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CONTEXTO
DO PROJETO

Living Lab ou “Laboratório vivo”
Ambientes de inovação aberta (espaços físicos ou virtuais),

Busca por soluções inovadoras para problemas existentes,
Abordagem sistemática e multidisciplinar de cocriação,

Integram processos de pesquisa e inovação em ambiente real,
Foco nas soluções para o usuário (sociedade),

Abordagem colaborativa para a criação, prototipagem,
validação e teste de novas soluções em contextos reais.

Surgimento do conceito Living Lab
PESQUISAS PARTICIPATIVAS CENTRADAS NO USUÁRIO!
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Surge o
conceito de
Living Lab, no
MIT
(Erikson et al.,2005, e LivingLabMIT.edu, 2016, apud Ruijsink e Smith, 2016).

Living Labs possuem metodologia em comum!
“Laboratórios vivos”, pelo mundo, com
diferentes temáticas de atuação:
• Meio ambiente,

• Saúde e Qualidade de vida,
• Cidades Inteligentes,
• Cultura e Criatividade,
• Educação e Inclusão,

• Dinâmicas Socioculturais,
• Clima e Energia renovável,
• Economia Criativa e Digital,

• Transporte e mobilidade sustentável,
• Internet das coisas, entre outras.

Alguns
Living Labs
pelo
mundo...

Living Lab C, 1º no Centro-Oeste!
Missão: Inovação e
Sustentabilidade na

Construção Civil,

Projeto 2020-2022:
Gestão e Reaproveitamento
de Resíduos da Construção
Civil – RCC,
Visa ao desenvolvimento
de soluções criativas,
inovadoras, aplicáveis na
prática e com potencial de
geração de negócio!

Grupo Gestor
O Living Lab C é instituído a partir de um projeto de extensão
vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) da UFG, em
parceria com a Coordenação Geral de Ciência do Clima e
Sustentabilidade (CGCL), do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI).
O projeto é ambientado e tem sua realização por meio da
Comunidade da Construção de Goiânia – programa proposto pela
ABCP, em 2002, que se desenvolve no âmbito do Sinduscon-GO e
conta com a coordenação técnica pela Escola de Engenharia Civil e
Ambiental da Universidade Federal de Goiás (EECA-UFG). A
Comunidade da Construção é um movimento nacional que busca
integrar os agentes da cadeia produtiva e aumentar o
desempenho dos sistemas construtivos, tendo por princípio
contribuir para melhorar o desempenho das edificações, aliando,
para tanto, conceitos do desenvolvimento sustentável e
incentivando, ao máximo, a industrialização e a inovação
tecnológica na construção civil.

Promoção:

Realização:

Apoio Institucional:

EQUIPE GESTORA

Prof.ª Dr.ª Helena Carasek

•

Diretoria de Transferência e
Inovação Tecnológica
Pró-Reitoria de Pesquisa e
Inovação – PRPI (UFG)

Eng.ª Civil Me. Daniela Castro
Comunidade da Construção /
Mestre em Construção Civil
pelo PPG GECON (UFG)

Prof. Dr. Oswaldo Cascudo

•

Escola de Engenharia Civil e
Ambiental da UFG e PPG
GECON (UFG)

Prof.ª Dr.ª Andrielli Morais

•

Eng.ª Ambiental Sarah Bueno
PUC Goiás / Mestranda pelo
PPG GECON (UFG)

Escola de Engenharia Civil e
Ambiental da UFG e PPG
GECON (UFG)

Rel. Públicas Adriana Costa

Comunidade da Construção /
Especialista em
Comunicação, Relações
Públicas pela UFG

Objetivos do Projeto 2020-2022
▪ Implantação do Living Lab C em Goiás, contribuindo com a disseminação da cultura
de inovação no Brasil;
▪ Mobilizar e envolver os stakeholders em arranjo em quádrupla hélice (indústria da
construção/setor privado; poder público; universidades e sociedade);
▪ Propor soluções criativas, inovadoras, aplicáveis na prática e com potencial de
geração de negócio; estimulando o avanço técnico, tecnológico e científico da
construção civil, regional e nacional;
▪ Desenvolver pesquisas científicas de produtos inovadores e sustentáveis;
▪ Estabelecer cooperações técnicas com outras universidades;
▪ Identificar os desafios e propor soluções quanto à problemática de resíduos de
construção civil (RCC), no âmbito da gestão e do reaproveitamento;
▪ Promover visitas técnicas e missões nacionais e internacionais.

RESULTADOS ALCANÇADOS
1º SEMESTRE DE 2021

1.Formação do Living Lab C – Articulação com stakeholders em
arranjo em quádrupla hélice

2.Foco nas soluções – Difusão de boas práticas locais

INICIATIVAS DO
LIVING LAB C

3.Cocriação – Abordagem colaborativa em busca de soluções
inovadoras para problemas existentes

4.Inovação – Soluções criativas, inovadoras, aplicáveis na prática e
com potencial de geração de negócio

5.Desenvolvimento de Pesquisas Científicas e Tecnológicas

Base de formação do Living Lab C
Stakeholders em arranjo em quádrupla hélice

O projeto Living Lab C tem como
base de formação o modelo da
quádrupla hélice, que considera a
interação
entre
universidades,
governo, empresas e sociedade, ou
seja, todos os stakeholders que criam
valor no ecossistema de inovação.

R E D E L I V I N G L A B C E M F O R M AÇÃO

UNIVERSIDADES E
INSTITUIÇÕES DE PESQUISA

SETOR PÚBLICO

SOCIEDADE
Representada
pelas Entidades

SETOR PRIVADO

Pitch Day – Living Lab C
Foco nas Soluções: Difusão de Boas Práticas
O Pitch Day - Living Lab C tem como
objetivo promover a difusão de boas
práticas
ligadas
à
inovação
e
sustentabilidade na construção civil.

No 1º encontro, especialistas das
construtoras Consciente, New Inc, Pontal,
Sousa Andrade, Toctao apresentaram os
resultados de soluções inspiradoras
implantadas em seus canteiros de obras!

Evento virtural.

O evento contou com a participação de
80 profissionais, simultaneamente, em
sala na plataforma Zoom.

Oficinas de Cocriação: Abordagem
colaborativa em busca de soluções inovadoras!
Cada reunião virtual contou
com a participação de cerca
de 70 profissionais,
simultaneamente, em sala na
plataforma Zoom.

Foram realizadas duas reuniões de
trabalho com stakeholders – ligados à
cadeia produtiva da construção, a
universidades, a entidades e ao poder
público em nível federal, estadual e
municipal –, com o objetivo de promover
o compartilhamento de vivências e de
conhecimento,
estimulando
os(as)
participantes a debaterem quanto aos
gargalos atuais e possíveis soluções para
a temática de “gestão, reaproveitamento
e disposição final dos resíduos de
construção civil (RCC)”.

Grupo Participante das Oficinas
Representantes de 35 empresas da cadeia produtiva da construção civil, sendo construtoras e
incorporadoras, fornecedores de materiais, laboratórios, escritórios de projetos, consultorias
ambientais e gerenciadoras de RCC;
Entidades: ABCP, CREA-GO, CAU/GO, Sinduscon-GO, SEBRAE-GO, SENAI-GO;
Poder público: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Secretaria de Estado de
Desenvolvimento e Inovação (SEDI); Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SEMAD); Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICTEC);
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa (SEDEC); Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano e Habitação (SEPLANH); Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia
(AMMA); Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG); Agência de Regulação de
Goiânia; e Secretarias de Aparecida de Goiânia (de Desenvolvimento Urbano e de Meio
Ambiente e Sustentabilidade);
Universidades e Instituições de Pesquisa: UFG, Centro de Tecnologia da Informação Renato
Archer (CTI-MCTI), PUC-GO, IF Goiano, IFG.

Dinâmicas de Cocriação
1ª OFICINA DE
COCRIAÇÃO

2ª OFICINA DE
COCRIAÇÃO

• Salas de discussão
para levantamento dos
principais problemas
ligados à temática de
resíduos de construção
civil

• Votação dos
principais gargalos
ligados à RCC

• 3 rodadas de
discussão

• 4 rodadas de
discussão

• Metodologia Design
Thinking

• Metodologia Design
Thinking

• Brainstorming de
possíveis soluções para
RCC

3ª OFICINA DE
COCRIAÇÃO

• Definição das
iniciativas pelo grupo
(soluções a serem
implantadas)
*Previsto para nov/2021

• Planejamento e
execução das ações
*Previsto para 2022

Resultados da 1ª Cocriação
Gargalos apontados no que tange à
Gestão e ao Planejamento Estratégico de
empresas construtoras:

Resultados da 1ª Cocriação
Gargalos apontados no que tange à
Gestão e ao Planejamento Estratégico de
empresas construtoras:

6.

Mão de obra pouco qualificada (às vezes não
especializada para o projeto/obra, gerando
desperdícios durante a execução).

1. Planejamento Estratégico ineficiente.

7.

Ineficiência no planejamento da logística de
canteiro (layout inadequado, falhas no
controle de estoque, no armazenamento e no
transporte de materiais).

8.

Ausência (ou ineficiência) no monitoramento
do pós-obra por meio de indicadores; não
sendo realizada a retroalimentação dos novos
projetos com a análise crítica desses dados.

9.

Falta de conhecimento e estrutura para
segregação e destinação final de RCC nos
condomínios.

2. Na etapa de estudo e concepção, a análise
ambiental é pouco detalhada, não sendo
considerados os custos da geração à
disposição final dos resíduos.
3. Não visa sistemas e processos construtivos
com foco na redução de resíduos.
4. Falha ao escolher, quantificar e/ou
controlar a qualidade dos materiais, não
levando em consideração o ciclo de vida.
5. Ineficiência na gestão e no planejamento
durante a obra.

Resultados da 1ª Cocriação
Gargalos apontados no que tange aos
Projetos, Fornecedores e Materiais de
construção:

Resultados da 1ª Cocriação
Gargalos apontados no que tange aos
Projetos, Fornecedores e Materiais de
construção:

6.

Processos construtivos que dificultam a
manutenção não-destrutiva e a reutilização de
materiais pós-demolição.

1. Deficiências na concepção de projetos
executivos e complementares (erro no
desenvolvimento, alterações/atualizações,
baixo nível de detalhamento).

7.

Exigências normativas que impactam em
entregas desnecessárias.

8.

Dificuldade na contratação de fornecedores
que atendam às exigências técnicas,
ambientais (licenças), e que tenham política
de logística reversa.

9.

Dificuldade com as licenças dos fornecedores
de serviço, tanto de demolição quanto de
transporte dos resíduos.

2. Projetos sem foco na racionalização e na
mitigação na geração de resíduos.
3. Ineficiência
projetos.

na

compatibilização

dos

4. Má comunicação entre projetistas e a
equipe de planejamento.
5. Demora na migração dos projetos para o
BIM.

10. Dificuldade na escolha de materiais de menor
impacto ambiental.

Resultados da 1ª Cocriação
Gargalos apontados no que tange à
Educação e Gestão Ambiental:

Resultados da 1ª Cocriação
Gargalos apontados no que tange à
Educação e Gestão Ambiental:

5.

1. Pouco conhecimento sobre o PGRCC
(Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos da Construção Civil).

Custo elevado, seja para a triagem do material
na obra, para transporte até aos locais de
reciclagem ou para a destinação final.

6.

Poucas empresas qualificadas para remoção e
destinação de resíduos.

2. Falta de informação e de treinamento das
equipes de obra quanto à importância do
tema, ou seja, quanto ao passivo ambiental
gerado pelos resíduos.

7.

Dificuldade, por parte da construtora, no
controle dos resíduos após serem retirados do
canteiro (desvio dos resíduos).

3. Ausência (ou ineficiência) de um plano de
gerenciamento de resíduo formal na obra.

8.

Mercado consumidor ainda pouco consciente
(resistência a produtos/materiais que foram
adotados tendo em vista a mitigação de RCC).

9.

Lacunas na formação acadêmica de
engenharia civil e arquitetura (viés ambiental
insuficiente).

4. Ausência (ou ineficiência) do manejo
adequado de resíduos (segregação
adequada para evitar a contaminação).

Resultados da 1ª Cocriação
Gargalos apontados
à Gestão Pública:

no

que

tange

Resultados da 1ª Cocriação
Gargalos apontados no que tange à
Gestão Pública:
1. Ausência de instrumentos que cobrem,
desde o projeto básico, uma análise
ambiental detalhada.
2. Dificuldades, por parte das empresas, com
os prazos para obtenção das licenças de
demolição.
3. Pouco incentivo aos sistemas construtivos
mais industrializados (devido à tributação
elevada).
4. Ineficiência na coordenação e na
fiscalização quanto ao cumprimento do
PGRCC (Plano de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil).
5. Licitações por preço e não pela eficiência
do projeto.

5.

Poucas áreas para disposição e transbordo.

6.

Falta de incentivos à logística reversa e à
economia circular.

7.

Descarte clandestino.

8.

No processo de alvará de conclusão de obras
(habite-se), falta exigência de documentos de
comprovação de RCC gerados durante a
obra.

9.

Falta de cobrança diferenciada de caçambas
(resíduos segregados e não segregados).

Resultados da 2ª Cocriação
Principais soluções levantadas quanto ao Planejamento
e à Gestão Estratégica nas empresas construtoras:

Gargalos apontados
à Gestão Pública:

no

que

tange

Resultados da 2ª Cocriação
Principais soluções levantadas quanto ao
Planejamento e à Gestão Estratégica nas
empresas construtoras:
1. Desenvolvimento de uma cartilha para
orientação quanto à gestão de resíduos de
construção civil.

6.

Melhor preparo dos projetistas (integração
acadêmica).

7.

Reconhecimento por meio de certificações/
selos.

8.

Descrever os custos na orçamentação e
redividir a gestão de resíduos em processos
menores, de forma a identificar, de maneira
mais efetiva, onde estão as principais perdas.

9.

Aproximação entre gerador de resíduo e
quem faz o gerenciamento de RCC.

2. Racionalização e modulação de projetos
para mitigação de RCC.
3. Processos
construtivos
mais
industrializados ou alternativos (do projeto
à execução): materiais sustentáveis,
iniciativas de reaproveitamento.
4. Estimativa de resíduos: histórico de obras
passadas e calculado pelo índice de área
construída.
5. Fiscalização.

10. Investimento no planejamento:
organização do canteiro de obras.

logística/

Resultados da 2ª Cocriação
Principais
soluções
levantadas
quanto
Principais
soluções
levantadas
quanto ao
Planejamento
aos Projetos:
e à Gestão
Estratégica nas empresas construtoras:
Gargalos apontados
à Gestão Pública:

no

que

tange

Resultados da 2ª Cocriação
Principais soluções levantadas quanto ao
Projetos:
1. Manual orientativo para racionalização e
mitigação na geração de resíduos
(diretrizes para o projetista): especificação
de materiais; uso BIM; separação em
processos e utilização de insumos.
2. Implementação de políticas de incentivo
para os projetos racionalizados.
3. Incentivos dos órgãos públicos (conselhos)
para apoiar e reconhecer projetos, gestão
e reaproveitamento de resíduos da obra.
4. Capacitação dos projetistas.
5. Criar requisito de contrato para exigência
junto aos projetistas (checklist com
informações de entrada e saída).

6.

Criar uma certificação (curso de extensão,
pós-graduação) para que o projetista tenha
um conhecimento geral quanto a essa
previsão de mitigação de RRC em projeto.

7.

Envolvimento do poder público: logística e
normatização.

8.

Compatibilização
planejamento e
sustentáveis.

9.

Conscientização do gestor para um melhor
gerenciamento dos resíduos (do início ao fim
do processo).

de
projetos
com
utilização de materiais

10. Seminários para tratar do assunto. Discussão
sobre o papel do coordenador de projetos.

Resultados da 2ª Cocriação
Principais soluções levantadas quanto à Gestão
Principais soluções levantadas quanto ao Planejamento
Ambiental:
e à Gestão Estratégica nas empresas construtoras:

Gargalos apontados
à Gestão Pública:

no

que

tange

Resultados da 2ª Cocriação
Principais soluções levantadas quanto à
Gestão Ambiental:

5.

Criar semana do meio ambiente. Evento
voltado à família, similar à CIPA.

1. Desenvolver a cultura da conscientização
ambiental
através
de
campanhas,
premiações
de
melhores
ideias
relacionadas ao tema.

6.

Criar compensações para o funcionário que
participa ativamente na gestão de RCC.

7.

Entender o resíduo como negócio e recurso
financeiro. Elaboração de material técnico c/
enfoque em preços de material reciclado.

8.

Legislação padronizada em relação
monitoramento
de
indicadores
sustentabilidade.

9.

Requisitos obrigatórios (fiscalização) para a
implementação de treinamento/capacitação
dos funcionários para gestão de RCC.

2. Incorporar nas rotinas de treinamento das
equipes de trabalho a gestão ambiental
(programas e ações educacionais etc.)
3. Maior envolvimento das entidades (apoio
Senai/Sebrae e demais instuições) na
promoção de treinamento, difusão de
conhecimento sobre a temática.
4. Elaboração de manuais direcionados para
operários (simplificados, mais visuais/
imagens) e p/ gestores (mais detalhado).

ao
de

Resultados da 2ª Cocriação
Principais soluções levantadas quanto ao Planejamento
Principais
soluções
levantadas
quanto à
e à Gestão
Estratégica
nas empresas
construtoras:

Gestão Pública:
Gargalos apontados
à Gestão Pública:

no

que

tange

Resultados da 2ª Cocriação
Principais soluções levantadas quanto à
Gestão Pública:

6.

Plataforma digital pública para melhoria da
comunicação sobre a destinação dos resíduos
(marketplace) – Cata RCC.

7.

2. Encarar o resíduo como um ativo
financeiro – utilizar o resíduo para outras
finalidades. Encarar o resíduo como um
material de construção.

Criar diretrizes para elaboração do projeto de
lei (esfera municipal – ISS e IPTU). Benefício
fiscal a empresas que comprovem a logística
reversa através de medições.

8.

3. Implementação de "ecopontos" para o
recebimento
de
resíduos
(âmbito
municipal – localização estratégica).

Impostos: IPI (incentivo para produtos
oriundos de reciclagem) / ICMS verde / IPTU
verde (municipal).

9.

Incluir na tabela de preços das empresas
públicas a utilização do resíduo nos processos
de licitação.

1. Incentivo governamental quanto à redução
de taxas (custos) para empresas/
empreendimentos que implementam a
gestão e logística reversa aplicada aos
resíduos de construção.

4. Reduzir impostos para empresas que têm
boas práticas ambientais.

10. Ampliação dos pontos de coleta de RCC.

Importante
Os resultados da 1ª Oficina de Cocriação foram publicados, como artigo, no

evento EuroELECS 2021 – Encontro Latino Americano e Europeu sobre
Edificações e Comunidades Sustentáveis. O artigo está denominado como
“MAPEAMENTO DO STATUS QUO DE RESÍDUOS E CONSTRUÇÃO CIVIL
DENTRO DE UM AMBIENTE COLABOTATIVO DE LIVING LAB”.
Os resultados da 2ª Oficina de Cocriação serão publicados pela coordenação do
projeto Living Lab C. Em breve, compartilharemos o documento final.

Inovação: CONSTRUCT IDEATHON
Visa estimular os competidores a
encontrarem/proporem soluções criativas
e inovadoras, as quais possam auxiliar a
cadeia produtiva da construção, o setor
público e/ou a sociedade na mudança
do status quo da problemática dos
“Resíduos de Construção Civil – RCC”.
Como resultado espera-se obter soluções
e ideias de produtos, serviços ou
processos – com caráter original, criativo,
inovador, empreendedor – que tragam
melhorias significativas para problemas
ligados aos resíduos de construção!

Inovação: CONSTRUCT IDEATHON
O 1º Desafio Nacional Living Lab C tem
como
tema
“Redução, Gestão
de
Reaproveitamento
de
Resíduos
de
Construção Civil”, e contemplará duas
categorias:
•NEGÓCIO INOVADOR: ideias com potencial
de crescimento e geração de ganhos
econômicos, preferencialmente com caráter
tecnológico;
•NEGÓCIO DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL:
ideias com potencial de geração de impacto
socioambiental e geração sustentável de
resultado financeiro positivo.

Inovação: CONSTRUCT IDEATHON
O edital do Construct Ideathon será
lançado em 22/09/2021 e a Premiação
das Melhores Ideias ocorrerá no dia
09/12/2021.
Outras informações em:

www.livinglabc.com.br/ideathon

Pesquisas Científicas e Tecnológicas
Principais soluções levantadas quanto ao Planejamento
e à Gestão Estratégica nas empresas construtoras:

Argamassas de
Revestimento
com RCC

Boas práticas de
reaproveitamento
de RCC por
empresas
construtoras

Gargalos apontados
à Gestão Pública:

Concreto
Permeável com
RCC

no

que

tange

Impressão 3D
com Argamassa
contendo RCC

Pesquisas desenvolvidas por alunos(as) de iniciação científica, mestrado e
doutorado, do PPG GECON - UFG.

Pesquisas Científicas e Tecnológicas
Principais soluções levantadas quanto ao Planejamento
e à Gestão Estratégica nas empresas construtoras:

Pesquisa
de mestrado
andamento:
Gargalos
apontadosemno
que tange
à Gestão Pública:

PAVIMENTO EM CONCRETO PERMEÁVEL
CONTENDO AGREGADOS RECICLADOS
Concreto permeável: tecnologia de
manejo sustentável, colabora com a
eficiência do sistema de drenagem.
Reaproveitamento de RCC: promove a
sustentabilidade no setor da construção.

Pesquisas Científicas e Tecnológicas
Pesquisa
de
Gargalos
apontados
andamento:
à Gestão Pública:

doutorado

no

que

tange

em

IMPRESSÃO 3D COM ARGAMASSA
CONTENDO RCC
Redução do custo da construção,
Diminuição do tempo de construção –
aumento da velocidade e da
produtividade,
Edifício comercial em Dubai - 640 m² em planta e
9,5 m de altura -, único equipamento e apenas 3
operários.

Elimina o desperdício de materiais.

PERSPECTIVAS FUTURAS

PRÓXIMOS PASSOS:
Soluções para o setor da construção!
Realização do

CONSTRUCT
IDEATHON

Impacto
positivo no setor!
Foco na redução,
gestão e
reaproveitamento
de RCC.

Defesas das
pesquisas em
andamento
(mestrado e
doutorado)

Definição das iniciativas para
desenvolvimento
(considerando os resultados
do Construct Ideathon e da
2ª Oficina de Cocriação)

Desenvolvimento
de projetos em
cooperação técnica

Reuniões de
Planejamento e
Articulação com os
stakeholders

Implantação/teste
das iniciativas

Missões Nacionais e Internacional
Missão Internacional à França 2022 (visita à BATIMAT, startpus e a living labs).
Visita prevista ao LCI – Laboratório Urbano Vivo Soluções Construtivas Inteligentes,
da Coppe – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de
Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Visita prevista ao Parque Tecnológico de Brasília – BioTIC.
Visitas técnicas para apresentação e difusão das boas práticas de sustentabilidade
de construtoras goianas: ação denominada “Café da Manhã em Obra”!
Obs.: Em 2021, todas as atividades do projeto foram realizadas de maneira virtual (on-line), tendo em vista o
cenário de pandemia causado pela COVID-19. As ações presenciais serão retomadas, bem como as visitas e
missões técnicas serão realizadas, tão logo seja seguro.
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