não depende de grua e sim 

de um sistema hidráulico próprio do sistema. Outra vantagem é o ganho de segurança 

na operação, pois diminui a quantidade de trabalhadores em altura (ULMA, 2017). 

Contudo, o sistema possui um elevado custo para implantação, sendo mais 

indicado para grandes obras. Por fim, é necessária uma mão de obra qualificada e 

treinada para operar o sistema. 

É fornecido no Brasil pela multinacional espanhola Ulma, e pelas brasileiras 

SH Fôrmas e Mills. 
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4.2.4 Fôrma perdida (QuickJet) 

 

A inovação é um sistema de fôrmas stay-in-place, significando que ficam 

no local de uso, dispensando a desforma. É formado a partir de telas metálicas 

flexíveis que, ao serem montadas, servem de fôrma para o concreto. 

O sistema é comercializado pela empresa italiana que leva o nome do 

produto QuickJet.  

A fôrma perdida possui formatos variáveis e flexíveis para diferentes usos. 

Além disso, ela permite a redução no tempo de montagem e no uso de mão de obra. 

Por não ser necessário fazer a desforma, ganha-se mais agilidade no canteiro. No 

mais, por ser composta por telas galvanizadas leves, são de fácil transporte e 

armazenamento (QUICKJET, 2017). 

Alguns cuidados, contudo, são necessários. Deve-se usar concreto com 

slump baixo para evitar a fuga da nata do cimento. Além disso, não é recomendável 

utilizar concreto autoadensável com as fôrmas perdidas (TÉCHNE, 2011a). 

 

4.2.5 Fôrma termoacústica de EPS 

 

A inovação compreende um sistema de paredes de concreto armado que 

utiliza fôrmas perdidas termoacústicas feitas de poliestireno expandido (EPS) de alta 

densidade. O sistema, muito trabalhado em países como Suíça e Canadá, é 

originalmente conhecido como Insulating Concrete Forms.  

Na execução, as fôrmas são perdidas, ou seja, ficam na estrutura 

permanentemente e fazem parte do sistema de vedação vertical interno e externo da 

edificação. 

Dentre as vantagens do sistema, está a dispensa de elementos como 

colunas, vigas e alvenarias de vedação, uma vez que o sistema é todo montado por 

encaixe de blocos de EPS. Além disso, permite total liberdade de acabamento final, 

pois a superfície do EPS está apta para recebimento de revestimento. Outro ponto 

positivo é o grande destaque do sistema que consiste em um excelente desempenho 

térmico e acústico para a edificação o que proporciona uma redução no gasto 

energético da mesma (TÉCHNE, 2016b). 

Uma limitação, contudo, é a necessidade de mão de obra específica e 

qualificada para operar o sistema.  
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No Brasil, a empresa ARXX Brasil possui a patente do sistema e vem 

trabalhando com ele nos últimos anos. 

 

4.2.6 Fôrma de PVC para concreto (Royal Building System) 

 

A fôrma de PVC para concreto é um sistema composto por paredes com 

função estrutural moldadas a partir de painéis de PVC utilizados como fôrma. O 

sistema é internacionalmente conhecido como Royal Building System e foi 

desenvolvido no Canadá (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND, 

2010).  

O sistema faz parte da vedação externa e interna da edificação e permite 

uma maior velocidade de montagem e execução. Além disso, o material é leve, 

permitindo uma maior facilidade de transporte e manuseio. O sistema permite ainda 

uma redução na geração de resíduos de obra, o que possibilita um canteiro mais limpo 

e organizado. No mais, dispensa o uso de equipamentos pesados para içamento 

como guindastes, por exemplo (TÉCHNE, 2013b). 

Algumas limitações do sistema se devem ao fato da necessidade de 

modulação do sistema para atender as dimensões das peças de PVC. 

No Brasil, segundo a Téchne (2013b) o sistema possui o Documento de 

Avaliação Técnica (Datec) nº 17, do Sistema de Avaliações Técnicas (Sinat) e é 

trabalhado pela empresa EcoPlax. 

 

4.2.7 Agrupador de fôrmas para concreto (Smart Tie) 

 

A inovação se trata de um sistema desenvolvido pela empresa brasileira 

Smart Tie, que dá nome ao sistema. Consiste em um agrupamento de fôrmas para 

concreto armado a base de polímeros que permite a moldagem de variados formatos 

para estruturas monolíticas, fazendo parte do sistema interno e externo da vedação 

vertical. 

Dentre as vantagens da inovação, estão a possibilidade de moldagem de 

estruturas bastantes sinuosas devido à flexibilidade de montagem das fôrmas. Além 

disso, o sistema permite ganho de flexibilidade com relação ao sistema convencional 

de madeira (SMART TIE, 2017). 
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Para utilização do sistema, contudo, é necessário realizar treinamentos 

para preparação da mão de obra. 

 

4.3 Inovações em painéis 

 

Foram identificadas sete inovações em painéis construtivos para sistema 

de vedação vertical. São eles: 

 

4.3.1 Painéis arquiteturais 

 

Os painéis curvos são uma inovação que compreende um sistema de 

painéis pré-fabricados para fachadas de edifícios curvos. Portanto, encontra-se dentro 

do escopo do sistema de vedação vertical externo. 

A inovação permite ganhos de produtividade na execução da fachada 

quando comparada com o sistema tradicional de alvenaria. Além disso, os painéis são 

fixados pela parte interna da edificação, não necessitando do uso de balancims e 

garantindo maior segurança aos trabalhadores da construção. No mais, os painéis 

são fabricados com o acabamento final (TÉCHNE, 2014c). 

Contudo, uma das dificuldades para utilização do sistema é a necessidade 

de utilização de um equipamento pesado para içamentos dos painéis. 

No Brasil, a empresa Teicon trabalha com esses painéis. 

 

4.3.2 Painéis pré-fabricados de blocos cerâmicos 

 

Consiste em um sistema composto por painéis pré-fabricados com blocos 

cerâmicos vazados e nervuras de concreto armado. O sistema foi desenvolvido pela 

empresa brasileira JetCasa e é utilização na vedação interna e externa das 

edificações. 

Uma das vantagens desses painéis é a produção industrial que permite 

agilidade e segurança. Além disso, as instalações elétricas e hidráulicas são 

embutidas nos painéis já na indústria, ou seja, chegam prontas para montagem no 

canteiro de obras. Isso garante velocidade na execução e ganhos de prazo no 

cronograma executivo. Outra vantagem do sistema é que, ao transferir a produção 

dos painéis para indústria, há uma significativa redução na geração de resíduos em 
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obra, o que permite uma obra mais limpa e uma economia com relação manuseio dos 

resíduos (TÉCHNE, 2014a; JETCASA, 2017). 

O sistema necessita de treinamento de mão de obra e içamento dos painéis 

por equipamento pesado como guindastes e caminhões munck. Além disso, os 

painéis são fabricados para cada projeto, o que pode inviabilizar financeiramente caso 

não haja uma padronização de tipologias para repetição e produção em escala. 

 

4.3.3 Painéis pré-fabricados de fibra de vidro 

 

A inovação é um sistema que consiste em painéis pré-fabricados 

industrialmente de fibras de vidro e resinas poliméricas. No Brasil, o sistema é 

desenvolvido para o sistema de vedação vertical interno e externo pela empresa IT 

Sistemas Construtivos. 

As principais vantagens do sistema dizem respeito à alta velocidade de 

montagem, que permite reduzir o tempo de obra. Além disso, têm-se os benefícios da 

industrialização da construção que permite reduzir mão de obra no canteiro e 

profissionalizar os processos. Segundo o fabricante, o sistema não apresenta fissuras 

e resiste bem a ataques biológicos. Contudo, deve-se atentar para uma limitação 

construtiva com relação à quantidade de pavimentos e a realização de treinamento 

para preparar a mão de obra para operar o sistema (IT SISTEMAS CONSTRUTIVOS, 

2017). 

 

4.3.4 Painéis Monoforte 

 

A inovação é um sistema de painéis monolíticos de EPS integrados a 

malhas de aço galvanizado que substituem a alvenaria estrutural ou de vedação. O 

sistema é um produto da empresa brasileira Termotécnica. 

O sistema é uma inovação que garante a industrialização do processo de 

produção, o que permite maior velocidade de execução e ganhos de produtividade. 

Além disso, os painéis possuem um excelente desempenho de isolamento térmico e 

acústico, permitindo uma redução no consumo energético da edificação 

(TERMOTÉCNICA, 2017).  

Outro fator importante é que, com a produção dos painéis fora do canteiro 

de obras, possibilita-se uma obra com menos resíduos e mais organizada. No mais, o 
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fabricante Termotécnica afirma que os painéis são resistentes a ataques de cupins e 

fungos (TERMOTÉCNICA, 2017). 

É necessário ressaltar, contudo, a necessidade de mão de obra treinada 

para instalação e montagem dos painéis. Além disso, visando produção em escala, o 

sistema torna-se vantajoso quando há repetição de tipologias. 

 

4.3.5 Paredes pré-moldadas de concreto 

 

A inovação é um sistema de paredes estruturais formadas por duas placas 

de concreto pré-fabricadas que são interligadas por armaduras e treliças metálicas.  

O sistema permite uma redução no tempo de execução, uma vez que a 

produção dos elementos é feita de modo industrial utilizando sistema carrossel. Além 

disso, há uma redução significativa da mão de obra a ser utilizada no canteiro do 

construtor, o que significa uma economia significativa. Outra vantagem é que os 

painéis já vêm com as instalações hidráulicas e elétricas embutidas e as esquadrias 

já vêm instaladas de fábrica, o que garante mais um avanço de etapa executiva 

(TÉCHNE, 2016d, 2016e). 

Para utilização do sistema, entretanto, é preciso estar atento a necessidade 

de dispor de um equipamento para içamento dos painéis que pode ser um guindaste 

ou um caminhão munck. A logística de transporte da fábrica para obra deve ser bem 

planejada e a mão de obra de instalação dos painéis deve ser bem treinada para 

garantir a produtividade que o sistema é capaz de atingir (TÉCHNE, 2016d). 

 

4.3.6 Painéis termoisolantes 

 

Os painéis termoisolantes são um sistema para vedação vertical externa 

formado por painéis pré-fabricados de chapas delgadas vinculadas a um núcleo 

isolante térmico rígido de EPS, XPS, PUR ou PIR. O sistema, muito utilizado em 

países europeus e norte-americanos, no Brasil é comercializado por empresas como 

a Isoeste. 

Esses painéis podem trabalhar desenvolvendo função estrutural ou apenas 

de vedação. Além disso, são importantes para garantir o desempenho térmico da 

estrutura, o que permite reduzir o consumo energético da edificação. No mais, é um 
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sistema simples que permite alta velocidade de execução e produção em escala 

(ISOESTE, 2017; TÉCHNE, 2016f). 

 

4.3.7 Painéis termoisolantes de Concreto Aerado Autoclavado 

 

Os painéis termoisolantes de concreto aerado autoclavado são um produto 

comercializados na Europa pela empresa alemã Multipor. Basicamente, consistem em 

painéis muito leves de concreto aerado autoclavado com propriedades de isolamento 

térmico. 

A inovação é ideal para regiões de clima frio para isolamento térmico das 

edificações, o que permite uma redução do consumo energético da edificação e 

permite diminuir o uso de equipamentos de ar condicionado e aquecedores. Os 

painéis são ainda resistentes ao fogo e são protegidos aos ataques de biocidas 

(MULTIPOR, 2017). 

 

4.4 Inovação em tecnologias construtivas 

 

Foram identificadas dezessete inovações em tecnologias construtivas, 

conforme abaixo: 

 

4.4.1 Parede de concreto polimerizado 

 

A inovação é um sistema construtivo que utiliza paredes maciças de 

concreto leve polimerizado e armadura de fibra de vidro protegida com poliéster. O 

sistema foi desenvolvido pela empresa brasileira HoBrazil e possui o Documento de 

Avaliação Técnica (DATec) nº 005-B para execução de edificações de até dois 

pavimentos (HOBRAZIL, 2017). 

Segundo a HoBrazil (2017), o sistema garante velocidade na execução da 

estrutura, inclusive porque são utilizadas fôrmas metálicas para dar agilidade à 

montagem. Além disso, a fabricante afirma ainda que há a eliminação na estrutura de 

patologias relacionadas às corrosões de armaduras, pois o sistema utiliza fibras de 

vidro com poliéster para resistir os esforços de tração. O sistema é ainda resistente 

ao fogo e a sismos, além de possuir bom desempenho térmico e acústico (HOBRAZIL, 

2017). 
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Deve-se atentar, entretanto, que uma das limitações do sistema é a 

limitação para execução de até dois pavimentos. Contudo, segundo a HoBrazil (2017), 

o DATec para execução de múltiplos pavimentos está em vias de obtenção. 

 

4.4.2 Parede de EPS 

 

A parede de EPS é um sistema que utiliza painéis de EPS revestidos por 

argamassa projetada para formar a vedação vertical interna e externa da edificação. 

A tecnologia é originária dos Estados Unidos e, no Brasil, é trabalhada pela LCP 

Engenharia e Construções. 

O sistema oferece elevado conforto térmico e acústico à edificação. Além 

disso, pela utilização do EPS, garante-se uma boa resistência a ataques biológicos 

por mofo e bolor. O sistema é de baixo custo de manutenção e permite uma redução 

no tempo de obra (TÉCHNE, 2016f). 

Para utilização do sistema, deve-se atentar para treinamento de mão de 

obra e aquisição do equipamento de projeção de argamassa. 

 

4.4.3 Placas de concreto armado 

 

As placas de concreto armado são uma inovação finlandesa que consiste 

em um sistema de placas de concreto leve armado ou protendido que são moldadas 

industrialmente para vedação residencial, comportando-se dentro dos sistemas 

verticais de vedação interno e externo. 

O sistema garante economia para produção em grande escala. Para se ter 

ideia, segundo a Téchne (2016d), no Iraque, a cidade de Bismayah New City foi 

projetada para possuir 100 mil unidades habitacionais utilizando o sistema. Além 

disso, devido à produção industrial das placas, há um rigoroso controle de medidas. 

O sistema permite ainda a redução de resíduos em obra, o que possibilita um canteiro 

mais limpo e econômico (TÉCHNE, 2016d). 

Para a utilização da inovação, contudo, deve-se atentar para a necessidade 

de treinamento da mão de obra e da disponibilização de um equipamento para 

içamento das placas, que pode ser um guindaste ou um caminhão munck, por 

exemplo. 
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4.4.4 Casa Impressa em 3D 

 

A casa impressa em 3D é uma inovação da empresa russa Apis Cor. 

Segundo a empresa, a primeira casa totalmente impressa em 3D no mundo foi 

realizada em 2017 na Rússia.  

O sistema consiste de um equipamento mecânico que projeta concreto de 

acordo com o projeto da habitação. Pela utilização desse equipamento, é possível 

realizar a impressão de casas em regiões de climas extremos de difícil trabalho por 

métodos tradicionais. Além disso, há uma flexibilidade de formatos, o que significa que 

a casa impressa pode assumir diversas configurações (APIS COR, 2017). 

Outro benefício é que como o projeto é automatizado, reduz-se 

drasticamente os riscos de erros humano. A Apis Cor (2017) afirma ainda que a 

execução é de baixo custo, visto a extrema redução de mão de obra e automatização 

dos processos. 

 

4.4.5 Drywall 

 

O sistema de drywall é uma inovação que tem sido bastante trabalhada no 

país. Basicamente, consiste em um sistema para paredes e divisórias, fazendo parte 

do sistema de vedação interno, com a instalação de chapas de gesso em perfis 

metálicos. 

O drywall é um sistema que permite rapidez na execução, o que gera 

ganhos de tempo e produtividade. Além disso, é um sistema limpo que gera apenas 

5% de resíduos na obra. Permite ainda uma grande facilidade de acesso ao interior 

das paredes e divisórias, o que facilita as manutenções das instalações (TÉCHNE, 

2016a). 

Como os materiais utilizados são leves, há ainda facilidades quanto ao 

manuseio e ao transporte. Além disso, é um sistema bastante flexível que permite uma 

variedade de formas e dimensões (TÉCHNE, 2016a). 

No sistema, ao fazer furações para instalações de peças nas paredes, 

deve-se atentar para não atingir os perfis metálicos, mas as placas de gesso 

(TÉCHNE, 2016a). 

No Brasil, diversos fornecedores trabalham com o sistema. Alguns deles 

são: Gypsum, Knauf e Placo. 
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4.4.6 Drywall acústico 

 

O drywall acústico é um sistema idêntico ao drywall convencional quanto 

da concepção e montagem. A diferença de dá no uso de um preenchimento interno 

entre as placas de gesso por lã de fibra de vidro que irá desempenhar a função de 

isolamento acústico.  

A principal vantagem do sistema se dá no atendimento da norma de 

desempenho NBR 15.575 (ABNT, 2013) no que diz respeito ao desempenho acústico 

(TÉCHNE, 2014c). 

 

4.4.7 Light steel framing 

 

O light steel framing é um sistema composto por perfis de aço conformados 

a frio com revestimento metálico. O sistema tem origem nos Estados Unidos e é muito 

trabalhado na Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Japão, chegando a 90% das casas 

construídas nesses países em alguns casos (SMART, 2017). No Brasil, vem sendo 

trabalhado por empresas como a Smart Sistemas Construtivos e a LP Brasil, por 

exemplo. 

Dentre as vantagens de seu uso, estão a flexibilidade de soluções que o 

sistema oferece. Seu fechamento pode ser com chapas de Oriented Strand Board 

(OSB) ou de gesso para drywall. Além disso, é um sistema de rápida montagem e 

execução, ideal para ganho de prazos em obras. Como as seções das paredes e 

divisórias com light steel framing são esbeltas, possibilita-se um maior aproveitamento 

das áreas úteis dos ambientes, quando comparadas com a vedação em alvenaria. No 

mais é um sistema leve, de fácil manuseio, transporte e manutenção (SMART, 2017; 

LPBRASIL, 2017). 

Deve-se, contudo, atentar para treinamento de mão de obra para correta 

operação da inovação. 

 

4.4.8 Light wood framing 

 

O light wood framing é um sistema que utiliza perfis leves de madeira com 

fechamentos de chapas de Oriented Strand Board (OSB). O sistema é comumente 
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utilizado para vedação interna e externa das edificações e é muito trabalhado nos 

Estados Unidos, Canadá e em países europeus (TÉCHNE, 2008). 

O sistema trabalha com a hiperestaticidade estrutural, ou seja, com 

redundância de elementos cumprindo a mesma função, o que permite bom 

desempenho estrutural caso algum falhe. Além disso, é um sistema com apelo 

sustentável que utiliza madeira como matéria prima, material que é abundante em 

território nacional. Também é eficiente na resistência aos esforços do vento e permite 

um elevado grau de pré-industrialização da estrutura, o que reduz prazos e gera 

avanços mais rápidos às obras (TÉCHNE, 2008). 

Deve-se atentar, entretanto, as limitações de quantidade de pavimentos 

que o sistema impõe. Além disso, no Brasil, os critérios normativos não são claros 

para dimensionamento do light wood framing (TÉCHNE, 2009a). 

 

4.4.9 Placas cimentícias para light steel e wood framing 

 

As placas cimentícias para os sistemas light steel e wood framing são 

placas para utilização em fachadas, paredes e divisórias, portanto, tanto na vedação 

interna, quanto na externa. 

O material desenvolvido é um contraponto às tradicionais chapas de gesso 

e de Oriented Strand Board (OSB). São de fácil instalação, manuseio e transporte. 

Além disso, aceitam quaisquer tipos de acabamento como revestimento. Tem como 

vantagem a resistência ao fogo que os outros materiais podem apresentar alguma 

dificuldade (PLACLUX, 2017). 

No Brasil, empresas como a Placlux, UsePlac e Eternit trabalham com as 

placas cimentícias. 

 

4.4.10 Sistema leve em madeira 

 

O sistema é uma inovação da empresa brasileira TecVerde, com 

homologação no Sinat, com DATec nº 020C. A ideia é fazer uma estrutura composta 

por quadros estruturais em madeira autoclavada com fechamento de chapas de 

Oriented Strand Board (OSB). A inovação atua em toda a vedação da edificação, 

portanto, tanto na interna, quanto na externa. 
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A inovação é industrial, o que permite uma alta velocidade de montagem 

na obra, pois já chegam a obra painéis prontos para montagem. O sistema garante 

um baixo acúmulo de resíduos e utiliza uma madeira estrutural com tratamento anti-

cupins. Outra facilidade da inovação é que as instalações elétricas e hidráulicas são 

colocadas industrialmente (TECVERDE, 2017). 

Uma dificuldade do sistema, contudo, é a necessidade de içamento dos 

painéis por guindastes ou caminhões muncks. Além disso, ainda é um sistema pouco 

trabalhado no país. 

 

4.4.11 Módulo habitacional de plástico 

 

A inovação é um sistema composto por peças plásticas que se encaixam 

em perfis metálicos para formar um módulo habitacional. É um trabalho desenvolvido 

pela empresa brasileira Impacto. 

Dentre as vantagens da inovação, estão a utilização de um sistema 

modular de montagem flexível e de fácil montagem. Essa flexibilidade do sistema 

permite diversas configurações e tipologias de planta. Além disso, o módulo 

habitacional é reutilizável, significando que permite ser desmontado e remontado 

posteriormente, à conveniência do usuário (IMPACTO, 2017).  

As peças plásticas são leves, o que facilita as questões relativas ao 

transporte, manuseio e montagem das peças. A mão de obra para montagem é 

reduzida, não necessitando de mão de obra especializada, bastando apenas 

treinamento de montagem fornecido pela empresa (IMPACTO, 2017). 

O sistema é ideal para estruturas provisórias como canteiros de obras e 

stand de vendas, por exemplo. Para estruturas permanentes, a empresa ainda 

trabalha para superar algumas limitações normativas de desempenho. 

 

4.4.12 Banheiro pronto 

 

O banheiro pronto é uma inovação de produção industrial que fornece 

banheiros completamente montados e acabados às obras. 

O sistema otimiza a gestão de compras por parte do construtor, chegando 

a reduzir até 180 itens a apenas um fornecedor. Além disso, permite reduzir o 

cronograma de entrega da obra. Amplia o processo de industrialização no canteiro, o 
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que garante maior controle de qualidade e menor quantidade de resíduos nas obras 

(TÉCHNE, 2014b).  

O custo torna-se competitivo quando para produção de muitas unidades 

em escala. Uma limitação, contudo, é a antecipação na compra de materiais de 

acabamento, como louças, por exemplo. Para transporte e manuseio deve-se ter uma 

logística bem trabalhada, com uso de guindastes ou caminhões munck.  

 

4.4.13 Alvenaria estrutural 

 

A alvenaria estrutural é um sistema que utiliza blocos de concreto com 

função estrutural, devendo ser trabalhadas tanto na vedação interna, como na externa 

das edificações. 

O sistema permite ganhos de rendimento com a mão de obra, comparado 

ao sistema convencional. Além disso, reduz de forma significativa o uso de madeira 

em obra, devido à eliminação das fôrmas. Outra vantagem do sistema é a eliminação 

das etapas de concretagem de vigas e pilares, além da redução do consumo de aço 

na estrutura (FORUM DA CONSTRUÇÃO, 2017). 

Deve-se atentar, contudo, as restrições às mudanças não planejadas 

originalmente na tipologia da edificação. Além disso, há uma limitação de vãos e 

balanços. Verifica-se ainda a necessidade de modulação e compatibilização do 

projeto estrutural (FORUM DA CONSTRUÇÃO, 2017). 

 

4.4.14 Alvenaria não estrutural de gesso 

 

A alvenaria não estrutural de gesso consiste na utilização de blocos de 

gesso para a vedação das edificações, sem função estrutural. É uma inovação relativa 

à utilização do material de alvenaria. 

Para o sistema, há a disponibilidade de blocos de gesso hidrofugados para 

áreas molhadas. Além disso, há blocos com fibras de vidro para regiões de reforço. 

Os blocos são mais leves que os tradicionais, o que facilita o manuseio e 

dá agilidade à execução da alvenaria. São ainda mais esbeltos, ampliando a área útil 

dos ambientes internos (TÉCHNE, 2016g). 

Uma limitação do bloco é que ele é para uso exclusivo para vedação interna 

e não possui função estrutural (TÉCHNE, 2016g). 
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4.4.15 Revestimento mineral decorativo 

 

O revestimento mineral decorativo é uma inovação na qual é aplicada uma 

argamassa de revestimento decorativo em camada única sobre a alvenaria ou 

concreto, por isso, também é conhecido como monocamada. 

Dentre as vantagens do sistema estão a eliminação das etapas de 

chapisco, emboço e aplicação de selador e textura, o que pode se configurar como 

uma economia significativa para o construtor. O sistema permite uma redução do 

prazo de execução da obra e reduz ainda os resíduos no canteiro (TÉCHNE, 2014d).  

O revestimento decorativo é flexível quanto ao acabamento final e garante 

estanqueidade à infiltração de água (TÉCHNE, 2014d). 

Dentre as limitações, o sistema é contraindicado para superfícies saturadas 

que ficam em contato com a água; também é contraindicado para superfícies 

plásticas, metálicas ou para aplicação sobre pinturas ou impermeabilizantes 

(TÉCHNE, 2014d). 

No Brasil, a argamassa em questão é comercializada pela Weber Saint-

Gobain. 

 

4.4.16 Argamassa projetada 

 

A argamassa projetada é um sistema que utiliza um equipamento de 

projeção para lançamento da argamassa de revestimento. 

O sistema permite reduzir a interferência humana e racionaliza o processo, 

diminuindo o desperdício de material. Além disso, há uma redução no prazo de 

execução do revestimento (PIT, 2011). 

Para utilização da tecnologia, deve-se realizar treinamento da mão de obra 

e contínua limpeza do equipamento de projeção (PIT, 2011). 

 

4.4.17 Gesso projetado 

 

Gesso projetado é um sistema de revestimento à base de gesso aplicado 

por projeção mecanizada. 

A inovação permite alta produtividade, o que garante ganhos na velocidade 

da execução do revestimento de gesso. Além disso, assegura uma maior 
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uniformidade na aplicação do material e melhora o acabamento final do produto 

(AECWEB, 2017). 

Deve-se atentar para as restrições de aplicação em ambientes externos e 

áreas molhadas, bem como no treinamento da equipe para operar o equipamento de 

projeção (AECWEB, 2017). 

 

4.5 Inovações em materiais para sistema de vedação 

 

Foram identificadas nove inovações em materiais para sistema de vedação, 

conforme abaixo: 

 

4.5.1 Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural 

 

Os blocos cerâmicos para alvenaria estrutural são blocos feitos em 

contraponto aos tradicionais blocos de concreto utilizados no sistema de alvenaria 

estrutural. 

Os blocos cerâmicos possuem resistência de até 18 MPa, o que permite 

obras de edifícios de até 16 pavimentos. Além disso, possuem uma veriedade de 

dimensões e opções para projetos. Apresentam um bom desempenho térmico e são 

leves se comparados aos blocos de concreto, o que alivia as cargas da edificação 

(TÉCHNE, 2017c). 

O material é ainda de fácil manuseio e transporte. Pode ainda ser utilizado 

como elemento de vedação do sistema interno. 

As restrições que cabem aos blocos são a quantidade de pavimentos da 

edificação, que fica limitada a 16 pavimentos a depender do bloco utilizado (TÉCHNE, 

2017c).  

 

4.5.2 Concreto aerado autoclavado (CAA) 

 

O concreto aerado autoclavado é um concreto com a adição de finos de 

alumínio que aumenta a quantidade de vazios e reduz a densidade do concreto. 

O material é até cinco vezes mais leve que o convencional, possuindo ainda 

capacidade estrutural. Seu uso permite reduzir as cargas nas estruturas, o que 

possibilita elementos mais esbeltos. É eficiente no isolamento térmico e acústico das 
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edificações e pode ser utilizado em forma de painéis para paredes internas e 

fachadas. Além disso, resiste muito bem ao fogo (AIRCRETE, 2017). 

Suas limitações se relacionam com o ainda elevado custo para produção e 

a pouca difusão da tecnologia no Brasil.  

O concreto aerado autoclavado tem origens na Suécia e tem se difundido 

pelo mundo. 

 

4.5.3 Bloco canaleta 

 

O bloco canaleta é utilizado na alvenaria na construção de cintas, vergas e 

contra-vergas.  

São próprios para o sistema convencional de alvenaria e servem de fôrma 

para as cintas e vergas, reduzindo o uso de madeira no canteiro e otimizando a 

produção da obra (COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO, 2017). 

 

4.5.4 Blocos antiterremotos (Sisbrick) 

 

Os blocos antiterremotos são blocos deformáveis que absorvem momentos 

bruscos laterais provocados por terremotos. O material foi desenvolvido pela 

Universidade Politécnica de Valência na Espanha e recebeu o nome de Sisbrick. 

A principal vantagem do bloco é a resistência aos abalos sísmicos, 

reduzindo os esforços de compressão e de cisalhamento que normalmente fissuram 

os blocos das alvenarias. Sua utilização reduz ainda patologias provocadas na 

redação em decorrência de variações térmicas (SISBRICK 2017). 

 

4.5.5 Verniz antipichação 

 

O verniz antipichação consiste na aplicação de uma camada protetora 

sobre o revestimento com propriedade seladora e de antipichação.  

O material pode receber até cem remoções de picho sem afetar a camada 

de resina, bastando utilizar um produto solvente removedor. É próprio para utilização 

sobre o concreto, blocos e tijolos aparentes, pedras naturais ou alvenaria pintada com 

tinta acrílica à base de água (DENVER, 2017).  

Não é indicado, contudo, para superfícies muito lisas (DENVER, 2017). 
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No Brasil, o produto é comercializado pela empresa Denver 

Impermeabilizantes. 

 

4.5.6 Vidro inteligente 

 

A inovação consiste em vidros inteligentes para paredes e divisórias que 

permitem alternar em opaco e translúcido para oferecer privacidade ou transparência 

de acordo com a necessidade do momento, auxiliando na vedação interna das 

construções.  

O produto foi desenvolvido pela empresa britânica ESG Glass e é 

comercializado no Reino Unido sob o nome de ESG Switchable. 

O produto pode ainda ser utilizado em áreas molhadas, como lavatórios, 

por exemplo. Além disso, possui uma vida útil de até 25 anos, de acordo com o 

fabricante (ESG GLASS, 2017). 

 

4.5.7 Placas de vidro estruturais para fachadas cortinas 

 

A inovação consiste em placas de vidro estruturais para fachadas cortinas. 

O vidro estrutural pode chegar a até 50 mm de espessura. Além disso, há opções 

resistentes à bala e ao fogo disponíveis. O material possui ainda um excelente 

desempenho de isolamento acústico (ALUMIL, 2017). 

Deve-se atentar aos custos de implantação e manutenção que podem ser 

elevados a depender do orçamento da obra. Além disso, requer mão de obra 

qualificada para operação.  

 

4.5.8 Placas de gesso verde para drywall 

 

As placas de gesso verde para drywall são placas adicionadas de silicone 

e fungicidas para resistir à umidade, permitindo a utilização do drywall em ambientes 

úmidos, como banheiros, cozinhas e lavanderias, por exemplo. Apesar disso, não é 

recomendado para estar em contato permanente com a água (TÉCHNE, 2016a). 
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4.5.9 Placas de gesso rosa para drywall 

 

As placas de gesso rosa para drywall são placas adicionadas de 

retardantes de chamas e fibras de vidro resistentes ao fogo para utilização em 

ambientes com grande liberação de calor, como ao redor de lareiras e cooktops, por 

exemplo. Além disso, é ideal para uso em áreas enclausuradas e saídas de 

emergência (CLIQUE ARQUITETURA, 2017). 

 

4.6 Análise dos resultados 

 

A partir das cinquenta inovações identificadas, procurou-se identificar quais 

eram as vantagens mais trabalhadas pelas inovações. Para tal, verificou-se quais 

benefícios se repetiam mais no escopo das soluções. O resultado encontrado é 

apresentado na Figura 8 abaixo: 

 

Figura 8 - Vantagens mais trabalhadas pelas inovações identificadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Como apresentado acima, verifica-se que 23 das 50 inovações propuseram 

melhoria de velocidade e/ou ganho de produtividade na execução dos serviços. Além 
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disso, outras 14 propuseram a industrialização dos processos, visando a menor 

interferência humana e o ganho de qualidade no produto final. 

Percebe-se o foco no ganho de produtividade e industrialização dos 

processos, vantagens que tornam a solução competitiva e gera economia construtor 

e cliente final. 

Outras vantagens muito apontadas foram: desempenho térmico (11); 

leveza do material (10); redução dos resíduos em obra (10); desempenho acústico (8); 

facilidade de instalação, manuseio e transporte (8); redução de mão de obra (7); 

resistência ao ataque de microrganismos (7) e resistência ao fogo (6). 

Essas vantagens apontam para o sentido que as inovações têm buscado 

soluções que atendam aos requisitos de desempenho – térmico e acústico. Além 

disso, forneçam facilidades operacionais voltadas para o transporte, manuseio e 

instalação das peças.  

Em seguida, buscou-se identificar quais das etapas de inovação propostas 

– projeto, material, execução e conceito – as inovações buscaram atender em maior 

parte. O resultado encontrado é apresentado na Figura 9. 

 

Figura 9 - Inovações identificadas por etapa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Observa-se, acima, que as inovações propuseram em sua maioria 

inovações que atingissem os materiais utilizados em contraponto aos tradicionais 

utilizados na construção civil, com um total de 37 das 50. Em seguida vem projeto e 

execução, com 30 cada; por último, tem-se conceito com 28 das 50 inovações. 

Buscando identificar quais foram os continentes que mais apresentaram 

mais países praticando as inovações identificadas para o catálogo, elaborou-se o a 

figura abaixo: 

 

Figura 10 - Países com inovações identificadas por continente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Foram identificados um total de 23 países praticando inovações na 

construção civil para sistemas de vedação vertical. Desses, 59% estão na Europa; 

14% na América do Sul; 14% na Ásia; 9% na América do Norte e 4% na Oceania.  

Com relação a quantidade de inovações identificadas por países, elaborou-

se o mapa abaixo: 
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Figura 11 - Países com inovações identificadas no catálogo.

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Observa-se que o Brasil foi o país com mais inovações identificadas (36). 

Esse número se dá visto o elevado número de fontes nacionais utilizadas na pesquisa 

bibliográfica, em sobretudo, a revista Téchne. Além disso, esse número mostra que a 

construção civil brasileira tem se voltado, nos últimos anos, à adoção de práticas 

inovadoras de modo a se modernizar e se tornar mais competitivas a partir das 

vantagens obtidas, como as exemplificadas pela Figura 8. 

Em seguida, tem-se os Estados Unidos com 13 inovações identificadas; o 

Reino Unido com 9; a Alemanha com 8; a Austrália e Espanha com 4 cada; Canadá 

com 3; Suécia com 2; Argentina, Áustria, Chile, Finlândia, Grécia, Holanda, Iraque, 

Itália, Japão, Luxemburgo, Polônia, Portugal, Rússia e Suíça com 1 cada. Ressalta-

se aqui que esse cenário se restringe às inovações identificadas que, por sua vez, são 

reflexos das fontes bibliográficas utilizadas, com ênfase às revistas técnicas nacionais. 

Por fim, o resultado final do trabalho é o catálogo apresentado no Apêndice 

1 – Inovações na Construção Civil para Componentes e Elementos do Sistema de 

Vedação Vertical Interno e Externo.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Segundo exposto anteriormente, a indústria da construção civil ainda é tida, 

por muitos, como um setor tradicional e conservador, pouco acostumado a modificar 

seus produtos e processos. Contudo, a própria sociedade tem aumentado suas 

demandas a exemplo da norma brasileira de desempenho habitacional, NBR 15.575 

da ABNT de 2013, que exige do construtor uma série de requisitos e padrões de 

qualidades não antes explorados.  

Sendo assim, o que se percebe é que, nos últimos anos, o setor da 

construção tem se voltado para fazer uso da inovação, não só para atender as 

recentes demandas, mas como meio para se diferenciar e gerar vantagens 

competitivas de redução de mão de obra, aumento de produtividade e conquista de 

mercado. 

Com o intuito de disponibilizar informações acerca das inovações que têm 

sido trabalhadas no setor da construção civil e, desta forma, incentivar o uso da 

inovação, foram identificados neste trabalho cinquenta inovações tecnológicas para 

sistemas de vedação vertical interna e externa. Essas cinquenta inovações vieram de 

todas as partes do mundo, muitas sendo desenvolvidas por empresas brasileiras, 

mostrando que a construção civil nacional tem se voltado para o uso de práticas 

inovadoras. 

As principais características técnicas que as inovações identificadas 

propuseram, de maneira geral, foram a industrialização dos processos; atendimento 

aos requisitos de desempenho térmico e acústico; resistência ao fogo; combate a 

microrganismos; facilidade de instalação, manuseio e transporte e redução dos 

resíduos em obra. Tudo isso garantindo o já requisitado desempenho estrutural e, 

muitas vezes, propondo o uso de materiais alternativos e sustentáveis para reduzir o 

impacto ambiental das construções. 

Dentre as características econômicas, as inovações identificadas, de 

maneira geral, apresentam aos construtores vantagens de ganho de produtividade e 

velocidade, que permite obras realizadas em menor período de tempo, desta forma, 

gerando economia financeira; além disso, as inovações procuram propor soluções que 

requerem menor uso de mão de obra, o que possibilita construções mais econômicas 

para o construtor e consumidor final. 
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As inovações identificadas, todas voltadas para o sistema de vedação 

vertical interna e externa, apresentaram as mais diversas aplicações. Aplicações estas 

que, por vezes, se confundem, mas que foram separadas para efeitos de 

apresentação. Foram identificados, portanto, dez inovações para fachadas de 

edifícios; sete inovações para sistemas de fôrmas; sete inovações em painéis para 

construção habitacional; dezessete inovações em sistemas construtivos diversos 

voltados para o SVVIE; e, por fim, nove inovações em materiais voltados para 

utilização no sistema de vedação vertical, tanto interno quanto externo. 

Além disso, o Brasil trabalha 36 as 50 inovações identificadas, possuindo 

muitas empresas nacionais desenvolvendo tecnologias, principalmente, para o setor 

de habitação residencial. O elevado número do Brasil explica-se ainda pela grande 

quantidade de fontes de pesquisas nacionais utilizadas. 

Em seguida, percebeu-se que as inovações identificadas são trabalhadas 

ainda em destaque nos países europeus, com notoriedade do Reino Unido que detém 

9 das 50 inovações identificadas e da Alemanha que possui 8. Além disso, os Estados 

Unidos são destaque com 13 inovações. Países como Canadá, Austrália, Suécia e 

Espanha variam de 2 a 4 das inovações identificadas. 

Por fim, na elaboração do catálogo, procurou-se destacar as 

características, as vantagens, as limitações, as etapas da inovação, a preparação 

para o uso e exemplificar esses itens a partir de quatro fotos ou ilustrações. O 

resultado é um catálogo, apresentado no Apêndice 1, bem ilustrado, que credita as 

fontes das informações e direciona o leitor aos endereços eletrônicos das empresas 

que desenvolvem as inovações identificadas. 
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APÊNDICE 1 – CATÁLOGO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS  
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APÊNDICE 2 – LISTA DE REFERÊNCIAS TÉCHNE 

 
 

Tabela 2 - Referências da Téchne: A revista do engenheiro civil. 

Ano Mês Edição Citação 
2017 Abril 241 2017a 
2017 Março 240 2017b 
2017 Fevereiro 239 2017c 
2017 Janeiro 238 2017d 
2016 Dezembro 237 2016a 
2016 Outubro 235 2016b 
2016 Setembro 234 2016c 
2016 Agosto 233 2016d 
2016 Julho 232 2016e 
2016 Junho 231 2016f 
2016 Abril 229 2016g 
2015 Setembro 222 2015a 
2014 Outubro 211 2014a 
2014 Setembro 210 2014b 
2014 Abril 205 2014c 
2014 Janeiro 202 2014d 
2012 Outubro 188 2012a 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 
 

Tabela 3 - Referências da Téchne online 

Ano Publicação Citação 
2013 Módulos rápidos.  2013a 
2013 Sistema construtivo para casas e sobrados usa 

painéis de PVC preenchidos com concreto 
2013b 

2012 Argamassa projetada 2012b 
2011 Fôrma perdida "quick jet". 2011a 
2011 Revestimento de gesso projetado 2011b 
2009 Painéis cerâmicos pré-fabricados 2009a 
2009 Light wood frame 2009b 
2008 Light wood frame - construções com estrutura 

leve de madeira 
2008 

2007 Cortinas de vidro 2007 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
 


