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INTRODUÇÃO: 

A economia circular (CE) visa eliminar o conceito de poluição e de geração de resíduos, manter 

a integridade do produto ao longo de vários ciclos de uso e focar no fechamento de ciclos de materiais 

e energia (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2021). Várias medidas foram propostas para que a 

economia da Europa e do mundo se ajustem para proteger o ambiente, reforçando a competitividade e 

a circularidade e, assim, atingindo um futuro verde (EUROPEAN COMMISSION, 2020). 

Métricas de circularidade são relevantes, pois servem para monitorar, relatar e comunicar o 

progresso rumo à implementação da economia circular (HOWARD et al., 2019). Aplicadas a edificações, 

tais métricas estruturam a avaliação por meio de indicadores padronizados, que estabelecem uma 

linguagem comum entre os agentes envolvidos, ajudam a implementar estratégias para avaliar o 

potencial circular das opções técnicas e para acompanhar o andamento de um projeto (ANTONINI et al., 

2020; RAHLA et al., 2019).  

No entanto, ainda faltam definições claras para ligar o que caracteriza a circularidade de 

edificações às tecnologias de construção circular, aos indicadores adequados para medir a economia 

circular (ANTONINI et al., 2020) e indicadores de circularidade para o ambiente construído como um 

todo (GRAVAGNUOLO et al., 2019). Ademais, os estudos tratando sobre métricas de circularidade para 

edificações são escassos mundialmente e muito variáveis entre si, o que prejudica o avanço do 

conhecimento e prática neste campo (GIBBONS, 2020).  

Assim, o objetivo deste trabalho é levantar, testar e selecionar uma coleção de métricas que 

caracterizem e permitam avaliar a circularidade de edificações. A partir disso, o produto de pesquisa 

será essa coleção de métricas validadas em dois estudos de caso. 

MÉTODOS: 

Para alcançar os objetivos propostos, a abordagem metodológica selecionada para este projeto 

consiste em: 

1. Realização de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) para identificar as métricas 

existentes, bem como sua estrutura, conteúdo, componentes e onde foram aplicadas; 
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2. Compilação das características de circularidade de edifícios e sua tradução em métricas de 

circularidade de edificações;  

3. Identificação, caracterização e seleção de indicadores que cobrem aspectos que são 

considerados relevantes para caracterizar edificações circulares;  

4. Aplicação das métricas a dois estudos de caso, e 

5. Avaliação reflexiva quanto à qualidade das métricas selecionadas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Para atingir os objetivos propostos, primeiro foi realizada uma Revisão Sistemática da Literatura 

(RSL) para identificar as métricas existentes, bem como sua estrutura, conteúdo, componentes e onde 

foram aplicadas, na amostra final foram encontrados 15 artigos. A partir da RSL foram identificados e 

caracterizados todos os indicadores de economia circular presentes nos artigos selecionados. As 

métricas que se destacaram no RSL foram: o Indicador de Circularidade do Material (MCI), Indicador de 

Circularidade do Produto (PCI), Indicador de Circularidade do Sistema (SCI), Indicador de Circularidade 

do Edifício (BCI) e o Level(s) Macro objetivo 2. 

Os indicadores MCI, PCI, SCI e BCI foram aplicados a dois estudos de casos residenciais. O 

primeiro caso é um edifício de madeira de seis andares, e o segundo edifício é uma estrutura de concreto 

armado de treze andares com paredes de alvenaria. Para os propósitos exploratórios, apenas os 

componentes de estrutura e envoltória foram considerados nos cálculos. 

 

 
 

Os cálculos seguiram os passos da Figura 1, usando como entrada: (i) os dados os produtos e 

materiais utilizados em cada estudo de caso, (ii) sua vida útil (anos), (iii) massa (kg), (iv) insumo virgem 

(V), e (v) resíduo (W). Os cálculos começam pelo Índice de Fluxo Linear (LFI), o Fator de Utilidade (X) e 

a Função do Fator de Utilidade F(X). LFI e F(X) são usados em seguida para calcular o MCI. O MCI e o 

Fator Determinante de Desmontagem (DDF) alimentam o cálculo do PCI. O MCI também é utilizado para 

obter o valor teórico do Indicador de Circularidade do Sistema (SCI (t)), considerando a contribuição dos 

Figura 1 - Fluxo de cálculo de métricas de circularidade 
Fonte: Autoria própria. 
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produtos para o sistema completo, em massa. Então, o valor prático para o SCI (SCI (p)) é calculado 

usando o PCI e a massa do produto. Por fim, são considerados os fatores responsáveis pela 

dependência/nível de importância do sistema (LKk) e SCI (teórico e prático), para calcular os valores 

teóricos (BCI(t)) e práticos (BCI(p)) do Indicador de Circularidade do Edifício. 

Como pode se ver na Figura 2, embora ambos os edifícios tenham BCI(t) semelhantes, a perda 

potencial de desmontagem (BCI(t) - BCI(p)) é maior para o edifício com estrutura de concreto (0,866) e 

reflete as oportunidades de circularidade projetadas quando comparado com o edifício de madeira. O 

valor da perda de potencial de desmontagem encontrado no edifício de madeira foi de 0,531 e para o de 

alvenaria 0,866. 

 
Figura 2 - Resultados do BCI para os casos estudados 

Fonte: Autoria própria.  
 

O resultado deixou claro que – embora muito intuitivo e crucial para a pacificação do 

desenvolvimento social com seu ambiente de apoio – essas métricas de circularidade não transmitem 

informações ambientais completas. Ao destacar a renovabilidade, potencial de reaplicação e 

recuperabilidade de materiais, eles enfatizam a fase de uso, e geralmente não consideram, por exemplo, 

os impactos reais para manter materiais e energia no circuito. Os impactos/custos ambientais para 

reinserir materiais potencialmente retornáveis nos circuitos industriais e a transição para a economia 

circular não são contabilizados.  

O indicador Level(s) Macro objetivo 2 foca em garantir ciclos de vida de materiais eficientes e 

circulares, assim, colocando a circularidade em prática. Para melhorar a eficiência e a circularidade dos 

recursos, destaca-se o indicador 2.2 (Resíduos de materiais de construção e demolição) e o 2.4 (Design 

para desconstrução), os quais foram aplicados aos mesmos dois estudos de caso residenciais. No final, 

o valor da pontuação geral de circularidade (em massa) encontrado no indicador Level(s) para o edifício 

de madeira deu 22,1% (menos circular) e para alvenaria foi de 26,7% (mais circular). Lembrando que 

para o Level(s) quanto mais próximo de 100% mais circular. Assim, nas duas métricas utilizadas 

constatou-se que o edifício de madeira é menos circular que o de alvenaria.  

Enquanto Level(s) usa (i) a quantidade  de um determinado elemento (em kg), (ii) o coeficiente 

de circularidade desse elemento, e (iii) o número de elementos; o BCI usa (i) a vida útil do produto e do 
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sistema, (ii) os componentes do produto, (iii) massa (em kg), (iv) entrada do material não virgem (material 

reutilizável, remanufaturados ou reciclados), (v) a saída de material reutilizável, (vi) o fator de 

determinação de desmontagem (DDF) - para calcular o PCI - e (vii) o nível de importância do sistema 

(as camadas do edifício, para calcular o BCI). Além disso, Level(s) é calculado de forma simplificada 

somente considerando a soma de todos os produtos que formam um edifício, isso quer dizer que o índice 

de circularidade de vários materiais é igual ao índice de circularidade do edifício. Assim, nota-se que 

para o cálculo do Level(s) não há uma graduação, ao contrário do que acontece no BCI que inclui os 

cálculos do MCI, que é base para cálculos subsequentes nos níveis de produto (PCI), sistema (SCI) e 

edifício (BCI). 

O Level(s) é como um super MCI, em que se deseja saber a quantidade em massa que dá para 

recuperar da massa total de determinado material. Já o PCI, SCI e BCI são mais sofisticados, pois nem 

tudo consegue se recuperar 100%. O PCI e BCI calculam o valor prático/real, o qual de fato consegue 

se recuperar (normalmente o que se consegue recuperar na prática/realmente é menor que na teoria). 

Lembrando que o SCI e BCI tem valor teórico e prático em suas contas. Já o Level(s) considera somente 

no seu raciocínio o valor teórico (o que não é verdadeiro, nem real). 

A partir dos cálculos e análises, percebeu-se que o indicador Level(s) foi desenvolvido para ser 

um ponto de entrada simplificado no mundo da circularidade do ambiente construído. Sendo ele mais 

básico e exigindo menos que o indicador BCI, seu uso seria ideal para a iniciação de um projeto. Isso 

acontece, pois o Level(s) está focando no início em recolher informações com o objetivo de vencer a 

barreira da falta de dados. Assim, em um futuro, criando-se a cultura da coleta de dados, aumentaria-se 

o nível de detalhamento deixando-o mais sofisticado e poderia-se projetar outros indicadores mais 

complexos. Portanto, para quem realmente deseja calcular os indicadores de circularidade de edifícios, 

o BCI apresenta em seu cálculo mais conjuntos de informações que o Level(s), ou seja, o BCI é um 

indicador mais completo. 

CONCLUSÕES: 

Neste trabalho foram levantadas várias métricas que permitem avaliar a circularidade de 

edificações. As métricas que se destacaram no RSL foram: o Indicador de Circularidade do Material 

(MCI), Indicador de Circularidade do Produto (PCI), Indicador de Circularidade do Sistema (SCI), 

Indicador de Circularidade do Edifício (BCI) e o Level(s) Macro objetivo 2. Essas métricas foram 

validadas em dois estudos de casos residenciais: o edifício de madeira e o edifício de estrutura de 

concreto armado com paredes de alvenaria. Usando essas métricas constatou-se que o edifício de 

madeira é menos circular que o de alvenaria.  

Com relação à avaliação reflexiva quanto à qualidade do Level(s) quando comparado ao BCI foi 

possível notar que: 

• para o cálculo do Level(s) não há uma graduação, ao contrário do que acontece no BCI; 
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• o indicador Level(s) é menos exigente que o indicador BCI e foi desenvolvido para ser um 

ponto de entrada simplificado no mundo da circularidade do ambiente construído; 

• o BCI apresenta em seu cálculo mais conjuntos de informações que o Level(s), ou seja, 

o BCI é um indicador mais completo quando comparado com o Level(s). 

Apesar do BCI ser mais completo quando comparado com o Level(s), ele não transmite 

informações ambientais completas. Como comentado anteriormente, ao destacar a renovabilidade, 

potencial de reaplicação e recuperabilidade de materiais, o BCI não enfatiza a fase de uso, e geralmente 

não considera, por exemplo, os impactos reais para manter materiais e energia no circuito.  

Uma vez que os indicadores usados para o cálculo do BCI seguem um nível de agregação 

progressiva, abriu-se uma possibilidade inovadora de pesquisa de tentar manter essa lógica para uma 

escala ampliada, especificamente uma nova agregação para a escala de bairro. A partir da RSL feita 

sobre esse assunto, observou-se que há pouca pesquisa sobre métricas de circularidade para bairros, 

sendo relevante seu estudo em trabalhos futuros e propondo-se que tais métricas sejam pareadas com 

perfis de desempenho ambiental produzidos, por exemplo, por ACV. Parte dos resultados desta IC foram 

publicados no artigo completo: “Measuring Circularity From Buildings To Neighbourhoods” apresentado 

na conferência Central Europe towards Sustainable Building 2022 (CESB22) Prague. 
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