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RESUMO 

 

AVALIAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE EM EDIFÍCIOS: UM 
ESTUDO DE INDICADORES DE ÁGUA E ENERGIA NA UNIDADE 

DA FIOCRUZ PERNAMBUCO 
 
 

Mestranda: Patricia Martins Torres de Macedo 
Orientador: José Jeferson do Rego Silva 

 

 

O surgimento do conceito de “desenvolvimento sustentável” provocou grandes 
mudanças nos processos de produção dos mais variados setores, inclusive no 
setor da construção civil, que é considerado um dos grandes responsáveis pela 
transformação do ambiente natural em ambiente construído.  Com este novo 
paradigma foi necessário a incorporação de práticas mais sustentáveis durante 
todo o ciclo de vida da construção com o intuito de minimizar os impactos ao meio 
ambiente e garantir a melhoria da qualidade de vida dos usuários. Os métodos de 
avaliação de sustentabilidade de edifícios vieram a contribuir com este propósito e 
tornaram-se importantes ferramentas a serem utilizadas durante as etapas de 
uma construção.  No contexto apresentado, esta pesquisa se propõe a promover 
a melhoria das condições ambientais de edifícios existentes, independente do tipo 
de ocupação, tendo como estudo de caso a unidade da FIOCRUZ em 
Pernambuco. Para isso foi realizada a analise de alguns métodos de avaliação de 
sustentabilidade de edifícios com ênfase nos métodos nacionais e nos 
indicadores ambientais relacionados às categorias de água e energia. A partir daí, 
foram estruturados novos indicadores nas categorias propostas que contribuíram 
para o aprimoramento do sistema de avaliação de edifícios Habitat+. Estes 
indicadores foram aplicados ao estudo de caso e possibilitou a identificação de 
causas que produzem impactos ambientais negativos ou positivos. Para os 
impactos negativos foram apontadas práticas e tecnologias mais sustentáveis, 
que venham finalmente promover a melhoria das condições de sustentabilidade 
ambiental do empreendimento estudado. 

 
 
 
Palavras chaves: construções sustentáveis, métodos de avaliação de 
sustentabilidade em edifícios, indicadores ambientais para edifícios. 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

EVALUATION OF SUSTAINABILITY IN BUILDINGS: A STUDY OF 
WATER AND ENERGY POINTERS IN THE OSWALDO CRUZ 

FOUNDATION (FIOCRUZ) PERNAMBUCO  
 

 
Mestranda: Patricia Martins Torres de Macedo 
Orientador: José Jeferson do Rego Silva 

 

 

 

The concept of sustainable development provoked great changes in the processes 

of production of the most varied sectors, including construction engineering, which 

is  the main responsible for the transformation of the natural environment into built  

environment. With this new paradigm, it was necessary the incorporation of 

sustainable methods during all steps of the construction cycle in order to minimize 

the impacts to the environment and guarantee an improved quality of life for the 

users. Sustainable building evaluation methods contribute with this purpose and 

became an important tool to be used during the stages of a construction. This 

work proposes to improve the environment conditions of existing buildings, 

regardless the type of occupation, having as a case of study the Oswaldo Cruz 

Foundation (FIOCRUZ) in Pernambuco. It is carried out an analysis of some 

sustainable building evaluation methods with emphasis in national methods and 

ambient indicators related to category of water and energy. New indicators are 

created to the proposed categories that contribute for the improvement of the 

evaluation system of Habitat+ buildings. These indicators identify the causes that 

produce negative or positive impacts on the environment. For the negative 

impacts, more sustainable technologies are proposed that improve the 

environment conditions of the studied enterprise.  

 

 

Key words: sustainable constructions, sustainable building ambient methods, 

ambient pointers for buildings. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O início do século XXI é marcado, internacionalmente, pela busca de uma maior 

eficiência no uso dos recursos naturais, sendo este propósito uma das bases do 

desenvolvimento sustentável da sociedade moderna. Neste sentido, alcançar o 

equilíbrio entre a utilização destes recursos e os impactos ao meio ambiente, tornou-

se uma questão central nas mais variadas áreas de produção, principalmente na 

construção civil, que é considerada a atividade de maior utilização dos recursos 

naturais. 

 

Em função desta necessidade, surgiram os métodos de avaliação de 

sustentabilidade em edifícios, com a intenção de contribuir na orientação e tomada 

de decisões nas soluções de projeto e melhoria das condições de edificações 

existentes. Sendo assim, este trabalho propõe a utilização de alguns destes 

métodos como ferramenta para análise de sustentabilidade de um conjunto de 

edificações com diversos tipos de ocupação, a partir de indicadores ambientais nas 

categorias de água e energia. 

 

1.1.CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O século XX foi palco de importantes transformações nos processos adotados pela 

sociedade em relação aos recursos naturais. Logo após a 2ª Guerra Mundial, houve 

um período de grandes investimentos em infra-estrutura, seguido por um 

significativo crescimento econômico e populacional.  Esse período foi caracterizado 

pela industrialização e pelo crescimento das áreas urbanas, resultando na 

degradação das condições de vida da população e dos sistemas naturais, o que 

levou ao início da crise ambiental do final deste século (TUCCI, 2001). 

 

O processo de industrialização também foi o maior responsável pelo aumento do 

valor do petróleo. Sua utilização na fabricação de produtos derivados e na produção 

de energia, juntamente com a descoberta do petróleo como fonte esgotável, 

provocou a chamada “crise do petróleo”.   
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Assim, no início da década de 1970, em plena crise do petróleo, começou a crescer 

a mobilização social para controle dos impactos gerados pelo homem ao ambiente. 

Esse movimento se repetiu em diversos países desenvolvidos, culminando na 

aprovação das primeiras legislações ambientais. No Brasil, esse processo tem início 

na década seguinte, com a aprovação da legislação ambiental brasileira. Diante 

dessas preocupações, as questões ambientais passaram a fazer parte do escopo de 

diversas políticas sócio-econômicas que foram discutidas na Conferência das 

nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972 

(SILVA, 2003).  

 

Nos anos 80, a percepção dos limites dos impactos ambientais passa a ser 

questionada, ganhando visibilidade à idéia da interação global dos diversos efeitos 

da poluição. Ou seja, a delimitação das fronteiras de uma região não restringia os 

impactos ambientais, pois havia uma fortíssima interação ambiental global.  Neste 

contexto, em 1987 foi elaborado o relatório de Bruntland, entitulado Our common 

future – Nosso futuro comum – para definir como desenvolvimento sustentável o 

“desenvolvimento que atende as necessidades das gerações atuais sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem suas próprias 

necessidades” (BRUNTLAND, 1987). 

 

Como decorrência dessa noção de “aldeia global”, os anos 1990 foram marcados 

pela idéia do desenvolvimento sustentável, fruto do equilíbrio entre o investimento no 

crescimento dos países e a conservação ambiental, tornado-se clara a necessidade 

do aproveitamento dos recursos naturais de forma integrada (GALINDO, 2009). 

 

A Conferência Mundial para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizada pela 

Organização das Nações Unidas em 1992 - ECO’ 92 teve como objetivo apoiar o 

desenvolvimento sócio-econômico e evitar a degradação ambiental, estabelecendo 

através do documento consensual denominado de Agenda 21, metas ambientais a 

serem cumpridas pelos diversos países participantes.  A Agenda 21 Global passa a 

ser interpretada em diversas agendas locais e setoriais e marca este final de século 

constituindo um programa estratégico e universal para o alcance do 

desenvolvimento sustentável. 
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Conciliar o desenvolvimento econômico com a exploração sustentável do meio 

ambiente torna-se um grande desafio para a construção civil, dada a importância do 

setor, o International Council for Research and Innovation in Building and 

Construction (CIB) elaborou em 1999 a Agenda 21 para Construção Sustentável, e 

posteriormente em 2002, a Agenda 21 para Construção Sustentável em Países em 

Desenvolvimento com o objetivo de formular diretrizes e estratégias de ação para 

que o setor da construção civil colabore no desenvolvimento de seus países. 

 

 Em 2003 o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) com o apoio 

financeiro da Caixa Econômica Federal e parceria com as Nações Unidas do Brasil 

elaborou a UN-HABITAT (Agenda Habitat para Municípios) para facilitar o 

entendimento aos dirigentes e técnicos municipais e mostrar-lhes como podem, no 

âmbito de suas jurisdições e no cumprimento de suas competências constitucionais, 

compartilhar, com os demais entes da Federação e com a sociedade, os 

compromissos internacionais assumidos pelo Governo Brasileiro durante a Segunda 

Conferência das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - Habitat II, 

realizada na cidade de Istambul, Turquia, em 1996. 

 

Buscando garantir o cumprimento das metas estabelecidas nas agendas ambientais 

e visando encorajar a demanda do mercado por níveis superiores de desempenho 

ambiental, surgem às metodologias para certificação, classificação, rotulagem e 

avaliação ambiental de edifícios, sustentadas pelos conceitos de analise do ciclo de 

vida (SILVA, 2003).  

 

Dentre as metodologias mais conhecidas mundialmente podemos citar: Building 

Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), High 

Quality Environmental (HQE), Sustainable Building Challenge (GBC-SBTool), 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) e Comprehensive 

Assessment System for Built Enviroment Efficiency (CASBEE).   

 

Estas metodologias foram disseminadas em países desenvolvidos e estimuladas, de 

maneira voluntária, por agências governamentais, instituições de pesquisa e pelo 

setor privado na busca da minimização dos impactos ambientais provocados pela 

construção civil. Como conseqüência, os padrões internacionais de eficiência 
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ambiental dos edifícios foram elevados e o marketing mercadológico de 

empreendimentos com bons resultados nas avaliações ambientais apresentou um 

bom crescimento. 

 

Os países em desenvolvimento também estão aderindo aos novos padrões de 

eficiência ambiental em edifícios através da adaptação de algumas metodologias 

existentes. No caso do Brasil, atualmente temos o LEED “Brasil” e o AQUA (Alta 

Qualidade Ambiental) – adaptada do HQE – que apesar de não refletirem com 

fidelidade a realidade brasileira, têm ajudado a melhorar a qualidade ambiental de 

alguns de nossos edifícios e despertado no mercado a necessidade de preocupação 

com a sustentabilidade das nossas construções, sejam elas novas ou existentes. 

 

Iniciativas nacionais surgem no mesmo cenário através de metodologias baseadas 

na realidade brasileira das quais podemos citar o Procel Edifica da Eletrobrás, o 

Selo Azul da Caixa Econômica Federal, a Referência Ambiental para Edifícios do 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e ainda o Habitat+ do Departamento de 

Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco. 

 

Aderindo a esta preocupação, os métodos citados serão analisados, comparados e 

utilizados como base para construção de indicadores ambientais que serão 

aplicados durante esta pesquisa, visando contribuir com a sustentabilidade das 

construções e incentivar a utilização de boas práticas ambientais. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

O principal objetivo desta pesquisa é promover a melhoria das condições ambientais 

de edifícios existentes, independente da ocupação, utilizando como ferramenta 

métodos de avaliação de sustentabilidade de edifícios. 

 

A concretização do objetivo principal acima descrito depende da realização dos 

seguintes objetivos específicos:  

 

• Analisar o desenvolvimento dos métodos de avaliação de sustentabilidade de 

edifícios, com ênfase na avaliação de desempenho ambiental, percorrendo do 

âmbito internacional até as ações realizadas no Brasil; 

 

• Realizar um estudo comparativo entre indicadores ambientais dos diversos 

métodos analisados e estruturar novos indicadores nas categorias de água e 

energia que contribuam para o aprimoramento do sistema Habitat+; 

 

• Aplicação dos indicadores de água e energia do sistema Habitat+ em um 

conjunto de edificações com ocupações diferenciadas; 

 

• Identificar causas que produzam impactos ambientais negativos e propor 

ações, através do emprego de práticas e tecnologias mais sustentáveis, que 

possibilitem oportunidades de melhoria das condições de sustentabilidade do 

empreendimento estudado. 

 

A Figura 1.1 demonstra a relação dos objetivos com o esquema de desenvolvimento 

da pesquisa. 
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Figura 1.1 – Esquema de desenvolvimento dos objetivos da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Passo: Contribuição de indicadores 
para o sistema Habitat+ 

SBTool LEED 

AQUA (HQE) 
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(habitação popular /RMR) 

CPqAM 
(multi-ocupação) 

Indicadores ambientais 
(água e energia) 

(água e energia) 

1º Passo: Estudo de métodos de avaliação 
ambiental de edifícios com ênfase nos nacionais 

4º Passo: Avaliação ambiental do 
CPqAM (diagnostico e sugestões) 

3º Passo: Aplicação de indicadores 
do sistema Habitat+  
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1.3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa foram realizados de 

acordo com as seguintes etapas: 

 

• Formulação do problema e escolha da melhor estratégia de ação para 

desenvolvimento da pesquisa, utilizando como perguntas condutoras:  

 

1. “Como avaliar as condições de sustentabilidade de uma edificação?” 

2. “Quais os fatores ambientais tornam uma edificação mais sustentável?” 

3. “O que fazer para melhorar a sustentabilidade de uma edificação?” 

 

• Reunião com a vice-diretoria administrativa do Centro de Pesquisas Aggeu 

Magalhães (CPqAM), unidade técnico - cientifica da Fundação Osvaldo Cruz 

(FIOCRUZ), para explanação da assunto e autorização da realização da 

pesquisa dentro da Instituição; 

 

• Elaboração de cronograma de ações voltado ao desenvolvimento da 

pesquisa, obedecendo a uma cronologia em busca das informações diante do 

tempo disponibilizado para conclusão dos trabalhos. Este cronograma teve 

que ser constantemente revisto, em função das dificuldades encontradas, 

porem foi um ótimo instrumento de monitoração do andamento das 

atividades; 

 

• Pesquisa bibliográfica em livros, trabalhos acadêmicos, normas, revistas 

técnicas e sites de internet, para consolidar os conceitos, determinar o 

“estado da arte” com relação ao tema sugerido e fundamentar as proposições 

surgidas durante a investigação; 

 

• Estudo exploratório do empreendimento escolhido, realizado através de 

visitas ao local e analise de projetos e documentos, a fim de diagnosticar as 

condições atuais e verificar a aplicabilidade dos indicadores selecionados; 
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• Análise e apresentação do estudo comparativo entre métodos e indicadores 

selecionados;  

 

• Estruturação e aplicação de indicadores e conseqüente avaliação da 

condição de sustentabilidade da edificação escolhida para estudo de caso; 

 

• Com base nos resultados obtidos foram feitas algumas proposições de ações 

que venham a contribuir com a melhoria das condições de sustentabilidade 

da edificação em estudo. 

 

• Para finalizar, toda pesquisa foi formatada e apresentada através deste 

documento. 
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1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho foi estruturado em capítulos que seguem uma seqüência lógica baseada 

na metodologia adotada. O capítulo introdutório apresenta a contextualização, 

justificativa e relevância da pesquisa, assim como os objetivos, os procedimentos 

metodológicos e a descrição da organização deste trabalho. 

 

O segundo capítulo busca referenciais teóricos relativos aos conceitos de 

sustentabilidade, agenda 21, edifícios sustentáveis e avaliação do ciclo de vida com 

o objetivo de embasar o desenvolvimento da pesquisa. 

 

O terceiro capítulo aborda a avaliação de sustentabilidade em edifícios, através da 

investigação de métodos internacionalmente conhecidos, aprofundando o estudo na 

avaliação ambiental de edifícios no panorama brasileiro. 

 

O quarto capítulo apresenta o diagnóstico da edificação escolhida como estudo de 

caso (CPqAM), e o detalhamento dos sistemas hidráulico predial e de energia 

elétrica, necessário a aplicação dos indicadores escolhidos. 

  

No quinto capítulo discutem-se os resultados obtidos, ponderando-se as vantagem e 

limitações dos métodos de avaliação, a estruturação e aplicação dos indicadores 

selecionados e as condições ambientais encontradas no edifício avaliado.  

 

As conclusões referentes ao trabalho realizado são expostas no sexto capítulo, onde 

é abordado o atendimento aos objetivos propostos e as respostas relativas às 

questões inicialmente levantadas. Também são apresentadas as recomendações de 

estudos que possam dar continuidade à pesquisa. E por fim são apresentadas as 

referências consultadas e o apenso de alguns documentos. 
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2  SUSTENTABILIDADE 

 

De maneira geral, o conceito de sustentabilidade está relacionado, com a articulação 

de aspectos sociais, econômicos e ambientais da sociedade humana, de modo que 

seus membros e as suas economias possam preencher as atuais necessidades de 

sobrevivência e ao mesmo tempo preservar a biodiversidade e os ecossistemas 

naturais, planejando e agindo de forma a garantir a manutenção da vida no planeta. 

 

Segundo  Sachs (2000) o conceito de sustentabilidade envolve diversos aspectos, a 

saber: 

• Sustentabilidade Social - melhoria da qualidade de vida da população, equidade 

na distribuição de renda e de diminuição das diferenças sociais, com participação 

e organização popular;  

• Sustentabilidade Econômica - públicos e privados, regularização do fluxo desses 

investimentos, compatibilidade entre padrões de produção e consumo, equilíbrio 

de balanço de pagamento, acesso à ciência e tecnologia;  

• Sustentabilidade Ecológica - o uso dos recursos naturais deve minimizar danos 

aos sistemas de sustentação da vida: redução dos resíduos tóxicos e da 

poluição, reciclagem de materiais e energia, conservação, tecnologias limpas e 

de maior eficiência e regras para uma adequada proteção ambiental;  

• Sustentabilidade Cultural - respeito aos diferentes valores entre os povos e 

incentivo a processos de mudança que acolham as especificidades locais;  

• Sustentabilidade Espacial - equilíbrio entre o rural e o urbano, equilíbrio de 

migrações, desconcentração das metrópoles, adoção de práticas agrícolas mais 

inteligentes e não agressivas à saúde e ao ambiente, manejo sustentado das 

florestas e industrialização descentralizada;  

• Sustentabilidade Política - no caso do Brasil, a evolução da democracia 

representativa para sistemas descentralizados e participativos, construção de 

espaços públicos comunitários, maior autonomia dos governos locais e 

descentralização da gestão de recursos;  

• Sustentabilidade Ambiental - conservação geográfica, equilíbrio de ecossistemas, 

erradicação da pobreza e da exclusão, respeito aos direitos humanos e 
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integração social. Abarca todas as dimensões anteriores através de processos 

complexos.  

A aplicação do conceito de sustentabilidade nas diversas áreas acima descritas 

requer um planejamento em longo prazo para que as sociedades possam se 

desenvolver sustentavelmente. 

 

O surgimento do termo “desenvolvimento sustentável” ocorreu na década de 70 e, 

na década de 80 passou a ser conhecido através do documento Estratégia de 

Conservação Mundial elaborado pela União Internacional para a Conservação da 

Natureza (UICN) que tinha como objetivo alcançar o desenvolvimento sustentável 

através da conservação dos recursos vivos. Em seguida, este documento recebeu o 

apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que 

divulgou o conceito de desenvolvimento sustentável através dos seguintes 

princípios: 

 

• Ajuda para os muito pobres; 

• Desenvolvimento auto sustentado, dentro dos limites dos recursos naturais; 

• Desenvolvimento com custo real, usando critérios econômicos não 

tradicionais; 

• A noção de necessidade de iniciativas centradas nas pessoas. 

 

Em 1986, durante a Conferência de Otawa , a UICN, PNUMA e a Worldwide Fund 

for Nature (WWF), reavaliaram os princípios anteriores e estabeleceram novos 

requisitos para o desenvolvimento sustentável: 

 

• Integração da conservação e do desenvolvimento; 

• Satisfação das necessidades básicas; 

• Alcance de equidade e justiça social; 

• Provisão da autodeterminação social e da diversidade cultural; 

• Manutenção da integração ecológica. 
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Somente depois de 1987, foi que a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento criada pelas Nações Unidas, vem  através do Relatório Brundtland, 

documento também conhecido como “Nosso Futuro Comum”,  adotar como definição 

para desenvolvimento sustentável: “é o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer as habilid ades das futuras 

gerações de satisfazerem suas necessidades”  e definir como objetivos críticos 

que derivam deste conceito: 

 

• Crescimento renovável; 

• Mudança de qualidade do crescimento; 

• Satisfação das necessidades essenciais por emprego, comida, energia, água 

e saneamento básico; 

• Garantia de um nível sustentável de população; 

• Conservação e proteção da base de recursos; 

• Reorientação da tecnologia e gerenciamento do risco; 

• Reorientação das relações econômicas internacionais. 

 

Em 1992, acontece no Rio de Janeiro a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que ficou conhecida por ECO 92 que contou com a participação 

de mais de 35 mil pessoas, sendo 106 chefes de governos. 

 

Após a Eco 92 aconteceram várias reuniões: Kyoto em 1996, Haya em 2000 e 

Johannesburgo em 2002, entre outras, e embora alguns países se preocupem 

primeiramente com suas economias, ocorreram grandes avanços em vários deles; já 

que muitos governos estão considerando a sustentabilidade como um tema central 

para direcionar o seu desenvolvimento.  

 

Contudo, devido à gravidade dos problemas ambientais, a conseqüente mobilização 

social e institucional em torno das questões ambientais e a preocupação com os 

efeitos globais, a expressão “desenvolvimento sustentável” passou a ser 

extremamente utilizada por indivíduos, setores ou entidades, com os mais diversos 

sentidos.  
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2.1. AGENDA 21 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), no processo 

preparatório da ECO 92, foi elaborado um documento, denominado Agenda 21, 

contendo as recomendações e referências específicas sobre como alcançar um 

desenvolvimento sustentável,que deveria ser implementado, até o século 21, pelos 

governos, agências de desenvolvimento e grupos setoriais, independente das áreas 

em que a atividade humana estivesse afetando a ordem do meio ambiente.  

 

Durante a ECO 92, além da Agenda 21, foram resultados desse processo, cinco 

outros acordos: a Declaração do Rio, a Declaração de Princípios sobre o Uso das 

Florestas, o Convênio sobre a Diversidade Biológica e a Convenção sobre 

Mudanças Climáticas.  

 

Os 179 países participantes da ECO 92, acordaram e assinaram um programa de 

ação que constitui a mais abrangente tentativa já realizada de promover, em escala 

mundial, um novo padrão de desenvolvimento, denominado “desenvolvimento 

sustentável”. O termo “Agenda 21” foi usado no sentido de intenções, desejo de 

mudança para esse novo modelo de desenvolvimento para o século XXI. 

 

A Agenda 21 Global pode ser definida como um instrumento de planejamento para a 

construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que 

concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Ela 

apresenta como principais fundamentos da sustentabilidade, em seus 40 capítulos e 

115 ações prioritárias,  o fortalecimento da democracia e da cidadania, através da 

participação dos indivíduos no processo de desenvolvimento, combinando ideais de 

ética, justiça e satisfação de necessidades.  

 

O Brasil consolidou seu envolvimento neste processo através da Agenda 21 

Brasileira que apresenta à sociedade o resultado das primeiras discussões sobre a 

incorporação do conceito de sustentabilidade ao desenvolvimento brasileiro.  

Este documento foi resultado de uma vasta consulta à população brasileira, sendo 

construída a partir das diretrizes da Agenda 21 global. Foi coordenado pela 

Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 (CPDS); 
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construído a partir das diretrizes da Agenda 21 Global; e entregue à sociedade, por 

fim, em 2002.  Trata-se, portanto, de um instrumento fundamental para a construção 

da democracia participativa e da cidadania ativa no País. 

 

Entendendo que o grande desafio do século é a gestão, em se tratando de recursos 

naturais, o desafio torna-se maior. Portanto, a Agenda 21 – Brasileira estabelece 

coincidentemente 21 ações prioritárias para o tratamento das áreas de programas, 

dentro de vários eixos temáticos. 

 

A partir de 2003, a Agenda 21 Brasileira não somente entrou na fase de 

implementação assistida pela CPDS, como também foi elevada à condição de 

Programa do Plano Plurianual, pelo então, atual governo. Como programa, ela 

adquire mais força política e institucional, passando a ser instrumento fundamental 

para a construção do Brasil Sustentável.   

 

Uma das prioridades da Agenda 21 Brasileira é orientar a elaboração e 

implementação de Agendas 21 Locais com base nos princípios da Agenda 21 

Brasileira que, em consonância com a Agenda global, reconhece a importância do 

nível local na concretização de políticas públicas sustentáveis.  

 

Sendo assim, a Agenda 21 Local torna-se um instrumento de planejamento de 

políticas públicas que envolve tanto a sociedade civil e o governo em um processo 

amplo e participativo de consulta sobre os problemas ambientais, sociais e 

econômicos locais e o debate sobre soluções para esses problemas através da 

identificação e implementação de ações concretas que visem o desenvolvimento 

sustentável local. 

 

O processo de Agenda 21 Local pode começar tanto por iniciativa do poder público 

quanto da sociedade civil. De fato, a Agenda 21 Local é processo e documento de 

referência para Planos Diretores e orçamento municipais, entre outros, podendo 

também ser desenvolvida por comunidades rurais, e em diferentes territorialidades, 

em bairros, áreas protegidas, bacias hidrográficas. E, reforçando ações dos setores 

relevantes, a Agenda 21 na escola, na empresa, nos biomas brasileiros é uma 

demanda crescente, cuja maioria das experiências existentes têm-se mostrado 
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muito bem sucedidas. Atualmente, existem mais de 540 processos de Agenda 21 

Locais em andamento no Brasil.  

 

No setor da construção civil, surge a agenda Agenda 21 on Sustainable 

Construction, publicada em 1999 pelo International Council for Research and 

Innovation in Building and Construction (CIB), que detalha os conceitos, aspectos e 

desafios para a indústria da construção civil atingir um patamar mais sustentável. No 

entanto, esta discussão aplica-se essencialmente para os países desenvolvidos. As 

diferenças ambientais, econômicas e sócio culturais destes com os países em 

desenvolvimento, naturalmente delineiam outras prioridades, objetivos e desafios, 

que interferem na compreensão e na implementação de estratégias de 

desenvolvimento e construções sustentáveis (SILVA,2003).  

 

2.2. IMPACTOS AMBIENTAIS DAS EDIFICAÇÕES 

 

Segundo legislação brasileira considera-se como impacto ambiental "qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e  biológicas do meio ambiente 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o bem 

estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e V - a qualidade dos recursos 

ambientais" (Resolução CONAMA 001, de 23.01.1986). 

 

O conceito de impacto ambiental refere-se exclusivamente aos efeitos da ação 

humana sobre o meio ambiente. Deste modo, fenômenos naturais, como: 

tempestades, enchentes, incêndios florestais por causa natural, terremotos e outros, 

apesar de poderem provocar as alterações ressaltadas não caracterizam como 

impacto ambiental. 

 

Portanto, a construção civil inseri-se perfeitamente na caracterização de uma 

atividade causadora de grandes impactos ambientais, uma vez que é realizada pelo 

homem através da exploração do meio ambiente . Os impactos ambientais 

provocados por esta atividade abrangem diversas áreas e entre os principais 

podemos citar: esgotamento de matérias-primas, desmatamento, geração de 
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resíduos, consumo de energia, poluição por ruídos e odores, poluição das águas, 

emissão de gases e poluição do ar com conseqüente contribuição para redução da 

camada de ozônio, do aquecimento global e do efeito estufa. 

 

Jonh (2000), através da coleta de dados de vários autores, já demonstrava um 

panorama mundial dos impactos da construção quando descreveu que a construção 

civil consumia quase 50% dos recursos naturais extraídos do planeta. Este valor 

permite estimar um consumo de 9,40 ton./hab. de materiais de construção; no Reino 

Unido a construção consome cerca de 6,0 ton./hab. Ano; o consumo anual de mais 

de 2 bilhões de toneladas representa cerca de 75% dos materiais consumidos na 

economia norte-americana. 

 

Dados de uma pesquisa realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do 

Estado de São Paulo (SindusCon-SP) em parceria coma a Fundação Getulio Vargas 

(FGV) revelam que o setor da construção no Brasil consome cerca de 75% do que é 

extraído do meio ambiente.  Apoderando-se dos recursos naturais, o setor é 

também, entre todas as atividades produtivas, o maior gerador de resíduos/entulho, 

onde o volume destes materiais chega a ser duas vezes maior que o volume de lixo 

sólido urbano.  

 

Por vez, a produção de materiais de construção é responsável por uma poluição que 

ultrapassa os limites tolerados em poeira e CO2. O processo produtivo do cimento 

gera o gás carbônico, um dos principais causadores do efeito estufa. Para cada 

tonelada de clinquer (componente básico do cimento) produzido, mais de 600 kg de 

CO2 são lançados na atmosfera. Outros materiais usados em grande escala têm 

problemas similares. 

 

Quanto ao consumo de energia, aproximadamente 40% da energia mundial são 

consumidas pelos edifícios, desde a etapa pré-operacional (extração e fabricação de 

materiais, do transporte até a obra e da construção do edifício) até a etapa de 

ocupação, em manutenção e demolição onde a edificação mais consome energia.   

No Brasil, este índice sobe para 44% do total de energia elétrica do País, onde o 

consumo de energia no setor residencial é equivalente a soma do consumo dos 

setores público e comercial. 
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De acordo com o comitê da água do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável 

(CBCS), a construção civil é responsável pela maior parte do consumo de água 

potável no mundo. Em áreas urbanizadas chega a ser de cerca de 50% da água 

potável fornecida à região, podendo chegar a 84% como ocorre na cidade de Vitória 

no Espírito Santo. O uso adequado de fontes alternativas de água em substituição à 

água potável pode ajudar a reduzir esse valor em 30% a 40% colaborando para a 

mitigação dos impactos causados pela construção civil no meio ambiente. 

 

Os impactos aqui citados são relativos apenas às questões ambientais, porém não 

podemos esquecer-nos dos impactos sociais e econômicos provocados por esta 

atividade ao longo de sua cadeia produtiva. Nem todos os impactos gerados são 

negativos, também existem os impactos positivos que na sua maioria pertencem aos 

fatores sociais e econômicos.  

 

Considerando que não existe desenvolvimento sem sacrifício, a minimização dos 

impactos negativos pode ocorrer através da maximização dos impactos positivos e 

da utilização de medidas mitigadoras e compensatórias. O importante é buscar um 

equilíbrio entre a necessidade de desenvolvimento e a preservação do meio 

ambiente. 

 

2.2.1. Estudos de Impactos Ambientais (EIA/RIMA) 

 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA), foi introduzido no sistema normativo brasileiro 

pela Lei do Zoneamento Industrial - Lei 6.803/80, no seu artigo 10, § 3º, tornando 

obrigatória a apresentação de “estudos especiais de alternativas e de avaliações de 

impacto” para a localização de pólos petroquímicos, cloroquímicos, carboquímicos e 

instalações nucleares.  

 

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº. 6.938/81 em seu art. 9º, III 

incluiu o EIA entre os seus instrumentos de avaliação de impactos ambientais. 

Posteriormente, a Resolução nº 001/86 do Conselho Nacional do meio Ambiente 

(CONAMA) estabeleceu a exigência da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental 

para o licenciamento de diversas atividades modificadoras do meio ambiente, bem 

como as diretrizes e atividades técnicas para sua execução, tornando-se a partir daí 
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um instrumento preventivo usado nas políticas de ambiente e gestão ambiental com 

o intuito de assegurar que um determinado empreendimento possível de causar 

danos ambientais seja analisado e que os prováveis impactos no meio ambiente 

sejam considerados no seu processo de aprovação. 

 

A elaboração de um EIA é apoiada em estudos ambientais realizado por equipes 

multidisciplinares, os quais apresentam diagnósticos, descrições, analises e 

avaliações sobre os impactos ambientais efetivos e potenciais do projeto e devem 

seguir as etapas demonstradas na figura 2.1. Todos os dados e conclusões são 

formalizados através do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) que deve ser 

elaborado de forma clara e objetiva, ilustrado por mapas, quadros, gráficos e 

redigido em linguagem não técnica a fim de ser facilmente interpretado no processo 

de participação pública.   

 

 

Figura 2.1 – Diretrizes para elaboração do EIA / RIMA 

 

Para realizar o EIA/RIMA é necessário a utilização de um Termo de Referência que 

tem por objetivo estabelecer as diretrizes orientadoras, conteúdo e abrangência do 

estudo exigido do empreendedor, em etapa antecedente à implantação da atividade 

modificadora do meio ambiente.  O Termo de Referência deve ser elaborado pelo 

órgão de meio ambiente a partir das informações prestadas pelo empreendedor na 

fase de pedido de licenciamento ambiental. Porém, devido a deficiências infra-

estruturais e do reduzido número de pessoal especializado, o órgão de meio 

ambiente pode permitir que o empreendedor elabore o Termo de Referência, 

reservando-se apenas ao papel de julgá-lo e aprová-lo. Um Termo de Referência 

bem elaborado é um dos passos fundamentais para que um estudo de impacto 

ambiental alcance a qualidade esperada. 

CARACTERIZAÇÃO 
DO 

EMPREENDIMENTO

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA

DIAGNOSTICO 
AMBIENTA

ANALISE DOS 
IMPACTOS 

AMBIENTAIS

MEDIDAS 
MITIGADORAS

PROGRAMA DE 
MONITORAMENTO

RIMA 



 19

O EIA e o RIMA fazem parte do processo de Licenciamento Ambiental. Uma vez 

aprovado o RIMA em Audiência Pública o órgão ambiental emite a Licença Prévia 

(LP) para que a execução do empreendimento seja iniciada. 

 

O CONAMA que foi instituído pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, é o órgão 

normativo na área ambiental que regulamenta a legislação e emite resoluções para 

todo o território brasileiro. Já o órgão executivo, a nível federal, encarregado de 

fiscalizar as leis e as resoluções do CONAMA é o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Cada Estado do Brasil 

possui seu órgão estadual correspondente; como o Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA), no Estado do Rio de Janeiro; a Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental (CETESB), em São Paulo e a Agencia Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (CPRH), em Pernambuco. 

 
Finalmente, a Constituição Federal de 1988, fixou, através de seu artigo 225, inciso 

IV, a obrigatoriedade do Poder Público exigir o Estudo Prévio de Impacto Ambiental 

para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, despontando como a primeira Carta Magna do 

planeta a inscrever a obrigatoriedade do estudo de impacto no âmbito constitucional. 

 

 

2.3. EDIFÍCIOS SUSTENTÁVEIS 

 

2.3.1. Histórico 

 

Nos tempos primitivos, os espaços naturais serviam de proteção e refúgio para os 

nômades que viviam em busca da sobrevivência. As cavernas eram excelentes 

abrigos contra as intempéries e já estavam prontas, disponíveis na natureza. 

Quando o ser humano passou a fixar território, sentiu a necessidade de criar o seu 

próprio teto. Com isso, os elementos e recursos naturais de cada lugar foram 

utilizados para construção de abrigos e a partir daí surgiram as primeiras técnicas 

construtivas. 
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As antigas civilizações não tinham a noção real do tamanho da Terra, mas sabiam 

da importância da preservação da natureza e respeitavam este princípio. Na 

Babilônia foi desenvolvido os códigos de Hamurabi, o mais antigo conjunto de leis 

que se tem notícia. Nele já era previsto punições para quem prejudicasse o sistema 

de captação e distribuição de água. 

 

Respeitar os limites e aproveitar a natureza do lugar é uma das principais 

características para uma construção sustentável. Nossos antepassados construíram 

usando os elementos que dispunham ao redor de suas ocupações.  

 

No antigo Egito, devido aos períodos de cheia e vazão bem definidas do rio Nilo, as 

construções mantinham uma distância necessária das margens do rio  e 

aproveitavam o fundo dos terrenos para a plantação, pois o rio trazia nutrientes 

quando enchia e quando vazava servia para fertilizar o solo.  

 

Os Iglus são uma forma bem interessante de demonstrar o aproveitamento do meio 

a favor do abrigo. Mesmo com as condições extremas de baixa temperatura, este 

abrigo de gelo se mostra extremamente eficaz (Figura 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Representação gráfica de um corte esquemático de um iglu 

Fonte: www.ambiente.hsw.uol.com.br/construcoes-ecologicas2.htm 
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Os moinhos também são ótimos exemplos de como as construções podem usufruir 

da natureza sustentavelmente. Tanto os de vento quanto os de água têm a função 

de utilizar uma força natural para moerem cereais e grãos. Na Holanda, os moinhos 

de vento foram utilizados para bombear a água da chuva para o mar, evitando que 

as terras alagassem (Figura 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Foto de moinhos de vento  

                                   Fonte: www.respeitoanatureza.blogspot.com 

 

Podemos constatar que no decorrer da história, a humanidade desenvolveu a 

exploração dos mais variados recursos naturais na luta pela sobrevivência. O 

crescimento populacional mundial ao longo dos anos impulsionou o aumento da 

demanda por bens e serviços, o que gerou uma sociedade de consumo e de 

desperdício como jamais acontecera antes. 

 

A degradação ambiental indiscriminada causada pelas atividades do homem pode 

ser facilmente verificada, seja qual for a época em que este viveu, provinda de uma 

mentalidade em que a natureza seria uma fonte inesgotável. Esta trajetória nos 

levou a um caos ambiental percebido através dos problemas que enfrentamos hoje e 

que estão relacionados com o aquecimento global, consumo energético, deposição 

de resíduos tóxicos, desmatamento, desertificação dentre outros. 
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É importante perceber que as construções sustentáveis contribuem não somente 

com a redução dos impactos ambientais, como também proporcionam melhor 

qualidade de vida aos seus usuários. 

 

2.3.2. Conceito  

 

O conceito de construção sustentável apresenta diferentes abordagens nos mais 

diversos países. Alguns identificam como essenciais os aspectos econômicos, 

sociais e culturais da construção sustentável, mas a maior relevância é dada aos 

impactos ecológicos da construção: biodiversidade, tolerabilidade da natureza e 

preservação dos recursos naturais (Agostinho, 2007). 

 

Claramente, o que mais preocupa no desenvolvimento das atividades da construção 

civil são os danos ambientais provocados na natureza, pois suas ações são 

causadoras de enormes impactos negativos ao longo de sua cadeia produtiva, 

prejudicando desde o local de extração dos materiais até o lugar onde serão 

utilizados. 

 

Diante do que vários autores sugerem, podemos estabelecer que um 

empreendimento sustentável deve incorporar práticas de projeto, construção e 

operação que reduzam significativamente ou até eliminam o impacto negativo 

causado ao meio-ambiente e aos usuários. Para isso é necessário incorporar 

diversas atitudes durante as fases que compreendem o processo de execução de 

um empreendimento: 

 

Fase de Planejamento: 

• Pensar em longo prazo o planejamento da obra; 

• Aplicar conceitos bioclimáticos nos projetos; 

• Integrar a construção com o entorno do local de sua implantação; 

• Escolher recursos, processos e materiais de baixo impacto ambiental;  

• Verificar a permeabilidade do solo; 

• Prever o reuso da edificação. 
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Fase de Execução: 

• Garantir plenas condições de segurança do trabalho a todos os profissionais 

envolvidos na execução da obra; 

• Implantar o plano de gerenciamento de resíduos na obra, reutilizando 

materiais sem prejudicar a qualidade e segurança e se responsabilizar pelo 

destino adequado aos mesmos; 

• Uso de técnicas passivas das condições e dos recursos naturais;  

• Seleção de materiais certificados e uso de materiais regionais e de rápida 

renovação; 

Fase de Ocupação: 

• Otimização do desempenho energético, através do bom desempenho térmico 

da edificação, uso de aparelhos energeticamente eficientes; e uso da 

iluminação natural e/ou sistemas de iluminação eficientes e desenvolvimento 

de tecnologias que admitam o uso de fontes energéticas renováveis; 

• Conservação da água, através da redução da demanda de água tratada da e 

da geração de esgoto, prevendo o reaproveitamento da água de chuva; 

• Reduzir, reaproveitar e reciclar todos os resíduos provenientes do uso da 

edificação; 

• Conforto e qualidade interna dos ambientes, promovendo ambientes 

saudáveis e o bem estar do usuário;  

• Prever práticas de redução da poluição da água, do ar e do solo. 

 

Portanto, como todos os temas na área ambiental, o conceito de construção 

sustentável vem amadurecendo e ganhado novas prioridades desde então. De 

maneira geral podemos definir que uma construção sustentável consiste num 

sistema construtivo que promove intervenções conscientes no entorno, de forma a 

atender as necessidades da edificação e do homem, porem sempre preservando o 

meio ambiente e os recursos naturais garantindo qualidade de vida das atuais e 

futuras gerações. 
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2.4. AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA 
 
 
A Environmental Protection Agency (EPA), dos Estados Unidos define a Avaliação 

de Ciclo de Vida como “uma ferramenta para avaliar, de forma holística, um produto 

ou uma atividade durante todo seu ciclo de vida”. O ciclo de vida nada mais é que a 

história do produto, desde a fase de extração das matérias primas, passando pela 

fase de produção, distribuição, consumo, manutenção, uso, reuso, reciclagem e 

disposição final. 

 

Quando se avalia o impacto ambiental de um edifício deve-se considerar não só os 

impactos causados pelo seu funcionamento, mas, também, os possíveis danos 

causados por seu processo de fabricação, pela energia que utiliza, pela produção de 

seus diversos componentes e pelos seus resíduos.   Os métodos de avaliação 

ambiental de edifícios são derivados dos procedimentos de avaliação dos impactos 

ambientais de processos ou produtos industrializados, por isso a Avaliação do Ciclo 

de Vida (ACV) tem sido uma metodologia aceita internacionalmente para esta 

finalidade.  

 

Os principais objetivos de uma ACV são (1) retratar da forma mais completa 

possível, as interações entre o processo considerado e o ambiente; (2) contribuir 

para o entendimento da natureza global e independente das conseqüências das 

atividades humanas sobre o ambiente e (3) produzir informações objetivas que 

permitam identificar oportunidades para melhorias ambientais (SETAC, 1991). 

 

A ACV tem seus procedimentos padronizados através das normas da família ISO 

14000, que são: ISO 14040/1998 – Gestão Ambiental, ACV, Princípios e Estruturas; 

ISO 14041/1998 – Gestão Ambiental, ACV, Definição de Objetivos, Alcance e 

Análise de Inventários; ISO 14042/2000 – Análise do Impacto do Ciclo de Vida; e 

ISO 14043/2000 – Interpretação do Ciclo de Vida; ISO 14048/2002 - Estabelece o 

formato da apresentação de dados; ISO TR 14047/2003 - Fornece exemplos para a 

aplicação da ISO 14042; ISO TR 1404/2000 -  Fornece exemplos para a aplicação 

da ISO 14041.  Com a finalidade de facilitar a aplicação, as normas 14040, 14041, 

14042 e 14043, foram reunidas em apenas dois documentos (14041 e 14044). De 
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acordo com a ISO 14.040 (ISO, 1996), a metodologia típica de análise do ciclo de 

vida compreende quatro etapas: 

 

• Definição do escopo  - estabelece o objetivo do estudo, sua abrangência e 

profundidade, além dos limites (tecnológico, geográfico e de horizonte de 

tempo) necessários para garantir que a análise do sistema do produto atinja 

o objetivo proposto. 

 

• Construção do inventário   -  estuda-se os fluxos de energia e materiais para 

a identificação e quantificação dos inputs (consumo de recursos naturais) e 

outputs (emissões para o ar, água e solo) ambientais associados a um 

produto durante todo o seu ciclo de vida.  

 

• Avaliação do impacto  - tem por objetivo avaliar os efeitos ambientais (riscos 

e impactos) associados aos fluxos detectados para o sistema durante a fase 

de inventário. O cálculo dos efeitos ambientais passa por três estágios: (1) 

classificação e caracterização de todas as substâncias de acordo com as 

categorias de impacto e ponderação conforme a intensidade do efeito que 

provocam sobre o ambiente; (2) normalização dos efeitos com os valores 

conhecidos para as classes de impacto; (3) avaliação ou valoração da 

normalização através da atribuição de pesos que representem a importância 

relativa de cada efeito.  

 

• Interpretação dos dados e análise das melhorias  - confronta os impactos 

resultantes com as metas propostas na primeira etapa. Deve ocorrer em 

paralelo a todas as etapas anteriormente citadas, provendo a 

retroalimentação do processo através da melhoria contínua dos sistemas de 

gestão ambiental.  

 
Apesar de ser um procedimento complexo e, freqüentemente, longo, a Avaliação do 

Ciclo de Vida adiciona uma dimensão científica à discussão ambiental e tem 

recebido investimento crescente em pesquisa na construção civil (SILVA, 2000).  

Direcionada a construção sustentável a ACV também deve ser desenvolvida tendo 

por base um processo cíclico que garanta o monitoramento em todas as fases. 
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Assim, a sustentabilidade será sempre observada desde a etapa da concepção do 

projeto, à eficiência do modo de construção, à utilização por parte de quem os 

habita, a manutenção de forma sustentável e até a demolição em caso de desuso da 

edificação conforme figura 2.4. A ACV na construção civil deve ainda contribuir para 

o planejamento e desenvolvimento de edifícios que considerem aspectos 

ambientais, econômicos e sociais.  

 
 

Figura 2.4 – Ciclo de Vida da Construção Civil 
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3 AVALIAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE EM EDIFÍCIOS  

 

Existem vários instrumentos de apoio a concepção e certificação de edifícios 

sustentáveis que utilizam diferentes métodos de avaliação. A maioria incorpora 

conceitos de avaliação do ciclo de vida em seus procedimentos metodológicos.  

 

Larsson (2007) define os métodos de avaliação de edifícios como um conjunto de 

protocolos ou indicadores e critérios geralmente baseados na avaliação do ciclo de 

vida e usados para avaliar o desempenho ambiental ou de sustentabilidade de um 

edifício ou de seus sub-sistemas. Ele divide os métodos em dois tipos: 

 

- Rating systems: um protocolo de avaliação que resulta em pontuação para o 

desempenho de áreas individuais e, algumas vezes numa pontuação do 

desempenho total do edifício. O propósito do sistema de pontuação é fornecer uma 

avaliação do desempenho ambiental ou sustentável ao sistema que está sendo 

avaliado ou ao edifício todo. Neste último caso a soma das pontuações é solicitada. 

 

- Labelling systems: é um sistema de pontuação como o rating system que é 

implementado na indústria por consultores treinados e que cada faixa de pontuação 

recebe um tipo de certificação de acordo com o nível alcançado de pontos. Engloba 

também uma estrutura mais complexa envolvendo a indústria, e diversas partes 

interessadas. Existe um programa de marketing para divulgar o sistema para a 

indústria.  

 

Apesar de Larsson identificar apenas estas duas classificações para os métodos de 

avaliação ainda existe um terceiro tipo que não se encaixaria em nenhuma das 

classificações acima. O AQUA e o HQE, da França são exemplos de metodologias 

que não possuem nenhuma das configurações acima, elas formam perfis e, para 

que o empreendimento consiga a certificação, é necessário que se enquadre no 

perfil exigido. No caso destes referenciais, não existe um selo com diferentes 

estágios de certificação e nem um sistema de soma de pontos das categorias para o 

alcance de um resultado final que traduzirá o desempenho do empreendimento, por 

isso este tipo de metodologia fica fora das classificações acima (Aulicino, 2008). 
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De acordo com Cole (2005), ferramentas e métodos de avaliação de 

sustentabilidade ambiental de construções surgiram para proporcionar uma 

avaliação objetiva do uso dos recursos naturais, da carga ecológica e da qualidade 

do ambiente interno, mas também para aumentar a consciência de responsabilidade 

ambiental no setor da construção civil. Ele diferencia ainda os termos ferramenta de 

avaliação ambiental ou de sustentabilidade de método de avaliação: 

 

- Ferramenta de avaliação: é o termo usado para descrever uma técnica que prevê, 

calcula ou estima uma ou mais características de desempenho de um produto ou do 

edifício, como por exemplo: o uso da energia, as emissões de gases ou energia 

incorporada. As principais ferramentas de avaliação são baseadas na análise do 

ciclo de vida como a Athena Environmental Estimator e a Envest desenvolvida pelo 

Building Research Establishment – BRE do Reino Unido. São usadas para avaliar 

materiais ou outras opções de estratégias de projeto. Estas ferramentas podem ser 

solicitadas ou acessadas por projetistas, arquitetos ou outros profissionais ligados à 

área para serem usadas como e quando forem necessárias. 

 

- Método de avaliação: é usado para descrever as técnicas em que a avaliação é 

sua função principal, mas que pode estar acompanhada de uma terceira parte 

responsável pela verificação antes da emissão da certificação ou classificação de 

desempenho. Ele inclui ou faz referência a uma série de ferramentas e pode 

oferecer programas de treinamento para profissionais de projeto.Os termos sistema 

ou plano podem ser usados como sinônimos. Estes métodos são geralmente 

reconhecidos com planilhas que organizam ou classificam o critério de desempenho 

ambiental dentro de uma estrutura com pontos ou ponderação.  

 

 

Embora algumas partes do método possam ser usadas como ferramenta de projeto 

pelos profissionais, o compromisso do método envolve alguma forma de registro e 

certificação. Esta característica representa a principal distinção entre as ferramentas 

e os métodos de avaliação. 

 

A divulgação destes sistemas tem criado uma massa de interesse crítico, necessária 

para fortalecer sua função em criar uma mudança positiva. Este sucesso serve para 
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descrever como os métodos entraram para o debate da construção civil apesar do 

número de empreendimentos avaliados ou certificados ser relativamente baixo até o 

presente momento. Além disso, os numerosos estudos entre os métodos mais 

notáveis serviram para estudos de comparação entre as semelhanças e diferenças 

entre eles e serviram como um ponto de partida para o desenvolvimento de outros 

métodos de avaliação em outros países (COLE, 2005). Ainda segundo o Canada’s 

ATHENA Sustentable Materials Institute, os esquemas de avaliação ambiental de 

edifícios podem ser englobados em três níveis distintos: 

 

• Nível 1: inclui ferramentas de comparação de produtos e aquelas que 

fornecem dados e informações que são usadas por outras ferramentas de 

avaliação. Ex: BEES, SimaPro; 

 

• Nível 2: engloba ferramentas de apoio a decisões de projeto de todo o 

edifício. São ferramentas usadas principalmente na etapa de projeto e 

geralmente focam em uma área específica, tais como, custo do ciclo de vida, 

efeitos ambientais do ciclo de vida, iluminação, operação de energia, 

materiais, dentre outros. Ex: ATHENA, Eco Quantum, ENVEST, Radiance, 

DOE 2 e 10; 

 

• Nível 3: são as ferramentas que consistem em um Programa de Avaliação de 

todo o edifício. Fornecem ampla cobertura de questões ambientais, 

econômicas, sociais e outras relevantes para sustentabilidade. Usa tanto 

dados objetivos – freqüentemente a partir das ferramentas do Nível 2 – como 

subjetivos. Ex: BREEAM e suas variáveis, GBTool, LEEDS. 

 

Dentro deste período relativamente curto os sistemas de avaliação de 

sustentabilidade do ambiente construído evoluíram como resultado de uma 

experiência acumulada, proposição teórica e novos conceitos. Neste contexto, 

grande parte dos métodos que antes era voltada exclusivamente para o 

desempenho ambiental do edifício, abriu seu leque de atuação e incorporou 

indicadores das áreas sociais e econômicas, re-alinhando a estrutura do método 

com os princípios de desenvolvimento sustentável, passando a avaliar aspectos das 

áreas ambiental, social e econômica (Aulicino, 2008). 
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3.1. MÉTODOS INTERNACIONAIS 

 

Os métodos de avaliação de sustentabilidade em edifícios surgiram inicialmente em 

países desenvolvidos e posteriormente passaram a ser adaptados para países em 

desenvolvimento. Isto pode ser verificado através da cronologia de surgimento dos 

métodos abaixo relacionados.  
 

3.1.1. BREEAM  - Building Research Establishment Environmental 

 Assessment Method   

 

Criado pelo BRE - Building Research Establishment – o BREEAM é um sistema 

bastante conhecido mundialmente e o método ambiental mais usado para avaliação 

de edifícios no Reino Unido. Desde que foi lançado em 1990, o BREEAM tem sido 

crescentemente aceito no setor da construção civil de vários países como uma 

ferramenta de boas práticas de projeto e de gestão ambiental.   

 

O sucesso do BREEAM se deve à habilidade de abranger diversas questões 

ambientais dentro de uma única avaliação, e apresentar os resultados de maneira 

de fácil compreensão. Ele é baseado em análise documental e na verificação de 

presença de dispositivos (feature-based), além de ser um dos únicos esquemas que 

incluem aspectos de gestão ambiental na concessão de créditos. Utiliza um sistema 

simples e transparente de pontuação, de fácil compreensão e  tem influência durante 

todas as fases da construção e gestão de edifícios; também define um padrão 

qualidade para a realização da certificação. 

 

A mais recente versão do BREEAM, entrou em vigor em agosto de 2008 e inclui 

mudanças  no processo de avaliação das fases de concepção e construção com a  

introdução de créditos obrigatórios,  alterações na ponderação ambiental e nos 

padrões definidos para as emissões de CO2 dentre outras.  Estas alterações foram 

necessárias para adequação a um setor em mudança e a construção da agenda 

pública, onde a preocupação com a sustentabilidade tem aumentado nos últimos 

anos.  Atualmente o BREEAM dispõe de diversas avaliações direcionadas a 

empreendimentos específicos como podemos observar no Quadro 3.1.  
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Quadro 3.1 – Tipos de avaliações BREEAM 2008 

 

VERSÕES AVALIAÇÃO 

Outros edifícios     
 

Edifícios que não se enquadram nas categorias Standard BREEAM, incluindo os complexos 
de lazer, laboratórios, edifícios comunitários e hotéis. 

Tribunais Edifícios importantes da corte.  Avaliações BREEAM Tribunais são certificadas pelo 
BREEAM Bespoke. 

Código de habitações 
sustentáveis  

O código é um método de avaliação ambiental para novas casas baseado no Ecohomes 
BRE's e contém níveis de desempenho obrigatórios em 6 áreas-chave. 

Ecohomes 
 

Casas e apartamentos. 

Ecohomes XB 
 

Uma ferramenta para gestores de conjuntos habitacionais existentes. 

Saúde Pode ser usado para avaliar todos os edifícios de saúde contendo as instalações médicas, 
e em diferentes fases do seu ciclo de vida.  

Saúde XB Uma ferramenta adicional que também oferece uma solução para os edifícios de saúde 
existentes. 

Industrial Pode avaliar armazenagem, distribuição e iluminação das unidades industriais, fábricas e 
oficinas. 

Internacional Pode avaliar um desenvolvimento único ou BRE pode também ajudar a criar uma versão 
BREEAM para um país ou uma região fora do Reino Unido. 

Multi-residencial Residências universitárias, alojamento protegido para os idosos, apoio à habitação e tipo de 
acomodação hotel. 

Prisões prisões de alta segurança e padrão, instituições de jovens infratores, penitenciárias e 
prisões locais de mulheres. 

Escritórios  
 

Escritórios em todas as fases. 

Varejo Pode avaliar novas construções ou renovação importante, pós-construção, fit-out inquilino, 
existente (ocupado), gestão e operação. 

Educação 
 

Escolas novas ou existentes. 

Comunidades Ajuda a novos planejadores e desenvolvedores a melhorar, medir e certificar a 
sustentabilidade de suas comunidades  

Reforma Doméstica 
 

Desenvolve um novo padrão para permitir a renovação sustentável de habitações 
existentes. 

 

Sua avaliação é realizada através de um checklist, onde verifica-se o atendimento 

de itens mínimos de desempenho em várias categorias (quadro 3.2) e atribuem-se 

créditos ambientais.  
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Quadro 3.2 – Categorias BREEAM 2008 

 

CATEGORIAS DESCRIÇÃO 

Gerenciamento 
 

Comissionamento, impactos da construção, segurança 
 

Saúde e Conforto 
 

Conforto térmico, luz natural, acústica, qualidade da água e ar interior, iluminação  

Energia 
 

Emissão de CO2, tecnologias zero de carbono, medição secundária da energia, sistemas 
eficientes de energia do edifício  

Transporte 
 

Conectividade da rede de transporte público, facilidades para o pedestre e ciclista, acesso aos 
espaços públicos, aos locais do mapa e à informação 

Água 
 

Consumo de água,  detecção de vazamento, reuso e reciclagem da água 

Materiais 
 

Incorporar o impacto dos materiais, reusar os materiais durante o ciclo de vida, responsável 
pela fabricação , robustez 

Residuo 
 

Resíduos de construção, agregados de reciclagem, facilidade de reciclagem  

Uso do solo e ecologia 
 

Seleção do local, proteção das características ecológicas, mitigatigação e preservação do 
valor ecológico 

Poluição 
 

Uso e vazamento de gases, risco da inundação, emissões de NOx, poluição dos cursos 
dágua, iluminação  externa e poluição sonora 

Inovação 
 

Níveis de desempenho exemplares, uso do BREEAM para acreditação profissional, novas 
tecnologias no processo do edifício 

 

Estes créditos são posteriormente ponderados e chega-se a um número único, 

conforme figura 3.1. Atendida uma quantidade mínima de créditos, este índice 

habilita à certificação em uma das classes de desempenho do BREEAM – 

unclassified ( < 30 %),  pass ( ≥ 30 %), good ( ≥ 45 %), very good ( ≥ 55 %), excellent 

( ≥ 70 %), outstanding ( ≥ 85 %),  - permitindo a comparação relativa entre os 

edifícios certificados pelo sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Esquema de avaliação BREEAM 2008 
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A metodologia completa é acessível apenas aos avaliadores credenciados, que 

verificam o atendimento de itens mínimos de desempenho, projeto e operação dos 

edifícios e atribuem os créditos correspondentes mediante evidência de cada crédito 

reivindicado. 

 

Estima-se hoje que mais de 30% dos novos edifícios de escritórios do Reino Unido 

sejam submetidos a esta avaliação anualmente. Versões internacionais do BREEAM 

estão sendo adaptadas às condições do Canadá e Hong Kong, com o objetivo de 

priorizar aspectos de relevância regional na avaliação. Outras versões estão sendo 

desenvolvidas na Dinamarca, Noruega, Austrália, Nova Zelândia e nos Estados 

Unidos (BALDWIN, 1998). 

 

3.1.2. HQE - Haute Qualité Environnementale  

 O Haute Qualité Environnementale (HQE) é um sistema de avaliação de edifícios 

franceses, formulado com base nos princípios do desenvolvimento sustentável, 

definidos pela Cimeira da Terra (ECO 92).  Este sistema é controlado pela 

Association Haute Qualité Environnementale (ASSOHQE), fundada em 1996 em 

Paris, com o objetivo de promover a metodologia HQE a partir de um ponto de vista 

operacional, envolvendo diversos profissionais da área da construção civil.  

O HQE foi elaborado a partir de campanhas experimentais conduzidas no âmbito de 

um programa de pesquisa (REX HQE), que durante a década de 1990 examinou 

uma série de indicadores para habitações. Depois ganhou visibilidade com sua 

aplicação em projetos de reforma de escolas secundárias e posteriormente passou a 

ser aplicado a edifícios comerciais e habitações individuais e coletivas, tanto novos 

como existentes. 

O HQE é composto por duas vertentes: Qualidade ambiental da edificação (QE) e 

Sistema de gestão ambiental da operação (SME), objetivando aperfeiçoar a 

qualidade dos projetos e a operacionalização da construção. Por vez, a QE é 

definida em duas áreas: 
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• Controle dos impactos negativos no ambiente externo : Eco-construção: 

harmonia na relação entre as construções e o seu entorno, cuidadosa escolha 

das tecnologias e materiais de construção, diminuição da poluição causada 

pela construção. Eco-gerenciamento: gerenciamento de energia, água e 

residuo e manutenção do edifício. 

 

•  Criação de um ambiente interno satisfatório : Conforto: Higrotérmico 

(umidade,  calor, acústica, visual, odores). Salubridade: Boas condições de 

higiene e limpeza dos espaços internos, controle da qualidade do ar e da água. 

 

No entanto, a certificação HQE é baseada em referenciais técnicos estruturados de 

acordo com o que objetivam avaliar: Referencial de qualidade Ambiental da 

Edificação (QEB)  e Referencial do Sistema de Gestão e Operação (SMO). 

 

É importante não confundir auxilio a concepção do projeto com auxilio a avaliação 

ambiental da edificação. O referencial QEB é uma ferramenta para avaliação do 

projeto depois de concluídas as etapas de programação, concepção e realização e 

não se constitui um guia de auxilio a concepção. A avaliação do atendimento aos 

critérios é feita por meio de auditorias presenciais seguidas de análises técnicas.   

 

A ASSOHQE desenvolveu um método de avaliação das questões propostas 

distribuídas em 14 categorias inseridas em quatro grandes grupos, conforme mostra 

o quadro 3.3. As primeiras sete categorias tratam do controle dos efeitos da 

construção e o seu gerenciamento em relação ao ambiente. As outras sete referem-

se ao conforto e salubridade dos usuários. Cada categoria apresenta diretrizes e 

indicadores a alcançar, conforme exigência específicas de cada empreendimento.  
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Quadro 3.3 – Grupos e Categorias HQE 

 

CATEGORIAS DESCRIÇÃO 

Grupo 1: Eco-construção Relação harmoniosa entre a construção e o seu entrono 

Escolha integrada dos materiais e processos construtivos 

Canteiro de obras com baixo impacto ambiental 

Grupo 2: Eco-gestão Gestão de Energia 

Gestão da água 

Resíduos de uso e operação do edifício 

Conservação e Manutenção  

Grupo 3: Conforto Conforto Higrotérmico 

Conforto acústico 

Conforto visual 

Consforto Olfativo 

Grupo 4: Salubridade Condições Sanitárias 

Qualidade do ar 

Qualidade da água 

 

 

No sistema de avaliação não há pontuação. Para receber a certificação é exigido um 

perfil de desempenho mínimo que possua Desempenho de Alta Eficiência em 3 

categorias, Desempenho Eficiente em 7 categorias e Desempenho Padrão em 7 

categorias. Estes níveis de desempenho correspondem à: 

 

• Desempenho de Alta Eficiência : nível calibrado por meio dos desempenhos 

máximos constatados recentemente em empreendimentos com alta qualidade 

ambiental, com a condição de que sejam atingíveis. 

 

• Desempenho Eficiente : correspondendo a desempenhos acima da boa 

prática corrente; 

 

• Desempenho Padrão : correspondendo ao nível regulamentar, se existente, ou 

á boa prática corrente; 
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Pode-se dizer que o HQE promove uma "abordagem sistêmica", pois considera o 

edifício em todos os seus componentes e seu ciclo de vida e tem a finalidade de 

melhorar a qualidade ambiental da construção e do uso da edificação, sem 

negligenciar os aspectos econômicos e sociais. 

 

Sua flexibilidade incentiva a adaptabilidade a diferentes contextos: aplica-se a 

diversos tipos de edifícios, novas construções e reabilitação, e se traduz facilmente a 

climas tropicais. Por isso o Brasil, através da Fundação Vanzollini, já adaptou o HQE 

e o renomeu como AQUA (Alta Qualidade Ambiental).  

O Centre Scientifique et du Bâtiment técnica (CSTB) e sua subsidiária CertiVéA 

assinaram um acordo para trabalhar conjuntamente com o Building Research 

Establishment (BRE), responsável pelo BREEAM, na intenção de desenvolver a 

construção de um  método de avaliação ambiental pan-europeu.   

 

3.1.3. GBC - Green Building Challenge  ( SBTool )  

 

Segundo Larsson (2008), o Sustainable Building Tool – SBTool  é uma ferramenta 

de avaliação de sustentabilidade em edifícios derivado do sistema Green Building 

Tool (GBTool), sob desenvolvimento desde 1996, que foi fruto do processo Green 

Building Challenge (GBC), ou desafio do “edifício verde” controlado pelo 

International Initiative for a Sustainable Built Environment -  iiSBE. 

 

O iiSBE é uma organização internacional sem fins lucrativos cujo objetivo principal é 

facilitar e promover a adoção de políticas, métodos e ferramentas para acelerar o 

movimento da sustentabilidade no ambiente construído.  Apesar de configurado para 

aspectos canadenses, o GBC é um sistema que permite ser adaptado a outros 

países, de acordo com suas próprias regiões e tipos de construção, por isso, conta 

hoje com mais de vinte países participantes, inclusive o Brasil.  

 

De acordo com Negreiros (2009), o trabalho técnico do GBC buscou, ao longo da 

evolução da ferramenta, diminuir o caráter de auto-avaliação e fortalecer o método, 

através da inclusão de parâmetros socioeconômicos. O novo sistema chamado 



 37

SBTool, manteve as características básicas do original, ou seja, uma estrutura 

genérica calibrada com pesos e melhores práticas que são apropriadas às 

circunstâncias locais, mas refletiu a inserção de uma escala de variáveis sociais e 

econômicas. 

 

Desenvolvido para o âmbito do edifício, o SBTool é baseado em uma lista de 

verificação e pontuação segundo o desempenho em cada critério, comparado com 

melhores práticas locais. Desta forma, trata-se de um método de avaliação 

(assessment), voltado à certificação, constituindo-se em um sistema classificatório 

(labelling system). O SBTool compreende 7 áreas, que se dividem em 29 categorias 

conforme quadro 3.4. As 29 categorias do SBTool, por sua vez, são subdivididas em 

129 critérios, e para cada um dos 129 critérios é atribuído um nível de desempenho, 

de acordo com a seguinte escala: (1) Deficiente: -1; (2) Aceitável: 0 ; (3) Boa prática: 

+3 e (4) Melhores práticas: +5.  

 

 

Quadro 3.4 – Categorias e subcategorias SBTool 

 

 A – Seleção do local, planejamento e desenvolvimento do empreendimento 

A1 Seleção do local 

A2 Planejamento do empreendimento 

A3 Projeto urbano e desenvolvimento local 

B – Consumo de energia e recursos 

B1 Total de energia não renovável utilizada no ciclo de vida 

B2 Pico de demanda para operações das facilidades 

B3 Energia renovável 

B4 Materiais  

B5 Água potável 

C – Impactos Ambientais 

C1 Emissões de gases do efeito estufa 

C2 Outras emissões atmosféricas 

C3 Resíduos sólidos 

C4 Águas pluviais, cinzas e de escoamento superficial 

C5 Impactos do empreendimento 

C6 Outros impactos locais e regionais 
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D – Qualidade do ambiente interno 

D1 Qualidade do ar interno 

D2 Ventilação 

D3 Temperatura e umidade relativa do ar 

D4 Luz natural e iluminação 

D5 Ruído e acústica 

E -  Qualidade dos serviços 

E1 Segurança durante as operações 

E2 Funcionalidade e eficiência 

E3 Monitoramento 

E4 Adaptação e flexibilidade 

E5 Comissionamento dos sistemas das facilidades 

E6 Manutenção do desempenho de operação 

F – Aspectos sociais e econômicos 

F1 Aspectos sociais 

F2 Custo e economia 

G -  Aspectos culturais e perceptivos 

G1 Cultura e patrimônio 

G2 Percepção 

 

O sistema de pontuação dos critérios é relativamente complexo, mas é flexível, uma 

vez que os pesos podem ser atribuídos pelo avaliador e alguns parâmetros podem 

ser desativados, de acordo com o tipo do projeto e a realidade local. O SBTool pode 

ser utilizado na sua versão informática (ferramenta de cálculo web-based) ou 

manualmente (através do preenchimento de folhas de cálculo). Os cálculos são 

efetuados via preenchimento de 3 arquivos inter-relacionados, a saber: 

 

• Arquivo A: estabelece a informação do contexto, os pesos e melhores práticas 

relacionadas a um tipo genérico de projeto genérico dentro de uma região 

específica; 

 

• Arquivo B: documenta as informações sobre um projeto específico, incluindo 

dados básicos no número dos ocupantes, área, número de pavimentos, dados 

mais detalhados de: população, pé-direito, áreas com ventilação natural ou 

mecânica, e resultados de cálculos externos de desempenho energético; 
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• Arquivo C: documenta informações e dados relacionados a cada desempenho 

das melhores práticas; mostra quais parâmetros são ativos, a partir do que foi 

preenchido nos arquivos A e B, refletindo assim uma lista das características 

regionais e específicas do projeto; estabelece os valores de desempenho do 

projeto para cada um dos critérios ativos; fornece uma avaliação final do 

desempenho para cada área e a classificação final. 

 

A pontuação de cada um dos critérios tem pesos específicos, a pontuação das 

categorias é o total das pontuações ponderadas dos critérios e a pontuação da área 

é o total das pontuações ponderadas da categoria. O valor de desempenho do 

projeto, por sua vez, é a soma das pontuações das categorias, resultado em um 

valor de -1 a +5, correspondendo a classificação do empreendimento também de 

acordo com a escala de níveis de desempenho exposta acima. A certificação é dada 

através do Certificado de Sustentabilidade fornecido pelo iiSBE. 

 

O sistema de planilhas do SBTool permite que a avaliação seja realizada para os 

seguintes tipos de ocupação: habitação isolada, habitação geminada, apartamento, 

hotel / motel, escritório, clínica, teatro / cinema, comércio, restaurante, 

supermercado, shopping center, educação, hospital, laboratório, pequena indústria, 

garagem ou área externa. A aplicação da avaliação pelo método SBTool se dá em 4 

fases do empreendimento: pré-projeto, projeto, construção e operação.  

 

O acúmulo de ponderações subjetivas é o ponto crítico do sistema da iiSBE. Este é 

o ponto mais controverso do GBC, porém sua influência foi amenizada pela fixação 

dos pesos nos dois níveis mais baixos: como padrão de ponderações dos itens 

dentro das categorias subcritérios e critérios, e somente os pesos das categorias 

são personalizados. A segunda crítica sobre o sistema é sua grande abrangência, 

sendo que para diversos cenários não há parâmetros ou legislação para balancear 

os benchmarks (SILVA, 2003).  
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3.1.4. LEED - Leadership in Energy and Environmental Design  

 

Desenvolvido pelo United States Green Building Council - USGBC, o Leadership in 

Energy and Environmental Design -  LEED, é um sistema de certificação para 

edifícios sustentáveis reconhecido internacionalmente, construído através de 

estratégias de melhoria da qualidade ambiental interna e gestão dos recursos e  

seus impactos no meio ambiente.  Os trabalhos para desenvolvimento do LEED 

foram iniciados nos Estados Unidos em 1996, com o objetivo de divulgar os 

conceitos de construção sustentável entre os profissionais e a indústria da 

construção americana. 

 

De acordo com o USGBC, o desempenho ambiental do edifício é avaliado de forma 

global, ao longo de todo o seu ciclo de vida, numa tentativa de considerar os 

preceitos essenciais do que constituiria um “green building’’.  

 

O LEED é um programa de certificação voluntária, suficientemente flexível para se 

aplicar a qualquer tipo de construção comerciais, bem como residenciais e funciona 

durante todas as fases – concepção, construção, operações e manutenção.  Por 

isso possui diferentes manuais de avaliação, conforme listados no quadro 3.5. 

 

Quadro 3.5 – Tipos de avaliações LEED 2009 

 

MANUAL TIPO DE AVALIAÇÃO 

LEED - NC (New Construction 

and Major Renovations ) 

Novas construções e grandes projetos de renovações de edifícios arranha-céus, 

residenciais, prédios públicos  e privados.   

LEED - EB (Existing Buildings) Edifícios existentes 

LEED - CI  (Comercial Interiors) Projetos de interiores de edifícios comerciais 

LEED -  CS (Core and Shell) Prédios de múltiplos usuários e projetos de envoltória e parte central do edifício; 

LEED – H ( Homes ) Residências unifamiliares e prédios multifamiliares até 3 pavimentos; 

LEED -  S ( Schools ) Escolas 

LEED -  ND ( Neighborhood) Desenvolvimento urbano 

LEED -  Retrofil Comércio 

LEED – HC ( Healthcare) Espaços de atenção a saúde 
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O critério mínimo de nivelamento exigido para avaliação de um edifício pelo LEED é 

o cumprimento de uma série de pré-requisitos. Satisfeitos todos estes pré-requisitos, 

passa-se à etapa de classificação do desempenho, em que a atribuição de créditos 

indica o grau de conformidade do atendimento aos itens avaliados. Cada uma 

destas sete áreas de avaliação integra um conjunto de critérios, conforme quadro 

3.6, que perfazem um total de pontos pelos quais é atribuída uma classificação. 

 

Quadro 3.6 – Categorias LEED 2009 

 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 

Sustentabilidade local Seleção do local, relação com o entorno e comunidade, requalificação de áreas 
degradas, transportes públicos e alternativos, baixas emissões de gases e veículos 
eficientes,  estacionamento, segurança, controle de qualidade, efeito térmico das 
coberturas, redução da poluição luminosa 

Eficiência da água Racionalização da água, aproveitamento de águas residuais e redução do consumo 
da água potável 

Energia e Atmosfera  Otimização do desempenho energético, energia renovável, sistemas de refrigeração, 
medição e controle 

Recursos e Materiais Reutilização do edifício, gerenciamento do resíduo de construção, reutilização de 
materiais recicláveis, utilização de materiais regionais  e renováveis e utilização de 
madeira certificada 

Qualidade ambiental interna Controle da qualidade do ar durante a construção, qualidade do ar  interior, controle do 
ambiente das áreas de fumo, monitorização da distribuição do ar, ventilação, utilização 
de materiais com baixa emissão de CO2, controle de fontes poluentes no interior, 
iluminação e conforto térmico 

Operação e Inovação Inovação, design e acreditação profissional 

Prioridades regionais Prioridades regionais 

 

A versão 3.0 para novos edifícios do sistema LEED atualizada em 2009 estabelece 

além das seis áreas de avaliação, uma sétima área que enfatiza a importância das 

prioridades regionais.  Os níveis de certificação variam de acordo com a pontuação 

obtida e em função do tipo do empreendimento, conforme demonstra o quadro 3.7. 

 

Quadro 3.7 – Níveis de certificação LEED 

 

CERTIFICAÇÃO LEED NC 
(novas construções) 

LEED EB 
(edifícios existentes) 

LEED CS 
(múltiplos usuários) 

Certificado 26-32 pontos 34-42 pontos 23-27 pontos 

Prata 33-38 pontos 43-60 pontos 28-33 pontos 

Ouro 39-51 pontos 51-67 pontos 34-44 pontos 

Platina 52-69 pontos 68-92 pontos 45-61 pontos 
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Com uma estrutura simples - a ponto de ser criticada, o LEED é um meio termo 

entre critérios puramente prescritivos e especificação de desempenho, e toma por 

referência princípios ambientais e de uso de energia consolidados em normas e 

recomendações de organismos de terceira parte com credibilidade reconhecida, 

como a American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers – 

ASHRAE; a American Society for Testing and Materials – ASTM; a U.S. 

Environmental Protection Agency – EPA; e o U.S. Department of Energy – DOE. 

Estas práticas de efetividade já conhecida são então balanceadas com princípios 

emergentes, de forma a estimular a adoção de tecnologias e conceitos inovadores. 

 

O mérito do USGBC, assim como o das outras instituições que desenvolvem os 

métodos de avaliação é que, a partir do desenvolvimento do método é possível criar 

um referencial para instituir o que é uma construção com um bom desempenho 

ambiental. A utilização do LEED tem crescido consideravelmente a cada ano, 

conforme pode ser observado na figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Gráfico dos registros das construções LEED no Mundo 

Fonte: GBC Brasil 
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3.1.5. CASBEE - Comprehensive Assessment System for Built Enviromen t 

Efficiency 

 

O processo de elaboração do CASBEE vem sendo desenvolvido desde 2001 e é 

conduzido pela Japan Sustainable Building Consortium (JSBC) e suas 

subcomissões.  Seus conceitos estão relacionados ao Building Environmental 

Efficiency (BEE). O Japão, buscando a promoção de edificações sustentáveis, 

propõe o CASBEE, como um método que a possibilita a mensuração e a avaliação 

de parâmetros de sustentabilidade para edificações. 

 CASBEE é composto por quatro instrumentos de avaliação correspondente ao ciclo 

de vida do edifício.  "CASBEE Família" é o nome coletivo para estas quatro 

ferramentas e as ferramentas para fins específicos, listadas no quadro 3.8.    

Quadro 3.8 – Tipos de avaliações CASBEE 

 

MANUAL TIPO DE AVALIAÇÃO 

CASBEE – PD ( Pré projeto ) Ajudar o proprietário, projetista e outros envolvidos no planejamento, quanto a 
questões como impacto ambiental do empreendimento e a seleção de local 
adequado  na fase de pré-projeto.  

CASBEE – EB ( Edifício existente ) valia as metas de edifícios já existentes, com base em registros de operação, 
pelo menos, um ano após a conclusão.   

CASBEE – RN ( Renovação ) erificar o grau de melhora, em relação ao nível de renovação que precedeu. 
Também foi criada para ser usada em propostas de monitoração da operação, 
comissionamento e atualização de design.   

CASBEE – NC ( Nova construção ) Este é um sistema de auto-avaliação que permite aos arquitetos e 
engenheiros aumentar o valor BEE do edifício durante o seu processo de 
design.   

CASBEE – Construções temporárias  Avalia edifícios temporários construídos especificamente para o uso a curto 
prazo, tais como pavilhões e exposições, verificando a  utilização e reciclagem 
de materiais nas fases de construção e demolição.  

CASBEE – Simplificada  Desenvolvido para atender a crescente necessidade de uma ferramenta de 
rápida avaliação, onde é feita uma avaliação provisória em cerca de duas 
horas (excluindo o tempo para a preparação de um Plano de Poupança de 
Energia).  

CASBEE – Àrea urbana e edificios Considera edifícios individuais, mas reconhece plenamente a importância de 
avaliar os grupos de construções.  

CASBEE – UD ( Desenvolvimento   
regional )  

Avalia os esforços de renovação da cidade-centro ou em zonas urbanas e  
desenvolvimento de grandes áreas, incluindo os edifícios. 

CASBEE – HI ( Ilhas de calor ) Realiza uma avaliação detalhada e quantitativa dos esforços em edifícios para 
atenuar o efeito de ilha de calor.   

CASBEE – DH ( Habitações 
unifamiliares) 

 Desenvolvido para avaliar habitações unifamiliares. 
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Os critérios de avaliação abordam a qualidade ambiental e desempenho do edifício 

(Q – Building environmental quality and performance) e diminuição de cargas 

ambientais (LR – Reduction of building environmental loadings). O "Q" considera 

questões relativas à qualidade do ambiente interno (conforto e saúde do usuário), 

qualidade do serviço (funcionalidade, durabilidade) e meio ambiente local 

(preservação vegetal e animal, e características paisagísticas, culturais locais, etc.). 

Já o "LR" aborda eficiência energética (desempenho da envoltória, uso de energia 

renovável, eficiência dos sistemas e sua operação), gestão de recursos (economia e 

reúso de água, reúso e reciclagem de materiais etc.) e impactos na vizinhança 

(poluição do ar, sonora, vibrações etc.). O quadro 3.9 descreve as categorias do 

CASBEE. 

Quadro 3.9 – Categorias CASBEE 

CATEGORIAS DESCRIÇÃO 

Ambiente interior Ruído e acústica, conforto térmico, iluminação e qualidade do ar 

Qualidade dos serviços Funcionalidade, durabilidade e flexibilidade 

Ambiente externo – no lote  Manutenção e criação de ecossistemas, características locais e culturais 

Energia Carga térmica do edifício, uso de energia natural, efici~encia dos sistemas 
prediais, operação eficiente 

Recursos e Materiais Água e materiais ecológicos 

Ambiente externo – fora do lote Poluição do ar, ruído e odores, ventilação iluminação, efeitos de pontos de calor, 

carga ambientais local 

 

Numa etapa posterior à análise dos vários parâmetros que constituem as diferentes 

categorias, é atribuída uma pontuação entre 0 e 5 pontos, definida de acordo com os 

padrões técnicos e sociais que o edifício se insere. Os resultados vêm expressos no 

formulário de pontuação em termo de Q (qualidade de desempenho) e LR (redução 

das cargas ambientais). A pontuação dos dois sistemas é ponderada e resulta em 

uma nota final que corresponde à classificação do edifício em um dos cinco níveis 

possíveis: S (superior), A, B+, B e C, sendo S a melhor classificação. 
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3.2. MÉTODOS NACIONAIS 

Os métodos de avaliação de sustentabilidade de edifícios no Brasil surgem 

inicialmente através da adaptação de métodos internacionais. A necessidade 

crescente do mercado da construção de se enquadrar nos parâmetros dos edifícios 

verdes estimula o estudo, a pesquisa e o desenvolvimento de novos métodos 

voltados à realidade brasileira. Dentre muitas iniciativas, ressaltaremos algumas por 

serem mais conhecidas ou por ser objeto de estudo deste trabalho.  

 

3.2.1. PROCEL Edifica - Eletrobrás   

O Programa Nacional de Eficiência Energética em Edificações (PROCEL Edifica) foi 

instituído em 2003 pela ELETROBRAS/PROCEL e atua de forma conjunta com o 

Ministério de Minas e Energia, o Ministério das Cidades, as universidades, os 

centros de pesquisa e entidades das áreas governamental, tecnológica, econômica 

e de desenvolvimento, além do setor da construção civil. 

 

O PROCEL promove o uso racional da energia elétrica em edificações desde sua 

fundação, sendo que, com a criação do PROCEL EDIFICA, as ações foram 

ampliadas e organizadas com o objetivo de incentivar a conservação e o uso 

eficiente dos recursos naturais (água, luz, ventilação etc.) nas edificações, reduzindo 

os desperdícios e os impactos sobre o meio ambiente. 
 

A etiqueta do PROCEL Edifica é o resultado de cinco anos de pesquisa. O 

desenvolvimento da metodologia ficou sob a responsabilidade de uma comissão do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro – e 

do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE – e teve um 

financiamento da Eletrobrás de cerca de 1 milhão de reais. 

 

A idéia do programa é promover a etiquetagem de edifícios segundo a forma com 

que ele utiliza a energia elétrica. A etiqueta avalia três características do edifício: a 

envoltória, a parte física do edifício; o sistema de iluminação, a iluminação interna do 

edifício de acordo com as diferentes atividades exercidas pelo usuário; e o sistema 
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de condicionamento de ar, que avalia o tipo de sistema utilizado e sua eficiência nas 

diferentes áreas do edifício. Os cálculos são realizados da seguinte maneira: 

 

• Iluminação - método de cálculo com limites para a densidade de potência de 

iluminação interna para cada ambiente da edificação 

 

• Condicionamento de Ar - classificação baseada no Programa Nacional de 

Etiquetagem do INMETRO (aparelhos e janela e split) ou na eficiência dos 

resfriadores de líquido para sistemas centrais 

 

• Envoltória - o Indicador de Consumo referente à envoltória do edifício 

proposto deve ser calculado com uma equação considerando: área de 

janelas, existência e dimensões de proteções solares, tipo de vidro, 

dimensões da edificação, zoneamento bioclimático 

 

Para a classificação geral as avaliações parciais recebem pesos, distribuídos da 

seguinte forma: ( I ) Envoltória = 30%; ( II ) Sistema de Iluminação = 30%; ( III )  

Sistema de Condicionamento de Ar = 40%. 

 

A nota da etiqueta varia de 1, para os menos eficientes - representado pela letra E, a 

5 para os mais eficientes - representado pela letra A. Um imóvel com a etiqueta A 

tem um consumo 40% menor que um com a etiqueta E.  A Figura 3.2 serve também 

como exemplo de etiqueta que o Inmetro fornece aos edifícios inspecionados e 

mostra que a etiquetagem do edifício completo é função das etiquetagens individuais 

de iluminação, condicionamento de ar, e, sobretudo, a envoltória, sendo esta a 

análise mais criteriosa e complexa a ser feita. 

 

As etiquetas devem ser emitidas pelo LabEEE – UFSC/ Certi, organismo de 

inspeção designado pelo Inmetro (Figura 3.3). O Procel Edifica disponibiliza uma 

lista de laboratórios, distribuídos por todas as regiões brasileiras, que integram 

Convênios com a Eletrobras e possuem consultores especialistas em etiquetagem 

de edificações. 
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Figura 3.3 – Modelo de etiqueta de certificação do Procel Edifica 

 

O processo de etiquetagem de edificações no Brasil ocorre de forma distinta para 

edifícios comerciais, de serviços e públicos e para edifícios residenciais.  A etiqueta 

é concedida em dois momentos: na fase de projeto e após a construção do edifício. 

Um projeto pode ser avaliado pelo método prescritivo ou pelo método da simulação, 

enquanto o edifício construído deve ser avaliado através de inspeção in loco. 
 

O PROCEL Edifica também contribui para a sustentabilidade das edificações através 

da disseminação de conceitos de eficiência energética por meio de diversas 

publicações. A Figura 3.4 mostra a -  1ª instituição a receber o Selo Procel Edifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Foto da Faculdade de Tecnologia Nova Palhoça / SC  
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3.2.2. LEED  Brasil - GBC Brasil 

 

O Green Building Council Brasil optou por disseminar no mercado o sistema de 

certificação Leadership in Energy and Environmental Design® (LEED®) adaptado a 

realidade brasileira. A interpretação e adaptação desta ferramenta para o mercado 

nacional  iniciou em janeiro de 2008 e conta com a participação de profissionais de 

diversas especialidades e regiões do país, agrupados em comitês que abordam os 

cinco critérios de avaliação da ferramenta LEED: Materiais e Recursos (MR), 

Energia e Atmosfera (EA), Espaço Sustentável - Site (SS), Qualidade Ambiental 

Interna (EQ) e o Uso Racional da Água (WE). 

 

Estes subcomitês analisaram os critérios adotados pelo LEED e apresentou ao 

U.S.Green Building Council um projeto de regionalização do LEED para o Brasil com 

sugestão de adaptação de créditos que julgaram necessários. As principais 

modificações propostas incluem questões referentes ao sistema métrico, medidas de 

desempenho, e da regulamentação brasileira.  

 

O LEED® Brasil leva em consideração as peculiaridades do nosso setor de 

construção. Houve uma reavaliação de temas centrais e redimensionamento do 

sistema de pontos com o objetivo de estimular a adoção de práticas sustentáveis 

inovadoras no país. Percebe-se que o número de pontos por redução de consumo 

de energia pode ser minimizado no caso brasileiro já que utilizamos amplamente a 

energia hidroelétrica - que não é poluente. Outro caso avaliado foi a pontuação pela 

utilização do conceito de reciclagem, amplamente adotado pelo nosso setor de 

construção. 

 

Por outro lado, aumentou-se o número de pontos pela escolha e recuperação de 

locais degradados – prática incomum em nosso país. Na perspectiva brasileira, o 

tema da sustentabilidade está intrinsecamente relacionado às questões sócio-

ambientais. Portanto foram criadas duas novas categorias, referentes à 

biodiversidade e o impacto social positivo de uma construção. Ambas reverterão 

pontos para a certificação LEED® Brasil. 
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Até que a versão brasileira seja concluída, a certificação LEED adotada no Brasil é 

realizada por representantes do Conselho de Greenbuilding dos Estados Unidos 

(USBGC), que avaliam o desempenho do empreendimento, através de questionários 

e relatórios técnicos. Atualmente o Brasil possui 32 empreendimentos já certificados, 

155 empreendimentos não sigilosos e 147 empreendimentos sigilosos em fase de 

certificação, totalizando 302 empreendimentos cadastrados ( Figura 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Gráfico dos registros e certificações LEED no Brasil 

Fonte: GBC Brasil 

 

A maioria das certificações LEED no Brasil se concentra na área comercial, a 

exemplo disso temos o  Eldorado Business Tower, em São Paulo que é o único 

edificio brasileiro com certificação Platinum, a mais elevada.
 
 
 

 

  
 

  
 

  
  

 
 

Figura 3.6 – Foto do edifício Eldorado Business Tower / SP 
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3.2.3. AQUA – Fundação Vanzolini  

Lançado em abril de 2008, o Processo AQUA (Alta Qualidade Ambiental) é a 

adaptação para o Brasil da Haute Qualité Environnementale (HQE), da França. 

Tornou-se o primeira certificação que levou em conta as especificidades do Brasil 

para elaborar seus 14 critérios – que avaliam a gestão ambiental das obras e as 

especificidades técnicas e arquitetônicas.   

Contém os requisitos para o Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE) e os 

critérios de desempenho nas categorias da Qualidade Ambiental do Edifício (QAE). 

Os requisitos do SGE exigem o comprometimento com o perfil de QAE visado e 

acompanhamento, análise e avaliação da QAE ao longo do empreendimento, entre 

outros. Os critérios de desempenho do QAE abordam a eco-construção, a eco-

gestão e a criação de condições de conforto e saúde para o usuário. 

O Processo AQUA foi desenvolvido por professores da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (USP) e pela Fundação Vanzolini, e a sua certificação é 

realizada 100% no Brasil, por meio de auditorias presenciais com auditores 

capacitados na avaliação do desempenho das construções sustentáveis e 

experientes na realidade brasileira. 

Criada em 1967, as atividades da Fundação Vanzolini estão concentradas nas áreas 

de Educação Continuada, Certificação, Gestão de Tecnologias aplicadas à 

Educação e Projetos. Sem fins lucrativos, a instituição foi idealizada e é gerida por 

professores do Departamento de Engenharia da Produção da Escola Politécnica da 

USP. Em 2008 a Fundação Vanzolini foi membro fundador da SBAlliance, rede 

internacional de Sustentabilidade e  mantém convênio de cooperação técnica para a 

construção sustentável com o CSTB/Certivéa da França desde 2007.  

Os benefícios de um Empreendimento Certificado no Processo AQUA são: 

� Qualidade de vida do usuário;  

� Economia de água, energia, disposição de resíduos e manutenção;  

� Contribuição para o desenvolvimento sócio-econômico-ambiental da região.  
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Para obter a certificação o empreendedor da construção deve estabelecer o controle 

total do projeto em todas as suas fases: Programa, Concepção (Projeto),Realização 

(Obra) e Operação (Uso); por meio do Sistema de Gestão do Empreendimento 

(SGE), para que sejam atendidos os critérios de desempenho da Qualidade 

Ambiental do Edifício (QAE). A certificação é concedida ao final de cada fase, 

mediante verificação de atendimento ao Referencial Técnico. 

Cabe ressaltar que a certificação utilizou as normas brasileiras vigentes para 

elaboração dos seus Referenciais Técnicos, porém na ausência de normas ou 

regulamentação brasileira, os critérios podem referir-se, se apropriado, a normas e 

regulamentações internacionais correspondentes às categorias de desempenho. 

Atualmente o Processo AQUA abrange escritórios, edifícios escolares, hotéis e 

edifícios habitacionais. Os requisitos avaliados seguem os da HQE, expostos no 

item 3.1.2 deste trabalho.  

No Brasil o primeiro empreendimento a receber a certificação em todas as etapas do 

Processo AQUA foi a loja da rede varejista de material de construção da Leroy 

Merlin em Niterói conforme Figura 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Foto do edifício da Leroy Merlin Niterói - RJ 
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3.2.4. Selo Casa Azul - Caixa Econômica Federal  

O Selo Casa Azul foi lançado em junho de 2010 pela Caixa Econômica Federal 

(CEF) que é reconhecida como o Banco da HABITAÇÃO por possibilitar a realização 

do sonho da maioria dos brasileiros: “a casa própria”. Somente em 2009, foram 

financiados mais de R$ 47 bilhões, o que corresponde a 71% de todo o crédito 

imobiliário do mercado, beneficiando cerca de 897 mil famílias.  

Destaca-se, nesse montante, a prioridade dada à habitação de interesse social, 

contribuindo para a redução do déficit habitacional e dos impactos ambientais 

negativos causados pelas ocupações irregulares e por habitações precárias, 

localizadas em áreas de risco e de preservação ambiental. 

Este selo é um instrumento de classificação socioambiental de projetos de 

empreendimentos habitacionais, que busca reconhecer os empreendimentos que 

adotam soluções mais eficientes aplicadas à construção, ao uso, à ocupação e à 

manutenção das edificações, objetivando incentivar o uso racional de recursos 

naturais e a melhoria da qualidade da habitação e de seu entorno. Podem se 

candidatar ao Selo as empresas construtoras, o Poder Público, empresas públicas 

de habitação, cooperativas, associações e entidades representantes de movimentos 

sociais. 

A iniciativa da criação do selo se soma a outras importantes medidas da CEF, 

indutoras da produção habitacional com sustentabilidade ambiental, tais como: o uso 

de madeira com origem legal na construção; o incentivo financeiro para sistemas de 

aquecimento solar de água; e a necessária medição individualizada de água e gás 

nos prédios. 

A metodologia do Selo foi desenvolvida por uma equipe técnica da CEF com vasta 

experiência em projetos habitacionais e em gestão para a sustentabilidade. Um 

grupo multidisciplinar de professores da Escola Politécnica da USP, Universidade 

Federal de Santa Catarina e Universidade Estadual de Campinas – que integrava 

uma rede de pesquisa financiada pelo Finep/Habitare1 e pela CEF – atuou como 

consultor, organizando, inclusive, um workshop que contou também com a 

participação de entidades representativas do mercado. 
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O método utilizado pela CEF para a concessão do Selo consiste em verificar, 

durante a análise de viabilidade técnica do empreendimento, o atendimento aos 

critérios estabelecidos pelo instrumento, que estimula a adoção de práticas voltadas 

à sustentabilidade dos empreendimentos habitacionais. 

A avaliação é feita a partir de critérios vinculados aos seguintes temas: qualidade 

urbana, projeto e conforto, eficiência energética, conservação de recursos materiais, 

gestão da água e práticas sociais conforme demonstrado no quadro 3.10. 

Quadro 3. 10 – Categorias  e critérios Selo Casa Azul 
 

1. QUALIDADE URBANA 

1.1 Qualidade do Entorno – Infraestrutura * 

1.2 Qualidade do Entorno – Impactos* 

1.3 Melhorias no Entorno 

1.4 Recuperação de Áreas Degradadas 

1.5 Reabilitação de Imóveis 

2. PROJETO E CONFORTO 

2.1 Paisagismo* 

2.2 Flexibilidade de Projeto 

2.3 Relação com a Vizinhança 

2.4 Solução Alternativa de Transporte 

2.5 Local para Coleta Seletiva* 

2.6 Equipamentos de Lazer, Sociais e Esportivos* 

2.7 Desempenho Térmico – Vedações* 

2.8 Desempenho Térmico – Orientação ao Sol e Ventos* 

2.9 Iluminação Natural de Áreas Comuns  

2.10 Ventilação e Iluminação Natural de Banheiros 

2.11 Adequação às Condições Físicas do Terreno 

3. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

3.1 Lâmpadas de Baixo Consumo – Áreas Privativas*  

3.2 Dispositivos economizadores – Áreas Comuns* 

3.3 Sistema de Aquecimento Solar 

3.4 Sistema de Aquecimento à Gás 

3.5 Medição Individualizada – Gás* 

3.6 Elevadores Eficientes 

3.7 Eletrodomésticos Eficientes 

3.8 Fontes Alternativas de Energia 
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4. CONSERVAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS 

4.1 Coordenação Modular 

4.2 Qualidade de Materiais e Componentes* 

4.3 Componentes Industrializados ou Pré-fabricados 

4.4 Formas e Escoras Reutilizáveis* 

4.5 Gestão de Resíduos  de Construção e Demolição (RCD)* 

4.6 Concreto com Dosagem Otimizada 

4.7 Cimento de Alto Forno (CPIII) e Pozolânico (CPIV) 

4.8 Pavimentação com RCD 

4.9 Facilidade de Manutenção da Fachada 

4.10 Madeira Plantada ou Certificada 

5. GESTÃO DA ÁGUA 

5.1 Medição Individualizada – Àgua* 

5.2 Dispositivos Economizadores – Sistemas de Descarga* 

5.3 Dispositivos Economizadores – Arejadores 

5.4 Dispositivos Economizadores – Registro Regulador de Vazão 

5.5 Aproveitamento de Águas Pluviais 

5.6 Retenção de Águas Pluviais 

5.7 Infiltração de Águas Pluviais 

5.8 Áreas Permeáveis* 

6. PRÁTICAS SOCIAIS 

6.1 Educação para Gestão de RCD* 

6.2 Educação Ambiental dos Empregados* 

6.3 Desenvolvimento Pessoal dos Empregados 

6.4 Capacitação Profissional dos Empregados 

6.5 Inclusão de Trabalhadores Locais 

6.6 Participação da Comunidade na Elaboração do Projeto 

6.7 Orientação aos Moradores* 

6.8 Educação Ambiental dos Moradores 

6.9 Capacitação para Gestão do Empreendimento 

6.10 Ações para Mitigação de Riscos Sociais 

6.11 Ações para Geração de Emprego e Renda 

 
*Critérios obrigatórios 
 

O Selo Casa Azul é dividido nas classes ouro, prata e bronze, definidas pelo número 

de critérios atendidos. Para receber o ouro, o empreendimento deverá atender a, no 

mínimo a 19 critérios obrigatórios e mais 12 critérios de livre escolha = 31 critérios. 
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Receberão prata aqueles que atenderem a 19 critérios obrigatórios mais 6 de livre 

escolha = 25, e bronze os que apresentarem o cumprimento de pelo  menos os 19 

critérios obrigatórios.  

O primeiro selo Casa Azul Caixa - Nível Ouro pertence ao empreendimento 

Residencial Bonelli, da Rôgga Construtora ( Figura 3.8) . Segundo a CEF, o edífico 

contempla 32 critérios da metodologia de avaliação da sustentabilidade. O 

empreendimento está localizado em Joinville - SC, possui 45 unidades habitacionais 

e conta com bicicletário, local para coleta e armazenamento de materiais recicláveis, 

áreas de lazer e áreas verdes, sistemas economizadores de água e energia, e 

processos para a redução e controle da qualidade dos materiais construtivos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Foto do edifício Residencial Bonelli, Joinville / SC 
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3.2.5. Habitat +  -  Deptº de Engenharia Civil - UFPE 

O Habitat+ é uma ferramenta de avaliação de sustentabilidade de edifícios, 

desenvolvida a  partir de 2008 no Departamento de Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) através da Dissertação de Naasson 

Jorge Duarte de Azevedo e inicialmente destinada à avaliação de habitações 

urbanas de interesse social situadas na Região Metropolitana do Recife (RMR), 

porém se aplica a diversos outros tipos de edificações. Sua estrutura foi baseada na 

metodologia do SBtool que permite a adaptação dos indicadores, parâmetros e 

valores de referência ao empreendimento, considerando à realidade e prioridades do 

local de implantação. 

A escolha do SBTool para estruturação do Habitat+ se baseou na premissa de que 

este é um sistema que (i) consiste numa iniciativa que agrega a experiência 

internacional, da qual o Brasil também participa; (ii) seu caráter de investigação 

científica, que contribui para o desenvolvimento de novos sistemas (SILVA et al, 

2003); (iii) disponibilidade e facilidade de obter informações sobre SBTool.  

O desenvolvimento do Habitat+  ocorreu de acordo com as seguintes etapas: 

• Análise crítica de todos os indicadores propostos pelo SBtool, procurando 

avaliar o entendimento, a aplicabilidade, a relevância e a viabilidade técnica 

dos indicadores, tendo inicialmente como foco as habitações de interesse 

social e as condições específicas da RMR em fase de projeto; 

• Seleção de indicadores do SBTool; adaptação ao empreendimento e à 

realidade local ; 

• Proposição de novos indicadores; 

• Detalhamento de todos os indicadores, aplicáveis ao empreendimento, que 

compõem o sistema de avaliação de sustentabilidade Habitat+; 

• Discussão com equipe técnica vinculada ao empreendimento sobre a 

aplicabilidade e grau de importância de cada indicador; 

• Aplicação dos indicadores ao estudo de caso. 
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Portanto, assim como o SBtool,  o Habitat+ consiste em adequar uma gama de 

indicadores ao empreendimento a ser avaliado, podendo haver exclusão de 

indicadores entendidos como não aplicáveis e inclusão de indicadores julgados 

como necessário. Os indicadores propostos devem ser locados nas três dimensões 

básicas da sustentabilidade: social, econômica e ambiental, distribuídos em diversas 

categorias conforme demonstra o quadro 3.11. 

Quadro 3.11 – Dimensões e categorias Habitat+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: AZEVEDO, Naasson Jorge Duarte de (2008) 

Cada indicador deve ser concebido dentro de uma mesma estrutura geral, 

apresentada através do quadro 3.12. 

Quadro 3.12 – Estrutura dos indicadores Habitat+ 
 

Indicador Definição do indicador propriamente dito, ou seja, o que medir 
Entendimento Esclarecimento sobre o indicador e seu contexto para sua melhor compreensão, além de 

outras considerações para sua quantificação; 
Intenção Indicação do que se pretende com a avaliação do indicador; 
Aplicabilidade Especifica a que tipo de empreendimento é voltado o indicador; 
Documentação de 
referência 

Indicação de legislações, normas técnicas ou projetos de normas, cartilhas e quaisquer outros 
documentos que devam ser tomados como referência na quantificação do indicador;  

Grau de importância 
/ponderação (G) 

Estabelecimento de pesos, que podem ser ajustados, de modo a considerar o contexto local e 
o tipo da edificação, em função da disponibilidade de recursos financeiros, viabilidade técnica e 
entendimento da importância devida ao indicador. 



 58

A ponderação se faz de acordo com o grau de relevância e aplicabilidade do 

indicador, conforme explicitado no quadro 3.13. O peso é atribuído por um consenso 

entre a equipe técnica responsável pelo empreendimento. 

Quadro 3.13 – Aplicabilidade e relevância dos indicadores do Habitat+ 

 

 
APLICABILIDADE PESO RELEVÂNCIA 

Não aplicável 0 Quando o indicador proposto não for adequado ao tipo de edificação 
Distante da realidade 1 Ausência de recursos financeiros ou tecnológicos 
Pouco importante 2 Não prioritário 
Importante 3 Convem considerar e adequar os recursos 
Muito importante 4 É possível ser considerado 
Imprescindível 5 Não deve ser deixado de ser considerado 

 
 

A Quantificação/Pontuação (P) é a definição de parâmetro para medição e a 

conseqüente avaliação de cada indicador. Deve-se reduzir ao máximo o nível de 

subjetividade na pontuação, mesmos nos casos de indicadores com avaliação 

qualitativa. Foi mantida a divisão e pontuação previstas na SBTool em práticas 

negativas e positivas do ponto de vista da sustentabilidade, conforme indicado no 

Quadro 3.14. 

 
Quadro 3.14 – Pontuações dos indicadores do Habitat+ 

 
 

PRÁTICA PESO PONTOS 
Prática negativa Quando não se adota sequer especificações consideradas mínimas -1 
Prática aceitável Especificações definidas por legislação ou consideradas mínimas  0 
Boa prática Especificações que estão acima das exigências mínimas e que, portanto, 

conferem ao indicador um grau mais elevado do ponto de vista da 
sustentabilidade 

+3 

Melhor prática Especificações mais exigentes, consideradas como o mais alto grau do ponto 
de vista da sustentabilidade 

+5 

 

A pontuação do indicador (Ii) é a multiplicação da ponderação/grau de importância 

(Gi) e a quantificação/pontuação. A pontuação das categorias (Cj) é a média 

ponderada dos indicadores de uma categoria/subconjunto e a pontuação total de 

sustentabilidade ou índice de sustentabilidade (IS) é a média ponderada de todos os 

indicadores. 
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Dessa forma, o sistema de avaliação do Habitat+ determina um índice de 

sustentabilidade para futuras comparações e não uma certificação. O também 

sistema possibilita obter indicadores de acordo com a dimensão de sustentabilidade 

e categorias independentemente. 

 

O conhecimento e aprofundamento do estudo dos métodos demonstrados neste 

capitulo foram essencial para tomada de decisões com relação ao método a ser 

utilizado na pesquisa. Inicialmente o propósito era aplicar os indicadores das 

categorias de água e energia de todos os métodos ao estudo de caso e a partir daí 

analisar os resultados obtidos em cada um. Porém diante da analise de cada 

método e do resultado da analise comparativa apresentada no item 5.1 do Capitulo 5 

– Resultados e discussões -  verificou-se que seria mais viável eleger um método e 

utilizar os demais para contribuir com o seu aprimoramento. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DA PESQUISA  

 

O Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM) foi escolhido como estudo de 

caso por possuir uma ocupação bastante diversificada e apresentar interesse em 

implantar melhorias no que se refere a sustentabilidade de suas instalações. As 

categorias dos indicadores a serem trabalhados foram selecionadas de acordo com 

as necessidades prioritárias da Instituição que atualmente se concentra em 

implantar ações voltadas às áreas de água e energia, por absorverem grande parte 

de seu orçamento anual.  

 

O CPqAM é uma unidade técnico-cientifica da Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ), 

localizado na cidade do Recife desde 1950.  Em 1985 teve suas instalações 

transferidas para o Campus Universitário, onde funciona atualmente (Figura 4.1). 

Desempenha um importante papel na interface dos sistemas de ciência e tecnologia 

(C&T) em saúde e tem como missão institucional combater  problemas 

sociossanitários no Nordeste brasileiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Aerofotografia com a localização do CPqAM 
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O CPqAM desenvolve um trabalho sistemático de pesquisa e ensino em diversos 

campos da saúde pública e no combate a endemias. É referência em controle de 

culicídeos vetores, esquistossomose, filariose, leishmaniose, peste e hantavírus para 

o Ministério da Saúde (MS) e centro colaborador em saúde ambiental para 

Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

Vem ampliando sua atuação na área da produção de imunobiológicos, técnicas de 

diagnóstico e desenvolvimento tecnológico, áreas primordiais para o avanço e a 

difusão do conhecimento cientifico, bem como para produção de bens e serviços 

que venham contribuir para superação dos problemas da saúde pública. 

 

Na área de ensino, promove os cursos de Doutorado, Mestrado Acadêmico e 

Profissional, Especialização em Saúde Pública e Residência Multiprofissional em 

Saúde Coletiva, colaborando de maneira significativa para formação de recursos 

humanos em todo o Nordeste, particularmente para o Serviço Único de Saúde 

(SUS).  Atua juntamente com a UFPE e com o Colégio de Aplicação absorvendo 

estagiários de diversos níveis de formação.  A Figura 4.2  mostra a fachada principal 

do CPqAM e o seu marco de origem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Foto da fachada principal do CpqAM 
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4.1. ESTRUTURA  ORGANIZACIONAL 

 

Em sua estrutura organizacional, o CPqAM é composto pelas vices-diretorias de 

Pesquisa, Ensino e Gestão; seis Departamentos, Secretaria Executiva e Assessoria 

Técnica de Imprensa e Comunicação Social diretamente ligados a Direção. A partir 

daí desenvolve-se todo o organograma conforme mostra a Figura 4.3.  

 

 É através da Vice-diretoria de Gestão e Desenvolvimento Institucional que se 

desenvolvem as ações voltadas ao gerenciamento do espaço físico. Atualmente a 

Comissão de Gestão Ambiental é responsável por coordenar as atividades ligadas a 

sustentabilidade da Instituição e interagir com os diversos setores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Organograma do CPqAM 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Organograma do CpqAM 
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4.2. POPULAÇÃO  

 

O CPqAM desenvolve suas atividades contando com uma diversidade de vínculos e  

níveis de escolaridade. A estimativa da população foi realizada para ser utilizada 

como variável em diversos cálculos. Podemos classificar a população como fixa – 

pessoas que permanecem durante todos os dias em horário integral de expediente 

(servidores e terceirizados) – e flutuante – pessoas que estão presente em dias e 

horários variados. Os dados foram obtidos a partir da relação do controle de 

fornecimento de crachás aos usuários do CPqAM , confirmando os quantitativos 

junto aos setores responsáveis como pode ser verificado através do Quadro 4.1. 

 

Quadro 4.1 – Tipos de vínculo e quantitativo da população do CPqAM 

 

VINCULO CATEGORIA QUANTIDADE 

Servidores � Pesquisador, Analista, Tecnologista, Técnico 165 

 

 

Terceirizados 

� Limpeza  37 

� Logística  38 

� Manutenção 15 

� Transporte 04 

� Vigilância 16 

� Informática 05 

Diversos � FIOTEC/ FUNDEP/ FUNASA/ FACEPE/ FIOPREV 37 

Estágiários � CIEE / PROVOC / CNPQ / PIBIC 48 

 

 

Alunos 

� Doutorado  30 

� Mestrado Acadêmico e Profissional  40 

� Especialização 15 

� Residência  15 

� Diversos (cursos extras) 15 

LIKA � Total 300 

TOTAL  780 
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4.3. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

 

As obras de construção do CPqAM no Campus Universitário foram iniciadas no ano 

de 1983 tendo duração de aproximadamente dois anos. Houve um período de 

ocupação e acomodação e a partir de 1997, ou seja, 12 anos depois, o Centro 

passou a ter novas necessidades que não acomodavam nas instalações existentes. 

Desde então sofreu diversas reformas e ampliações o que resultou num crescimento 

desordenado e gerou diversos problemas, inclusive de natureza ambiental.  

 

Diante deste cenário, em 2006 foi elaborado o “Plano Diretor para Desenvolvimento 

Físico do CPqAM”  com o intuito de disciplinar as intervenções físicas e promover a 

regularização das instalações e prever demandas futuras. Este plano foi 

imediatamente iniciado e no seu decorrer foram surgindo vertentes ambientais que 

necessitaram de uma atenção mais especifica. Para atender a esta nova demanda 

em 2010 foi elaborado o “Plano Diretor Ambiental do CPqAM” que tem como objetivo 

consolidar as ações de ordem ambiental, até então desenvolvidas de maneira 

pontual, e implantar uma política de Gestão Ambiental na Instituição. Este segundo 

plano será detalhado no capitulo 5, item 5.4, pois foi parte dos resultados obtidos por 

esta pesquisa. 

 

Para este momento, foi realizado o levantamento da estrutura física do CPqAM, no 

intuito de se obter dados com relação as áreas de construção e a definição do porte 

do estabelecimento. Este levantamento foi realizado através dos documentos e 

projetos existentes juntamente com a verificação no local. A figura 4.4 mostra de 

maneira esquemática a localização dos diversos blocos que formam o do CPqAM, 

enquanto que o quadro 4.2 identifica a ocupação de cada bloco e relaciona suas 

respectivas áreas. 

 

Posteriormente foi realizado o levantamento referente ao sistema hidráulico predial e 

sistema de energia elétrica - desde o abastecimento até os pontos de consumo, para 

se obter dados das instalações e do perfil de consumo. Através dos resultados 

obtidos com a aplicação dos indicadores propostos por este trabalho foi possível 

verificar as deficiências existentes no gerenciamento da água e energia do CPqAM e 

conseqüentemente criar propostas de melhorias para estes sistemas.  
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Apesar de existirem limites pré definidos para os blocos, vários deles se interligam 

através de escadas ou passarelas o que gera o aglomerado que pode ser verificado 

na planta esquemática. Durante a análise dos sistemas hidráulico e elétrico, os 

ambientes foram mapeados e planilhados resultando numa base de dados para 

gerenciamento dos ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Planta esquemática da área física do CPqAM 

Ressaltamos que, apesar de não fazer parte do organograma do CPqAM, o 

Laboratório de Imunopatologia Keizo Assami – LIKA, situado no bloco A fará parte 

deste estudo, pois as instalações físicas estão diretamente interligadas as do 

CPqAM e contribuem de maneira efetiva na utilização da água e energia 

provenientes do CPqAM.  Isto ocorre por conta do contrato de comodato entre a  

CPqAM e a UFPE, onde a condição de sessão do terreno se deu pela troca de 

fornecer as instalações físicas e manter as despesas condominiais para o LIKA. 
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Quadro 4.2. – Áreas de construção do CPqAM  

BLOCO PAVIMENTO OCUPAÇÃO ÁREA(m2) 
BLOCO A Térreo Lika / UFPE – Laboratórios e Administração 1.465,45 
BLOCO B  Total 4.609,45 

Térreo Deptº Entomologia / Deptº Microbiologia 1.127,85 
1º Pavt. Técnico Área técnica 226,35 
1º Pavimento Deptº Parasitologia 1.089,65 
2º Pavimento Deptº Imunologia 1.082,80 
2º Pavt. Técnico Área Técnica 1.082,80 

BLOCO C  Total 1.422,30 
Térreo Protocolo / Ambulatório / Restaurante / NPT 761,05 
1º Pavimento Direção / Administração 661,25 

BLOCO D  Total 708,70 
Térreo Almoxarifado / Informática 280,80 
Mezanino Almoxarifado / Informática 198,10 
1º Pavimento Lab. Esquistossomose 229,80 

BLOCO E  Total 1.977,55 
Térreo Biotério criação / Insetário 649,25 
1º Pavimento Biotério experimentação / Insetário 664,15 
2º Pavt. Técnico Área Técnica 664,15 

BLOCO F  Total 684,00 
Térreo Auditório / Banheiros 588,45 
1º Pavimento Salas de apoio / Patrimônio 95,55 

BLOCO G  Total 4.531,05 
Semi-enterrado Área técnica 606,75 
Térreo Recepção / Lavite / NB3 / Esterelização 786,55 
1º Pavt. Técnico Área técnica/ Mezanino 710,75 
2º Pavimento Biblioteca 606,75 
3º Pavimento Salas de Aula 606,75 
4º Pavimento Deptº Saúde Coletiva 606,75 
5º Pavimento Deptº Saúde Coletiva 606,75 

BLOCO H  Total 1.644,70 
Térreo Passarela / NUST / Quadra / Vestiários 950,10 
1º Pavimento Passarela / Administração  358,10 
2º Pavimento Administração 336,50 

BLOCO I   Total 333,95 
Térreo Oficinas de Manutenção 187,40 
1º Pavimento Área técnica 146,55 

BLOCO J Térreo Déposito de químicos 77,20 
BLOCO K Térreo Sala de conferências 99,30 
BLOCO L Térreo Quiosque 142,10 
BLOCO M Térreo Biotério de animais silvestres 91,05 
BLOCO N Térreo Subestação 124,75 

    TOTAL GERAL 17.911,55 
  ÁREA DO TERRENO 16.251,50 
  ÁREA PROJETADA 7.331,30 
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4.4. LEVANTAMENTO DO SISTEMA HIDRÁULICO PREDIAL 

 

A análise dos dados relativos ao consumo e as despesas realizadas com água 

dentro do CPqAM  nos últimos três anos (2008, 2009 e 2010)  antecedeu ao 

levantamento do sistema hidráulico predial.  Os dados foram obtidos através das 

faturas pagas a concessionária local e formatados conforme figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 – Gráfico demonstrativo do consumo de água no CPqAM nos anos de 

2008, 2009 e 2010. 

Foi possível verificar que o consumo e conseqüentemente as despesas realizadas 

com a água vem reduzindo ano a ano no CPqAM. Os consumos anuais foram 

10.747 m3, 9.653m3 e 8.351m3 respectivamente em 2008, 2009 e 2010. Isto 

ocorreu devido à implantação de um programa de manutenção preventiva que 

identificou e atuou na correção de diversos vazamentos e também à intensificação 

do gerenciamento do contrato da concessionária com o controle das medições. Por 

motivos orçamentários a medição de janeiro de 2010 foi antecipada para dezembro 

de 2009 e a de fevereiro de 2010 foi realizada junto com a de fevereiro de 2010, 

portanto apresentam lacunas abertas. Já as despesas realizadas com a água no 

CPqAM tem se mantido em  aproximadamente R$40.000,00 (quarenta mil reais) por 

ano, pois a redução no consumo vem compensando o aumento das tarifas ( Figura 

4.6).  
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Figura 4. 6 – Gráfico demonstrativo das despesas realizada com água no CPqAM 

nos anos de 208, 2009 e 2010 

Com os estes dados preliminares, foi possível fazer o levantamento do Indicador de 

Consumo (IC), que é a relação entre o volume de água consumido em um 

determinado período, denominado período histórico, e o número de agentes 

consumidores nesse mesmo período.  

 

O agente consumidor (população) é a variável mais representativa do consumo em 

uma determinada tipologia de edificação, por isso foi levantada anteriormente. 

Assim, encontramos um consumo médio mensal no CPqAM de 798m3 para uma 

população de 780 pessoas, e o IC de aproximadamente 1.023 litros/pessoa.mês. , 

ou seja,  35 litros/pessoa.dia.   

 

Vale salientar que o IC calculado é bastante genérico, pois em sua determinação 

devem ser considerados aspectos como o período diferenciado de permanência do  

agente consumidor , em função dos vínculos e da diversidade de usos das 

edificações , principalmente quando a parcela correspondente à população flutuante 

for significativa. Não foi possível chegar a este nível de detalhamento, pois para isso 

seria necessário desenvolver todo um trabalho de recursos humanos. 
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4.4.1. Instalações hidráulicas   

 

O levantamento das instalações hidráulicas foi iniciado pela verificação dos projetos 

existentes e identificação das características físicas e funcionais do sistema e 

posteriormente confrontado com a realidade local.   

 

O CPqAM é caracterizado por um conjunto de blocos que abrigam funções de  

ensino, pesquisa e administrativo. Como visto anteriormente, seu núcleo foi 

inicialmente construído em 1985 e posteriormente desenvolveram-se outros blocos e 

intervenções que hoje totalizam quase 18 mil metros quadrados de área construída.  

Este fato caracteriza um sistema com instalações de diversas idades, porem todas já 

em tubulações de PVC. 

 

Por muitos anos o CPqAM foi abastecido através de dois poços com 20 metros de 

profundidade, onde toda a água passava por uma estação de tratamento para 

cloração e posteriormente era encaminhada para consumo. Com o passar do tempo 

a água começou a apresentar problemas quanto a sua qualidade e em 2002 foi 

necessário obter um contrato com a Companhia Pernambucana de Saneamento 

(COMPESA)  em busca de uma água de melhor qualidade.  

  

A água fornecida pela COMPESA entra diretamente em um reservatório inferior com 

capacidade de 200m3, enterrado abaixo do Bloco I, e a partir deste ponto é 

bombeada para diversos reservatórios inferiores e superiores, localizados em vários 

blocos conforme fluxograma da figura 4.7.   

 

A reserva de água em reservatórios inferiores é de 210,00m3 , em reservatórios 

superiores de 199,00m3 e em reservatórios para alimentar sistemas especiais de  

2,50m3. Estas  quantidades totalizam 411,50m3 que  é suficiente para alimentar todo 

o Centro sem ocorrência de falta de água diante da freqüência de abastecimento da 

COMPESA. Todo consumo do sistema é monitorado através de um único medidor o 

que impede a identificação do consumo por bloco e a identificação de vazamentos 

em determinado setor. Não existe reserva especifica para incêndio. 
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Figura 4.7 – Fluxograma da distribuição de água no CPqAM 

 

As condições de operação do sistema apresentam-se de maneira satisfatória, 

possuindo componentes em bom estado de funcionamento (bombas, bóias etc...); 

limpeza (tubulações e reservatórios)  e de pressão como podem ser observados 

através das figuras 4.8,4.9 e 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Foto dos conjuntos de motor- bombas do CPqAM 

RESERV. INFERIOR 
200.000 litros 

 

CONJ. DE BOMBA 01 CONJ. DE BOMBA 02 CONJ. DE BOMBA 03 

RES. SUP. BL. B 
3 x 5.000 litros 

RES. SUP. BL. G 
4x5.000 litros 

RES. SUP. BL. D 
2x80.000 litros  

REFRIG. BL.B 
250 litros 

REFRIG. BL. E 
500 litros 

MALACOLOGIA 
2x500 litros 

DEP. QUIMICOS 
2x250 litros 

REFRIG. LAVITE 
250 litros 

RES. INF. BL. H 
10.000 litros 

CONJ. DE BOMBA 04 
 

RES.SUP. BL. H 
4x1.000 litros 

 

DESTILADOR  
9.000 litros 

COMPESA 
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Figura 4.9 – Foto dos reservatórios superiores do bloco B / CPqAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Foto dos reservatórios superiores do Bloco G / CPqAM 
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Quanto aos pontos de consumo, estes totalizam 535 unidades, onde a maioria deles 

concentra-se nos blocos G e B, por serem os blocos que possuem maior número de 

pavimentos e abrigam funções laboratoriais (Quadro 4.3). 

  

 

Quadro 4.3  – Levantamento dos pontos de consumo do CPqAM 

 

BLOCO BAC. MIC. DUCHA LAVAT. CHUV. C. EM P. LAB P. COZ TANQ TORN TOTAL 

A 3 1 0 4 2 1 20 1 0 1 33 

B 9 0 9 12 6 6 60 3 3 0 108 

C 14 1 14 16 1 0 3 3 0 1 53 

D 5 2 0 5 4 0 9 0 0 4 29 

E 9 0 0 11 10 0 15 2 4 10 61 

F 5 1 5 4 0 0 0 0 0 1 16 

G 36 0 36 37 0 2 15 6 4 0 136 

H 20 7 20 22 7 0 0 1 1 1 79 

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

J 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 

K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L 2 0 0 2 0 0 0 3 0 1 8 

M 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 7 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

TOTAL 103 12 84 115 31 11 126 19 14 20 535 

 

 

Durante a visita realizada as áreas molhadas (Figuras 4.11 e 4.12), não foi verificado 

nenhum vazamento visível, pois existe um programa de manutenção preventiva 

implantado pelo serviço de manutenção que atua na verificação dos pontos de 

consumo.  

 

Também observou-se que já são utilizados diversos dispositivos economizadores 

tais como: caixas de descarga de 6 litros, torneira de pressão nos lavatórios e 

torneira de pedal nas pias de laboratórios, porém ainda há a necessidade de 

substituição em algumas áreas. 
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Figura 4.11 – Foto dos banheiros do auditório - Bloco F/CPqAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Foto dos banheiros dos laboratórios -Bloco B/CPqAM  
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4.4.2. Sistemas hidráulicos especiais 

 

Existem no CPqAM alguns sistemas hidráulicos especiais: duas centrais de água 

gelada que atendem o Bloco B e o Bloco E ( Figuras 4.13 e 4.14), caldeira a vapor 

que realiza o tratamento de esgoto do NB3 ( Nível Biológico 3) implantado no bloco 

G ( Figura 4.15), e destilador localizado na sala de esterelização também no bloco G 

( Figura 4.16).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 -  Foto dos chillers do sistema de refrigeração do Bloco B / CPqAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 -  Foto dos chillers do sistema de refrigeração do Bloco E / CPqAM 
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Figura 4.15 – Foto da caldeira a vapor do NB3 / CPqAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 – Foto do destilador do CPqAM 

 

Os três primeiros sistemas não representam grande consumo, pois são sistemas de 

circulação fechada (sistemas de água gelada) ou consomem pequena quantidade de 

água (caldeira com pouca utilização). Porém não podemos dizer o mesmo quanto ao 

destilador, pois este funciona em torno de 8 horas por dia útil e produz durante o 

processo de destilação da água a eliminação de um volume de 6,00m3 de água com 

qualidade de consumo dentro dos padrões exigidos para uso doméstico.  Para evitar 

o desperdício da água do destilador, foi implantado desde 2005 um sistema de 

reaproveitamento desta água, que é enviada para uma cisterna de 9,00m3 localizada 
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no semi-enterrado do bloco G  ( Figura 4.17) e posteriormente bombeada para os 

reservatórios superiores do mesmo bloco, onde é consumida normalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 – Foto do sistema de reaproveitamento da água do destilador do CPqAM 

 

Além do reaproveitamento da água proveniente do destilador, não existe outro 

sistema alternativo para captação de água. Devido a necessidade de certificação 

dos Serviços de Referência, as auditorias da qualidade exigem análises físico-

química e bacteriológica da água que é realizada periodicamente  pelo CPqAM. 

 

Quanto ao comportamento dos usuários, pode-se observar que a maioria deles  

utilizam as instalações de maneira satisfatória, pois são poucos os registros de 

vandalismo e desperdício. Em opiniões informais, estes dizem-se satisfeitos com as 

instalações sanitárias existentes e a higiene dos locais.  
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4.5. LEVANTAMENTO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA    

 

O roteiro estabelecido para o levantamento do sistema de energia elétrica foi o 

mesmo adotado para o do sistema hidráulico, onde inicialmente foram feitas as 

analise relativas ao consumo e as despesas realizadas com energia nos anos de 

2008, 2009 e 2010.  Os dados também foram obtidos através das faturas pagas a 

UFPE que detém o contrato com a concessionária local. As figuras 4.18 e 4.19 

representam respectivamente os dados de consumo de despesas gastas com 

energia elétrica no CPqAM. 

 

 

Figura 4.18 – Gráfico demonstrativo do consumo de energia elétrica no CPqAM nos 

anos de 2008, 2009 e 2010 

 

 

Verificou-se que o consumo de energia elétrica aumentou nos últimos dois anos 

devido à construção de novas áreas e a aquisição de novos equipamentos. O 

consumo médio mensal se mantém em torno de 300.000 KWH onde os maiores 

consumidores são os sistemas de refrigeração e os equipamentos de laboratórios. 

As despesas com energia elétrica assumem proporções altíssimas dentro do 

orçamento institucional, pois chegam a consumir cerca de R$1.450.000,00 (um 

milhão, quatrocentos e cinqüenta mil reais)  do orçamento anual. 
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Figura 4.19 – Gráfico demonstrativo das despesas com energia elétrica no CPqAM 

nos anos de 2008, 2009 e 2010 

 

4.5.1. Rede normal e estabilizada 

 

Assim como as demais edificações do Campus Universitário, o fornecimento de 

energia elétrica do CPqAM acontece via subestação da UFPE, que por vez é 

alimentada pela Companhia Energética de Pernambuco (CELPE). A subestação do 

CPqAM possui capacidade de  2.300 Kva  distribuídos em 02 transformadores de 

1.000 Kva e 01 transformador de 300 Kva que alimentam os quadros gerais de 

distribuição (Figuras 4.20 e 4.21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 – Foto dos trafos da subestação do CPqAM 
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Figura 4.20 – Foto do trafos da subestação do CPqAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 – Foto dos quadros gerais de distribuição do CPqAM 

 

A partir dos quadros gerais de distribuição ocorre a alimentação de quadros 

principais e secundários, que distribuem energia aos diversos setores do Centro 

(Figura 4.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22 – Fluxograma de distribuição de energia da rede normal do CPqAM 
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4.5.2. Rede de emergência 

 

A rede de emergência é alimentada através de dois grupos geradores ( Figuras 4.23 

e 4.24) que funcionam a óleo diesel; um de 625 Kva para a maior parte das 

instalações do Centro e outro de 320 Kva destinado apenas ao NB3, que necessita 

estar totalmente ligado a emergência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23 – Foto do grupo gerador de 625 Kva do CPqAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 – Foto do grupo gerador de 320 Kva do CPqAM 
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A partir destes geradores ocorre a alimentação dos quadros de emergência 

conforme fluxograma representado pela figura 4.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 – Fluxograma de distribuição de energia elétrica da rede de emergência 

do CPqAM 

 

Durante a visita foi constatado que as instalações elétricas encontram-se em boas 

condições de conservação e manutenção. A maioria dos quadros possui 

identificação dos circuitos o que facilita no momento de intervir em alguma área, 

conforme Figura 4.26. Quase 100% das lâmpadas utilizadas são fluorescentes, 

porém não existem dispositivos de redução de consumo instalados. Também não 

existem sistemas de energia alternativa.  
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Observou-se que muitos procedimentos ainda podem vir a ser adotados pelos 

usuários, principalmente no que se refere a lâmpadas e equipamentos ligados 

desnecessariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 – Foto do modelo de identificação dos quadros elétricos do CPqAM 

 

 

4.5.3. Sistemas elétricos especiais 

 

Os sistemas de refrigeração (Figura 4.27) são os responsável pela maior parcela do 

consumo de energia do CPqAM seguidos pelos equipamentos de laboratório, 

principalmente os de grande porte, tais como autoclaves, estufas, 

incubadoras,freezers, geladeiras e câmaras frias.   

 

As duas centrais de água gelada que o CPqAM possui precisam estar ligadas 24 

horas por dia. Ocorre que vários ambientes são climatizados por uma mesma 

máquina, e nem sempre estão ocupados simultaneamente, gerando um desperdício 

de energia.  Os sistemas são controlados manualmente e necessitam de  

automação para um melhor monitoramento. 
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Figura 4.27 – Foto do sistema de refrigeração do bloco B/ CPqAM 

 

O diagnóstico realizado neste capitulo apresenta dados que serão utilizados durante 

a aplicação dos indicadores no item 5.2 do Capitulo 5 – Resultados e discussão. Já 

os resultados relativos à avaliação ambiental do CPqAM com relação ao 

gerenciamento de água e energia no Centro serão apresentados do item 5.3 após a 

aplicação dos indicadores. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capitulo serão apresentados os resultados obtidos com base nos objetivos 

deste trabalho.  Os capítulos anteriores forneceram as informações preliminares 

para serem complementadas pelas que virão a seguir. As discussões referentes a 

cada assunto seguem paralelamente à medida que são apresentados. 

 

5.1. ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS MÉTODOS DE AVALIAÇ ÃO 

 

Os métodos de avaliação de sustentabilidade em edifícios escolhidos para serem 

estudados são bem diferenciados, pois foram estruturados de acordo com as 

prioridades ambientais e as condições climáticas de cada país de origem, a 

disponibilidade de materiais e práticas construtivas locais, e ainda de acordo com a 

necessidade do mercado imobiliário. No entanto ambos possuem a mesma 

finalidade: avaliar a sustentabilidade de edifícios.  

 

A maioria deles considera apenas a vertente ambiental da sustentabilidade e foram 

elaborados para serem absorvidos facilmente pelo mercado promovendo uma 

certificação. Outros se demonstraram mais completos, como o SBTool, incluindo 

fatores sociais e econômicos através de seus indicadores. Porém apesar de 

distintos, foi possível realizar um estudo comparativo avaliando separadamente as 

características em comum que todos possuem. 

 

5.1.1. Etapas e tipologias  

 

As versões iniciais de todos os métodos foram desenvolvidas para serem utilizadas 

na etapa de projeto e de construção de novos edifícios, acreditando que desta 

maneira, seria possível evitar maiores impactos provocados pelas construções. 

Porém diante da percepção da representatividade da quantidade de edifícios já 

existentes e de acordo com exigências do mercado, os métodos expandiram sua 

área de atuação para as etapas de ocupação, projetos de reforma e reabilitação, 

conseguindo assim, abranger os edifícios existentes. Como exceção tem o Selo 

Casa Azul que abrange apenas a etapa de projeto.  
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O tipo de edificação escolhida inicialmente pelos métodos estudados foram os 

edifícios comerciais e posteriormente os residenciais, por serem maioria, 

representarem o local de maior permanência das pessoas, e conseqüentemente, 

maior consumo de recursos naturais.  Depois foi aberto um leque de avaliações para 

edifícios escolares, institucionais, hotéis, indústrias, supermercado... O BREEAM, o 

LEED e o CASBEE são os métodos que possuem maior abrangência na avaliação 

de empreendimentos conforme pode ser verificado nas Tabelas 3.1, 3.5 e 3.8 do 

Capítulo 3. Mais uma vez o Selo Casa Azul torna-se exceção por ser direcionado, 

até o presente momento, apenas a habitações e edifícios residenciais. 

 

5.1.2. Categorias e indicadores 

 

Mesmo com nomenclaturas diferenciadas, todos os métodos abrangem áreas em 

comum. Com exceção do PROCEL que é direcionado somente para questões 

relacionadas à energia. A maioria dos métodos são estruturados de acordo com o 

recurso utilizado ou organizados em função do impacto provocado. Há ainda os que 

possuem pré-categorias como o HQE/AQUA , elas são: Eco-construção, Eco-

Gestão, Conforto e Saúde. As categorias de cada método estão consolidadas nos 

Quadros 5.1 e 5.2.  

 

É através da quantidade de indicadores pertencente a cada categoria que 

percebemos a importância dada a cada assunto, a maioria dos indicadores dos 

métodos se concentram no consumo de recursos e emissões.  A compatibilização 

dos indicadores entre os métodos é uma tarefa difícil e requer uma analise 

aprofundada, pois indicadores semelhantes podem estar em categorias diferentes. 

Além disso, o mesmo indicador pode ter parâmetros de avaliação diferente dependo 

do método que se insere. Durante a estruturação de novos indicadores nas 

categorias de água e energia para o Habitat+ esta tarefa foi exaustivamente 

realizada e nas tabelas foram co-relacionados os indicadores de cada método.  A 

escolha do parâmetro de avaliação a ser utilizado entre indicadores de mesma 

natureza também foi um fator complicador, a seleção deu-se através da avaliação 

que apresentava menor subjetividade. 
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Apesar da apresentação do estudo comparativo das categorias entre os métodos 

estarem representados em quadros diferentes, ressaltamos que a compatibilização 

foi feita considerando todos os métodos, sejam eles nacionais e internacionais. 

 

Dos métodos avaliados, o que apresenta melhor distribuição de categorias é o HQE, 

e conseqüentemente o AQUA, por apresentarem de maneira desmembrada os 

indicadores referentes às categorias de conforto e qualidade. Isto não quer dizer que 

quanto mais categorias melhor, e sim que, os indicadores podem ser mais bem 

inseridos e classificados quando as categorias são mais detalhadas. 

 

Quadro 5.1 – Comparação entre categorias dos métodos internacionais 

 

INFORMAÇÃO MÉTODOS INTERNACIONAIS 

NOME BREEAM HQE GBC(SBToll) LEED CASBEE 

ANO 1990 1993 1996 1999 2002 

LOCAL Reino Unido França Consórcio Estados Unidos Japão 

ENTIDADE BRE ASSOHQE iiSBE USGBC IBEC 

CATEGORIAS  

Gerenciamento Relação  do edifício  com 
entorno 

Seleção do local e 
planejamento de projetos Sustentabilidade local Ambiente interior 

Uso do solo  e 
Ecologia 

Escolha de produtos,  
sistemas e proc. const. 

Energia e consumo de 
recursos Eficiência da água Qualidade dos serviços 

Resíduo Canteiro de Obras Cargas ambientais Energia e Atmosfera  Ambiente externo – no 
lote  

Transporte Energia Qualidade do ambiente 
interno Recursos e Materiais Energia 

Saúde e Conforto Água Qualidade dos serviços Qualidade ambiental 
interna Recursos e Materiais 

Materiais Resíduos de uso e 
operação 

Aspectos sociais e 
econômicos Operação e Inovação Ambiente externo – fora 

do lote 

Poluição Conservação e 
Manutenção 

Aspectos de percepção 
culturais Prioridades regionais   

Água Conforto higrotérmico       

Energia Conforto acústico       

Inovação Conforto visual       

  Conforto olfativo       

  
Qualidade sanitária dos 
ambientes       

  Qualidade sanitária do ar       

  
Qualidade sanitária da 
água       
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Quadro 5.2 – Comparação entre categorias dos métodos nacionais 

 

INFORMAÇÃO MÉTODOS NACIONAIS 

NOME PROCEL LEED BRASIL AQUA SELO CASA AZUL HABITAT + 

ANO 2003 2008 2007 2010 2008 

PAIS/REGIÃO Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil 

ENTIDADE Eletrobrás GBC Brasil Fundação Vanzolini Caixa Econômica 
Federal Dept. Eng. Civil - UFPE 

CATEGORIAS  

Iluminação Sustentabilidade local Relação  do edifício 
com o entorno Qualidade urbana Área destinada ao 

empreendimento 

Condicionamento de ar Eficiência da água Escolha de produtos, 
sistemas e proc. const. Projeto e conforto Planejamento de projeto 

Envoltória Energia e Atmosfera  Canteiro de Obras Eficiência energética Reutilização e reciclagem 

  Recursos e Materiais Energia Conservação dos 
recursos materiais 

Racionalização dos rec. 
naturais 

  Qualidade ambiental 
interna Água Gestão da água Paisagismo  

  Operação e Inovação Resíduos de uso e 
operação Práticas sociais Conforto Ambiental 

  Prioridades regionais Conservação e 
Manutenção   Categorias econômicas 

    Conforto higrotérmico   Categorias sociais 

    Conforto acústico     

    Conforto visual     

    Conforto olfativo     

    Qualidade sanitária dos 
ambientes 

    

    Qualidade sanitária do 
ar     

    Qualidade sanitária da 
água     

 

Em virtude dos métodos terem sido elaborados sob uma ótica de países 

desenvolvidos, com costumes diferentes e poder aquisitivo mais alto, alguns 

indicadores relativos ao consumo de recursos tendem a ter um bom desempenho 

aqui no Brasil onde o consumo é bem menor. O clima tropical e a abundancia de 

fontes de água também fornece boa pontuação aos indicadores relacionados com 

iluminação natural, energia renovável e fornecimento de água. No entanto, 

indicadores relacionados a serviços e qualidade de vida tendem a ter pontuação 

negativa, pois o Brasil ainda apresenta diversas deficiências neste setor. Enfim, isto 

demonstra a necessidade de adequação de um método com parâmetros brasileiros 

para se ter uma avaliação coerente e próxima da realidade. 
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5.1.3. Estrutura de avaliação 

 

As estruturas de avaliação escolhidas pelos métodos distribuem-se basicamente em 

check list (atende ou não atende), escalonamento (com ou sem ponderação) e perfil 

de desempenho. A primeira é de fácil aplicação e utilizadas pelos métodos voltados 

ao mercado, como o LEED e o Selo Casa Azul, e principalmente na fase de projeto. 

A segunda utiliza um sistema de graduação em função do nível de atendimento a 

exigência requerida e ainda adota pesos para caracterizar uma maior ou menor 

importância dessa exigência. Esta estrutura de avaliação é utilizada pelo BREEAM e 

CASBEE que compara os resultados com benchamarks (valores de referência) 

certificados pelo sistema e ainda obtém um índice de desempenho que certifica em 

uma das classes previstas. O SBTool apesar de adotar esta segunda estrutura, 

possui o diferencial de obter índices de desempenho por categorias pois não possui 

como objetivo a certificação. Já o terceiro tipo de avaliação trabalha com o 

cruzamento de informações arquitetônicas e ambientais que consideram alvos a 

serem atingidos e seus resultados são expostos em forma de perfis de desempenho 

do empreendimento, esta estrutura é utilizada pelo HQE e AQUA. Desta maneira 

fica mais transparente verificar o grau de atendimento a um determinado requisito. 

 

 Os métodos que adotam a estrutura de check list , mesmo sem utilizar  

ponderações, possuem critérios obrigatórios e complementares a serem atendidos, 

que apontam a relevância de cada critério. Por vez, as ponderações utilizadas pelos 

métodos apresentam subjetividade, pois fica a critério do avaliador a tomada de 

decisão quanto ao peso a ser estipulado e outros não revelam como chegaram a 

proposição de determinados valores.  Portanto , qualquer que seja o tipo de 

avaliação adotada, todas merecem atenção quanto a melhoria de seus parâmetros 

de referência e a subjetividade encontrada em suas avaliações. 
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5.1.4. Resultado e certificação 

 

Como a maioria dos métodos de avaliação é direcionado ao mercado imobiliário, o 

resultado final tem como objetivo certificar o empreendimento. Os níveis de 

certificação são um verdadeiro status atribuído a um determinado edifício. 

Dependendo do método os níveis de certificação variam de três (Selo Casa Azul), 

quatro (BREEAM, LEED) até cinco (CASBEE) classificações diferentes. Não 

possuem certificação o HQE/AQUA que apresenta o resultado em forma de perfil e o 

SBTool/Habitat+ que não tem como objetivo a certificação por ser um método de 

fundamentação científica. 

 

5.1.5. Seleção dos métodos e categorias 

 
Diante da diversidade e quantidade de métodos estudados, foi necessário definir 

critério para seleção de alguns métodos a serem trabalhados. A partir da revisão 

bibliográfica de cinco métodos internacionais e cinco métodos nacionais, optou-se 

em trabalhar com os métodos nacionais, visto que, alguns destes  já são a 

adaptação de métodos internacionais a realidade brasileira. O LEED possui sua 

versão LEED Brasil, o AQUA é a transformação do HQE às necessidades brasileiras 

e o Habitat+ foi estruturado a partir do SBTool. Apenas o PROCEL Edifica e o Selo 

Casa Azul foram totalmente gerados pelo Brasil, mas não deixaram de levar em 

consideração as experiências de métodos internacionais. Já os métodos BREEAM e 

CASBEE, apesar de importantes e bastante difundidos, ainda não foram adaptados 

a edifícios brasileiros, por isso foram inicialmente eliminados.  

 

Como o PROCEL Edifica possui indicadores apenas na área de eficiência 

energética, apesar de ser uma iniciativa nacional, também foi eliminado por se 

diferenciar dos demais métodos que possui categorias em diversas áreas, ficando, 

portanto os métodos LEED Brasil, AQUA, Selo Casa Azul e Habitat+.  

 

Uma vez selecionado quatro métodos nacionais, a intenção neste trabalho foi a de 

condensar os  indicadores referentes a uma mesma categoria dentro de uma mesma 

estrutura de avaliação, daí a necessidade de eleger um método base.  
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No estudo comparativo realizado neste capitulo, entre os métodos nacionais, 

verificou-se que o Habitat+  , por ser baseado no SBTool, é  um método que possui 

maior flexibilidade em sua estrutura e permite à adaptação de seus indicadores a 

tipologia e ao local do empreendimento, portanto este método foi adotado para 

estruturar os indicadores e ser aplicado. 

 

Uma vez selecionados os métodos, a escolha das categorias para a estruturação de 

indicadores ocorreu em função de um dos propósitos desta pesquisa: realizar  a 

avaliação ambiental dos sistemas de água e energia do CPqAM que representam 

despesas condominiais a instituição, portanto o trabalho limitou-se as categorias de 

água e energia. Posteriormente foi necessário realizar a compatibilização entre os 

indicadores para que não houvesse duplicidade na avaliação, pois alguns métodos 

possuem indicadores em comum. O grande desafio foi organizar os indicadores de 

outros métodos dentro da estrutura do Habitat+. 
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5.2. ESTRUTURAÇÃO E APLICAÇÃO DOS INDICADORES 
 
 

Conforme justificado anteriormente, os indicadores selecionados para serem 

aplicados pertencem às categorias de água e energia. Esta escolha levou em 

consideração a necessidade de redução das despesas condominiais através da 

economia do consumo destes recursos. 

 

Os sub-itens seguintes (5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3) demonstram a lógica utilizada para a 

estruturação dos indicadores em cada categoria e o resumo final dos indicadores a 

serem aplicados já inseridos na estrutura do Habitat+  -  método escolhido para 

padronização da estrutura de aplicação dos indicadores por apresentar flexibilidade 

na sua formatação. 

 
 
 
5.2.1. Estruturação dos indicadores de água 
 
 

Considerando a água como um insumo finito, tanto em termos de quantidade como 

de qualidade e um bem de valor econômico indispensável à vida, esta, deve ser 

conservada para atender às necessidades dos usuários e a sustentabilidade do 

edifício e de seu entorno. 

 

Sendo assim, a gestão da água em edifícios deve contemplar o suprimento de água 

potável, a gestão das águas pluviais e o esgotamento sanitário, para promover um 

uso mais sustentável deste insumo e conseqüentemente contribuir para mitigar os 

problemas de escassez, amenizar a poluição em águas superficiais e profundas e, 

ainda, reduzir os riscos de inundação em centros urbanos.  

 

Para estruturação dos indicadores de sustentabilidade relativos à água, inicialmente, 

foi necessário avaliar desde o ciclo hidrológico, a exploração racional dos recursos 

hídricos, a gestão otimizada dos sistemas públicos até chegar ao consumo 

propriamente dito nos edifícios. 

Chamamos de ciclo hidrológico, ou ciclo da água, à constante mudança de estado 

da água na natureza. O grande motor deste ciclo é o calor irradiado pelo sol. Em seu 
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incessante movimento na atmosfera e nas camadas mais superficiais da crosta, a 

água pode percorrer desde o mais simples até o mais complexo dos caminhos. 

Quando uma chuva cai, parte da água se infiltra no solo e nas rochas até não 

encontrar mais espaços, começando então a se movimentar horizontalmente em 

direção às áreas de baixa pressão. Outra parte escorre sobre a superfície indo 

alimentar diretamente os riachos, rios, mares, oceanos e lagos. Em regiões frias, 

como nas grandes altitudes e baixas latitudes (calotas polares), esta água pode se 

acumular na forma de gelo, onde poderá ficar imobilizada por milhões de anos. È 

importante lembrar que a vegetação tem um papel importante neste ciclo, pois parte 

da água que cai é absorvida pelas raízes e acaba voltando à atmosfera pelo 

processo de evapotranspiração ( Figura 5.1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Ciclo Hidrológico 

Fonte: http://inovblogcoimbra.blogspot.com/2008/06/ciclo-hidrolgico.html 

 

A exploração racional dos recursos hídricos constitui-se um importante instrumento 

de gestão e pode ser definido como uma atividade de fiscalização, controle e 

monitoramento dos usos múltiplos previstos para a água. Essa atividade deve 
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informar aos usuários os preceitos legais e os procedimentos de regularização da 

exploração dos recursos hídricos, fazendo com que eles cumpram a legislação, e ao 

mesmo tempo, deve promover a regularização da exploração deste recurso, através 

da autorização, outorga de direito de uso de água ou licença para implantação de 

obra hídrica, que são concedidas pelo Poder Público Federal ou Estadual.  

 

Estão incluídas nas atividades de exploração dos recursos hídricos intervenções 

relacionadas com a captação de recursos hídricos em geral; potencialmente 

passíveis de provocar a poluição dos recursos hídricos e/ou a erosão e 

assoreamento dos corpos de água; implantação, alterações e/ou exploração de 

reservatórios; perfuração e exploração de poços em geral; empreendimentos 

relacionados com a aquicultura; obras e serviços de dragagem, retificação, desvio, 

derivação ou barramento de corpos de água; proteção de mananciais; 

empreendimentos que usem os corpos de água como receptores de seus efluentes, 

como sistemas de esgotos domésticos e industriais, escoamento de águas pluviais, 

etc.; outras atividades similares. 

 

A utilização da água em edifícios se torna uma atividade de exploração dos recursos 

hídricos e se dá através de um sistema de abastecimento de água que caracteriza-

se pela retirada da água da natureza, adequação de sua qualidade, transporte até 

os aglomerados humanos e fornecimento à população em quantidade compatível 

com suas necessidades. Portanto o sistema de abastecimento de água representa 

um conjunto de obras, equipamentos e serviços destinados ao abastecimento de 

água potável de uma comunidade, serviços públicos, industriais e outros usos. A 

gestão otimizada dos sistemas de abastecimento deve evitar o desperdício da água 

através da manutenção de sua infra-estrutura. 

 

Diante do exposto, os indicadores de avaliação de sustentabilidade da categoria 

água, foram pensados de modo a abranger as várias etapas que a água percorre até 

chegar ao edifício, seja ela por meio de um sistema de abastecimento ou de maneira 

natural através da chuva.  A partir deste pensamento, foram extraídos dos métodos 

selecionados, todos os indicadores que por ventura viessem a ter ligação com a 

categoria água e realizado um estudo comparativo entre o que cada um se 
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propunha. Os indicadores foram devidamente identificados e relacionados às 

categorias de cada método conforme quadro 5.3. 

Quadro 5.3 – Comparativo de indicadores da categoria água 

RESUMO DOS INDICADORES DE ÁGUA 

Referencial LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 
Categoria  Sustentabilidade Local 
  Indicador / Crédito 6  Gerenciamento do escoamento superficial 
Categoria  Eficiência da águay 
  Indicador / Crédito 1  Medição da performance da água 
  Indicador / Crédito 2  Redução do consumo de água potável 
  Indicador / Crédito 3  Paisagismo com uso eficiente 
  Indicador / Crédito 4  Gestão da torre de resfriamento 
  
Referencial AQUA (Alta Qualidade Ambiental) 
Categoria 1 Relação do edifício com seu entorno (ECO-CONSTRUÇÃO) 
  Subcategoria 1.1 Implantação do empreendimento no terreno para um desenvolvimento sustentável 
     Indicador 1.1.4 Ações para limitar o escoamento das águas pluviais 
Categoria 5 Gestão da água (ECO-GESTÃO) 
  Subcategoria 5.1 Redução do consumo de água potável 
     Indicador 5.1.1 Redutores de pressão ( caso a pressão seja superior a 300KPa) 
     Indicador 5.1.2 Soluções economizadoras de água 
     Indicador 5.1.3 Medidas adotadas para limitar o uso de água potável 
  Subcategoria 5.2 Otimização da gestão de águas pluviais 
     Indicador 5.2.1 Vazão de escoamento após implantação do sistema 
     Indicador 5.2.2 Coeficiente de impermeabilização após implantação do sistema 
     Indicador 5.2.3 Recuperação e tratamento de águas de escoamento poluídas 
Categoria 7 Manutenção-Permanência do desempenho ambiental (ECO-GESTÃO) 
  Subcategoria 7.4 Permanência do desempenho dos sistemas de gestão da água 
     Indicador 7.4.1 Meios de acompanhamento e controle do desempenho dos sistemas de gestão da água 
  
Referencial SELO CASA AZUL  
Categoria 5 Gestão da água 
   Indicador 5.1 Medição individualizada 
   Indicador 5.2 Dispositivos economizadores – bacia sanitária 
   Indicador 5.3 Dispositivos economizadores – arejadores 
   Indicador 5.4 Dispositivos economizadores – registros reguladores de vazão 
   Indicador 5.5 Aproveitamento de águas pluviais 
   Indicador 5.6 Retenção de águas pluviais 
   Indicador 5.7 Infiltração de águas pluviais 
   Indicador 5.8 Áreas permeáveis  
  
Referencial Habitat +  
Categoria AI Área destinada ao empreendimento 
   Indicador AI.1 Vulnerabilidade a enchentes 
   Indicador AI.3 Proximidade a cursos d’água 



 95

Categoria AII Planejamento de projeto 
   Indicador AII.2 Disponibilização de água tratada 
   Indicador AII.3 Explotação controlada de água 
   Indicador AII.7 Subsistemas para monitorar o consumo de água, energia elétrica e gás 
   Indicador AII.8 Sistema predial para captação e utilização de água pluvial 
   Indicador AII.9 Sistema predial para captação e utilização de água cinza 
Categoria AIII Reutilização e reciclagem 
   Indicador AIII.1 Utilização de água pluvial  
   Indicador AIII.2 Utilização de água cinza 
Categoria AIV Racionalização dos recursos naturais 
   Indicador AIV.1 Consumo de água tratada 

 

 

Nesta etapa percebeu-se que todos os métodos possuem indicadores relativos às 

diversas fases da gestão da água, porem, nenhum deles exibe a preocupação com o 

sistema de abastecimento, limitando-se ao local do empreendimento e as etapas 

dentro do edifício. Apesar dos métodos de avaliação de sustentabilidade em 

questão, ser pensados para o edifício, o conceito de sustentabilidade envolve todo 

um ciclo, onde cada um é responsável desde a geração ou extração até o destino 

final, ou seja, no caso da água, desde  a captação do manancial até a destinação do 

esgotamento sanitário.  

 

Esta reflexão nos leva a estabelecer que diante da complexidade de um sistema, 

deve haver a responsabilidade compartilhada, onde todos os envolvidos no processo 

serão co-responsáveis em várias etapas. Sendo assim, considerou-se que o 

gerenciamento fora do estabelecimento não será de responsabilidade do 

empreendimento e por tanto não haverá indicadores para esta finalidade. Também 

não foram incluídos indicadores relativos ao esgotamento sanitário, classificados 

como resíduos líquidos, e, portanto pertencente à outra categoria que não é objeto 

deste trabalho.  

 

5.2.2. Estruturação dos indicadores de energia 

 

As atividades desenvolvidas pela sociedade moderna necessitam do uso intensivo 

de uma ou mais formas de energia. Dentre as diversas formas de energia 

interessam, em particular, aquelas que são processadas pela sociedade e colocadas 

à disposição dos consumidores.   
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Em nosso planeta encontramos diversos tipos de fontes de energia. Elas podem ser 

de origem primária ou secundária. A fonte de energia primária, também conhecida 

por fonte de energia natural, é uma fonte de energia que existe em forma natural na 

natureza e pode gerar energia de forma direta, destas destacam-se o carvão 

mineral, o petróleo, o gás natural, a energia hídrica, solar, eólica, de biomassa, 

oceânica e geotérmica.   Já as fontes de energia secundárias são transformadas a 

partir das fontes de energia primárias, como por exemplo, a energia elétrica, 

gasolina, alcatrão, carvão mineral, vapor, entre outros. 

 

As fontes de energia também podem classificar-se em renováveis e não renováveis. 

Por exemplo, a energia solar e a eólica (obtida através dos ventos) fazem parte das 

fontes de energia inesgotáveis. Por outro lado, os combustíveis fósseis (derivados 

do petróleo e do carvão mineral) possuem uma quantidade limitada em nosso 

planeta, podendo acabar caso não haja um consumo racional. 

 

No Brasil, a fonte hidráulica é a que mais contribui para produção de energia elétrica 

em função da grande quantidade de rios em nosso país. Numa usina hidrelétrica as 

turbinas instaladas na queda d`água fazem funcionar um gerador elétrico, 

produzindo energia. Embora a implantação de uma usina provoque impactos 

ambientais, na fase de construção da represa, esta é uma fonte considerada limpa. 

Os locais produtores normalmente são situados em regiões distantes dos centros 

consumidores, com isso são necessárias grandes extensões de linhas de 

transmissão e instalações para repartir e distribuir a energia nos centros de 

consumo. 

 

Os sistemas elétricos de abastecimento prediais são divididos nos segmentos de 

geração, transmissão, distribuição, utilização e comercialização. A oferta da energia 

elétrica aos usuários é realizada através da prestação de serviço público concedido 

para exploração à entidade privada ou governamental. As empresas que prestam 

serviço público de energia elétrica o fazem por meio da concessão ou permissão 

concedidos pelo poder público. 
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O consumo racional da energia nas edificações, é um dos principais critérios para o 

desenvolvimento de edificações mais sustentáveis e deve contemplar, na fase de 

planejamento, estratégias para redução do consumo de energia através da 

elaboração de projetos bioclimáticos que levem em consideração o zoneamento, a 

iluminação e a ventilação natural além da incorporação de energias renováveis.  A 

utilização de aparelhos e equipamentos energeticamente eficientes, assim como a 

medição individualizada na edificação também contribui no processo de 

conservação de energia. 

 

 

O procedimento utilizado para estruturação dos indicadores de água foi o mesmo 

utilizado para os indicadores de energia elétrica. A energia elétrica foi pensada 

desde a fonte de geração até o consumo no edifício. O quadro 5.4 apresenta o 

resumo dos indicadores relacionados a energia, extraídos dos métodos de avaliação 

escolhidos para estudo, e demonstram claramente preocupações nas várias fases 

da produção e do consumo de energia. 

 

 

Quadro 5.4  – Comparativo de indicadores da categoria energia 

 

RESUMO DOS INDICADORES DE ENERGIA 

Referencial LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 
Categoria  Energia e Atmosfera  
Subcategoria 1 Melhores práticas de gestão para eficiência energetica 
Indicador / Prereq. 1  Avaliação do planejamento, da documentação e da oportunidade 
Indicador / Prereq. 2 Desempenho mínimo de eficiência energética 
Indicador / Prereq. 3 Gestão de gases refrigerante 
Indicador / Crédito 1  Aperfeiçoar o desempenho da  eficiência energética 
Subcategoria 2 Comissionamento do edifício existente 
Indicador/Crédito 2.1  Investigação e  análise 
Indicador/Crédito 2.2 Implementação 
Indicador/Crédito 2.3   Constinuidade 
Subcategoria 3 Medição do desempenho 
Crédito 3.1 Sistemas automizados do prédio 
Crédito 3.2 Nível do sistema medido 
Crédito 4 Energia renovável 
Crédito 5 Gestão otimizada de gazes refrigerantes  
Crédito 6 Relatório de redução de emissões 
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Referencial AQUA (Alta Qualidade Ambiental) 
Categoria 4 Gestão da Energia (ECO-GESTÃO) 
  Subcategoria 4.1 Redução do consumo de energia por meio da concepção arquitetônica 
     Indicador 4.1.1 Transmitância Térmica ponderada da envoltória Uedif (W/m2.K) 
     Indicador 4.1.2 Necessidades energéticas do edifício, partido arquitetônico (implantação, porte, 

orientação e aspecto geral do edifício) 
  Subcategoria 4.2 Redução do consumo de energia primária e dos poluentes associados 
     Indicador 4.2.1 Coeficiente de consumo de energia primária (Cep): 

- expresso em kWh/ano.m². área útil 
- calculado segundo simulação computacional do edifício proposto para o 
empreendimento 

     Indicador 4.2.2 Quantidades equivalentes de CO2 gerados pelo uso de energia 
     Indicador 4.2.3 Emprego de modalidades energéticas locais de origem renovável  
  
Referencial SELO CASA AZUL ( Caixa Econômica) 
Categoria 3 Eficiência Energética  
   Indicador 3.1 Lâmpadas de baixo consumo – áreas comuns 
   Indicador 3.2 Dispositivos economizadores – áreas comuns 
   Indicador 3.3 Sistema de aquecimento solar 
   Indicador 3.4  Sistema de aquecimento à gás 
   Indicador 3.5 Medição individualizada – gás 
   Indicador 3.6 Elevadores eficientes 
   Indicador 3.7 Eletrodomésticos eficientes 
   Indicador 3.8 Fontes alternativas de energia 
  
Referencial Habitat + (Dissertação Naasson) 
Categoria AII Planejamento de projeto 
   Indicador AII.7 Subsistemas para monitorar o consumo de água, energia elétrica e gás 
   Indicador AII.10 Sistema predial para captação e uso de energia solar 
Categoria IV Racionalização dos recursos naturais 
   Indicador  IV.2 Consumo de energia elétrica 
   Indicador IV.3 Consumo de energia renovavel gerada no próprio empreendimento 

 

No caso da energia, além dos indicadores voltados a gestão do consumo dentro do 

edifício, verificou-se que existe a preocupação com as interferências provocadas ao 

exterior, através da concepção arquitetônica e das emissões geradas pelo 

empreendimento. O LEED e o AQUA por serem métodos importados, não 

consideram a utilização de fontes hidrelétrica como a principal, pois esta é uma 

tecnologia que privilegia países com potencial hidráulico como o Brasil. Todos os 

métodos escolhidos também apresentam indicadores voltados à utilização de fontes 

alternativas. 
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5.2.3. Resumo dos indicadores 

 

Como resultado final da estruturação dos indicadores de água e energia e tendo 

como base o Habitat+ segue o Quadro 5.5. Os indicadores em fonte preta são 

existentes no Habitat+, os indicadores marcados em azul foram modificados do 

Habitat+ e os em vermelho foram inseridos diante da constatação de novas 

necessidades.  

Quadro 5.5 – Inserção de indicadores no Habitat+ 

 

Referencial Habitat +  
Categoria AI Área destinada ao empreendimento 
   Indicador AI.1 Vulnerabilidade a enchentes (lâmina d’agua) 
   Indicador AI.3 Proximidade a cursos d’agua 
   Indicador AI.8 Disponibilidade de área permeável 
   Indicador AI.9 Infiltração das águas pluviais 
Categoria AII Planejamento de projeto 
   Indicador AII.2 Disponibilização de água tratada 
   Indicador AII.3 Explotação controlada de água – utilização de poços 
   Indicador AII.7 a Sistemas para monitorar o consumo de água – medição  
   Indicador AII.7 b Sistemas para monitorar o consumo de energia elétrica – medição  
   Indicador AII.8 Sistema predial para captação e utilização de água pluvial (retenção) 
   Indicador AII.9 Sistema predial para captação e utilização de água cinza 
   Indicador AII.10 Sistema predial para captação e uso de energia solar – fontes alternativas 
   Indicador AII 16 Disponibilidade de energia elétrica 
Categoria AIII Reutilização e reciclagem 
   Indicador AIII.1 Utilização de água pluvial (reaproveitamento) 
   Indicador AIII.2 Utilização de água cinza (reaproveitamento ) 
Categoria AIV Racionalização dos recursos naturais 
   Indicador AIV.1 Consumo de água tratada (potável) 
   Indicador AIV.2 Consumo de energia elétrica 
   Indicador AIV.3 Consumo de energia renovável gerada no próprio empreendimento  
   Indicador AIV.5 Redução do consumo de água potável 
   Indicador AIV.6 Redução do consumo de energia elétrica 

 

Foram extraídos do Habitat+ 10(dez) indicadores na categoria água e 04 indicadores 

na categoria energia. Dos 10(dez) da categoria água, 02 foram modificados e foram 

acrescentados mais 03(três) novos indicadores, totalizando 13(treze) indicadores na 

categoria água. Na categoria energia, dos 04 indicadores existentes no Habitat+ 

01(um) foi modificado e foram acrescentados mais 02(dois) indicadores, totalizando 

06(seis) indicadores nesta categoria. Portanto o trabalho desenvolveu-se com a 

aplicação de 19(dezenove) indicadores distribuídos nas categorias de água e 

energia conforme detalhados no sub-item a seguir. 
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5.2.4. Aplicação dos indicadores 

 

Uma vez concluída a estruturação dos indicadores de água e energia, estes foram 

aplicados a unidade da FIOCRUZ em Pernambuco. É importante ressaltar que todos 

os indicadores estão alinhados com o objeto da avaliação e possibilitam obter 

resultados em sua aplicação. As tabelas abaixo descrevem o entendimento e a 

intenção de cada indicador, co-relaciona com indicadores de outros métodos e 

aplica-o de acordo com os parâmetros destacados na caixa em negrito. 

 

� ÁREA DESTINADA AO EMPREENDIMENTO 

 

Este subconjunto de indicadores destina-se a verificar se o terreno escolhido para o 

empreendimento corresponde à opção mais adequada quanto à minimização de 

impactos ambientais negativos. 

 

AI.1 – Vulnerabilidade a enchentes (diferença da lâ mina d’agua)  

 

A RMR possui diversas áreas com altitude abaixo do nível do mar, além de ser 

recortada por diversos rios e canais pertencentes às bacias hidrográficas do 

Capibaribe e Beberibe, portanto são grandes as incidências de alagamentos e 

enchentes em períodos de chuvas intensas nestas áreas. 

 

O local do empreendimento possui como um de seus limites o Riacho do Cavouco 

que nasce na Várzea, corta a Cidade Universitária e segue pelo Engenho do Meio 

até chegar a Bomba Grande. Apesar de urbanizado, este canal representa riscos de 

enchentes considerando os níveis que já atingiu em eventos nos últimos 50 anos.  

 

Segundo dados da enchente de 1975 - considerada a maior calamidade do século 

na região: 80% da cidade do Recife foi inundada; 107 pessoas morreram e outras 

350 mil ficaram desabrigadas; o sistema de energia elétrica foi cortado em 70% da 

área do município e o Recife ficou isolado do resto do País durante dois dias. 
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Quadro 5.6  – Vulnerabilidade a enchentes 

 

Indicador AI.1 Elevação do terreno com relação à altura máxima da lâmina de água 
registrada em certo período de anos, indicado na restrição. 

Entendimento A área considerada adequada é aquela que proporciona menor risco de 
ocorrência de enchente ou inundação. O indicador é mensurado pela 
diferença entre a cota mais baixa do terreno e a maior cota da lâmina de 
água atingida por uma enchente registrada em um determinado período, 
indicada como restrição através de um dado oficial fornecido por 
autoridade pública competente. 

Intenção  Encorajar a utilização de áreas com baixo risco de ocorrência de 
enchentes e inundações. 

Aplicabilidade Todos os tipos e porte de empreendimentos 
Indicador equivalente 
Habitat+ 

AI. 1 – Vulnerabilidade a enchentes (igual) 

Indicador equivalente 
LEED 

Não possui 

Indicador equivalente 
AQUA 

Não possui 

Indicador equivalente 
SELO AZUL 

Não possui 

Documentos de 
referência 

 

Exigência legal Não  

Grau de importância 3  
Avaliação A elevação mínima do terreno em relação à cota da 

máxima lâmina de água registrada nos últimos 50 anos é: 
Pontuação 

Prática inaceitável 1,0m -1 
Prática aceitável 1,3m 0 
Boa prática 2,0m 3 
Melhor prática 2,3m 5 

Pontuação atribuída: -1 
Resultado do indicador: -3 

 

 

Não foram encontrados dados oficiais sobre a cota máxima da lâmina d’água de 

uma enchente na região do empreendimento. Porém foi possível obter evidências de 

que na enchente de 1975 o nível da água chegou a atingir uma lâmina d’água de 

aproximadamente 1,50m acima do nível do terreno de uma vila residencial vizinha 

ao Campus da UFPE e que possui praticamente a mesma cota de nível do terreno 

do empreendimento.  
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Apesar de o empreendimento ter sido construído após este evento e ter considerado 

esta possibilidade em seu planejamento, adotando um embasamento de 80 cm em 

seus blocos, percebemos que a diferença entre a elevação mínima do terreno em 

relação à máxima lâmina d’água registrada nos últimos 50 anos ainda é inferior a 

1,0m; tendo assim uma prática inaceitável diante dos riscos existentes. Nesta 

avaliação foram desconsideradas as obras de barragens e as melhorias que o 

sistema de drenagem do local sofreu nos últimos anos por não ser objetivo deste 

indicador. 

 

AI.3 – Proximidade a cursos d’agua 

 

Atualmente, uma das maiores preocupações ambientais é a manutenção da 

qualidade dos recursos hídricos, sejam superficiais ou subterrâneos. A poluição 

aquática torna-se uma questão de segurança civil a partir do momento em que a 

reduzida qualidade da água constitui um problema à saúde e ao bem-estar das 

populações.  

 

São vários os fatores que podem desencadear uma situação de contaminação da 

água, uma vez que o escoamento hídrico superficial (cursos de água) e subterrâneo 

(aquíferos) se interligam em todo o território e estão, por isso, sujeitos a várias 

situações de perigo.  

 

Assim sendo, os empreendimentos em geral também oferecem risco de 

contaminação aos cursos d’água e devem prever uma distância mínima em relação 

aos corpos d’água mais próximos, de modo a preservá-los (exigência legal). Na 

RMR existem restrições legais específicas à construção próxima de cursos d'água 

conforme documentos de referência utilizados no estudo deste indicador. 
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Quadro 5.7 – Proximidade a cursos d’água 

 

Indicador AI.3 Distância do limite do terreno do empreendimento ao curso d'água mais 
próximo. 

Entendimento A área considerada adequada é aquela que apresenta menor risco de 
interferência nos mananciais hídricos próximos ao empreendimento. O 
indicador é quantificado pela distância do limite do terreno do 
empreendimento ao curso d'água mais próximo. A legislação pertinente 
deve ser considerada na definição do indicador 

Intenção  Incentivar o emprego de áreas não próximas a cursos de água para evitar 
degradação. 

Aplicabilidade Todos os tipos e porte de empreendimentos 
Indicador equivalente 
Habitat+ 

AI. 3 –  Proximidade a cursos d’água (igual) 

Indicador equivalente 
LEED 

Não possui 

Indicador equivalente 
AQUA 

Não possui 

Indicador equivalente 
SELO AZUL 

Não possui 

Documentos de 
referência 

Lei de uso e ocupação do solo / 1997 
Resolução CONAMA nº 303/2002 
Lei 4.771/65 (Código Florestal) 

Exigência legal Sim  

Grau de importância 4  
Avaliação A distância (D) entre o limite do terreno do 

empreendimento e o curso d'água mais próximo em 
relação à distância mínima (d) especificada pela 
documentação de referência é: 

Pontuação 

Prática inaceitável D < d -1 
Prática aceitável D = d 0 
Boa prática D > d 3 
Melhor prática D > 1,15d ou 

D - d > 4,5 m 
5 

Pontuação atribuída: -1 
Resultado do indicador: -4 

 

O empreendimento estudado situa-se as margens do Riacho do Cavouco, que 

recebe todo efluente líquido das edificações locais.  O projeto inicial do CPqAM, 

datado de 1982, foi elaborado de acordo com a legislação da época, porém com o 

passar dos anos, houve necessidade de ampliação de suas atividade e 

conseqüentemente de novos espaços que distribuíram-se em volta do corpo 

principal e ocuparam parte dos recuos existentes. Conjuntamente a este fator, a 

legislação ambiental sofreu modificações sendo revisada e acrescida de novas 

exigências. Assim sendo, verificamos que as condições atuais de implantação do 

empreendimento encontram-se dentro de uma “prática não aceitável” no indicador 
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proposto, pois parte do bloco H (Quadra) encontra-se fora do recuo exigido que é de 

10 metros.  Porém este fato não representa um risco de contaminação ao curso 

d’água, pois todo efluente liquido proveniente do CPqAM passa por um sistema de 

tratamento com filtros anaeróbicos – que elimina a carga microbiana -  antes de ser 

despejo no Riacho do Cavouco.  

 

AI.8 – Disponibilidade de área permeável 

 

A área permeável consiste em toda parte do terreno que não possui revestimento de 

piso, permitindo que a água da chuva penetre no solo. Está área é traduzida através 

do parâmetro urbanístico denominado Taxa de Solo Natural (TSN) - que é o 

percentual mínimo da área do terreno a ser mantida nas suas condições naturais, 

tratada com vegetação e variável de acordo com a Zona do empreendimento.   

 

De acordo com a Lei de uso e ocupação do solo da cidade do Recife o Campus 

Universitário, onde inseri-se o CPqAM, localiza-se na Zona de Urbanização Restrita 

(ZUR), onde a taxa de solo natural é de 70% (setenta por cento) da área total do 

terreno, não sendo permitido dentro deste percentual a utilização de revestimento 

permeável.  

 

Quadro 5.8 – Disponibilidade de área permeável 

 

Indicador AI.8 Percentual relativo à taxa de solo natural exigido pela legislação local. 
Entendimento Quanto maior a área permeável do local do empreendimento, menor o 

risco de inundações e enchentes. 
Intenção  Manter a recarga do lençol freático através do ciclo da água, prevenir o 

risco de inundações em áreas com alta impermeabilização do solo e 
amenizar a solicitação das redes de drenagem urbana. 

Aplicabilidade Todos os tipos e porte de empreendimentos 
Indicador equivalente 
Habitat+ 

Não possui 

Indicador equivalente 
LEED 

Não possui 

Indicador equivalente 
AQUA 

Não possui 

Indicador equivalente 
SELO AZUL 

5. Gestão da água 
5.8.Áreas permeáveis 

Documentos de 
referência 

Lei de uso e ocupação do solo da cidade do Recife 

Exigência legal Sim  
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Grau de importância 2  
Avaliação Relação do percentual com a taxa de solo natural Pontuação 
Prática inaceitável % menor que o exigido pela legislação -1 
Prática aceitável % igual ao exigido pela legislação 0 
Boa prática 10% acima do exigido pela legislação 3 
Melhor prática 20% ou mais acima do exigido pela legislação 5 

Pontuação atribuída: -1 
Resultado do indicador: - 2 

 

Para a aplicação deste indicador iremos considerar a área cedida pela UFPE ao 

CPqAM que corresponde a aproximadamente 16.250,00m2. Dentro deste limite, 

dispomos de 2.780,00 m2  de solo natural no CPqAM, o que corresponde a uma taxa 

de apenas 17%. Existem áreas que adotam pavimentos permeáveis, mas que na 

ZUR não podem ser consideradas na taxa de solo natural. Portanto a avaliação 

deste indicador é de uma “prática inaceitável” e demonstra claramente o processo 

de adensamento das construções pertencentes ao CPqAM. 

 

AI.9 – Infiltração das águas pluviais 

 

Este indicador pode ser aplicado na ausência de legislação local, pois consiste no 

cálculo do coeficiente de impermeabilização obtido pela relação entre as superfícies 

impermeáveis e a superfície total do terreno: 

 

 

Coeficiente de impermeabilização (%) = superfícies impermeáveis (m²)  x 100 
                                                   superfície total (m²) 

 
 

 

São consideradas superfícies impermeáveis todas as áreas que possuem 

construções ou qualquer revestimento de piso. Poderão ser adotados índices de 

permeabilidade de acordo com os materiais empregados nos revestimento de piso.  

O valor do coeficiente de impermeabilização varia de 0 (zero) a 1 (um) no seu valor 

bruto e de 0% a 100% em percentual. Para favorecer a infiltração, convém adotar o 

menor coeficiente de impermeabilização. Quando o empreendimento se encontra 

em local urbano denso, é difícil atingir coeficientes eficientes.  
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Quadro 5.9 – Infiltração das águas pluviais 

 

Indicador AI.9  Cálculo do coeficiente de impermeabilização 
Entendimento Quanto maior a área de impermeabilização do terreno, maiores são os 

riscos de inundações e poluição difusa. 
Intenção  Favorecer a percolação das águas pluviais nos terrenos a fim de manter o 

balanço hídrico nas áreas edificadas, por meio da infiltração da água no 
solo com vistas a repor os níveis do lençol freático 

Aplicabilidade Todos os tipos e porte de empreendimentos 
Indicador equivalente 
Habitat+ 

Não possui 

Indicador equivalente 
LEED 

Sustainable Sites 
Crédito 6 – Gerenciamento do escoamento superficial 

Indicador equivalente 
AQUA 

5. Gestão da água (ECO-GESTÃO) 
5.2. Otimização da gestão de água pluvial 
5.2.2. Gestão da infiltração 

Indicador equivalente 
SELO AZUL 

5. Gestão da água 
5.7.Infiltração de águas pluviais 

Documentos de 
referência 

 

Exigência legal Não  

Grau de importância 2  
Avaliação Coeficiente de impermeabilização Pontuação 
Prática inaceitável > 80% -1 
Prática aceitável 70% a 80% 0 
Boa prática 60% a 70% 3 
Melhor prática < 60%  5 

Pontuação atribuída: -1 
Resultado do indicador: - 2 

 

Para aplicação da fórmula temos 13.470,00 m2 de superfícies impermeáveis sendo: 

7.330,00 m2 de área de construções projetada no terreno e 6.140,00 m2 de área 

externa com algum tipo de pavimentação.  A superfície total do terreno é de 

16.250,00 m2 

 

Coeficiente de impermeabilização (%) = 7.330,00 + 6.140,00  x 100 
                                                  16.250,00 

 

Sendo assim, o coeficiente de impermeabilização é de 82% o que demonstra uma 

“pratica inaceitável” diante da necessidade de infiltração das águas pluviais. Apesar 

desse dado, podemos amenizar a gravidade deste indicador informando que a 

edificação possui sistema de coleta de águas pluviais direcionado para o Riacho do 

Cavouco, cumprindo com o objetivo final da necessidade de infiltração que é 

alimentar o lençol freático para repor os cursos d’água. 
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� PLANEJAMENTO DE PROJETO 

 

Este subconjunto de indicadores está relacionado a soluções adotadas já na fase de 

projeto dos empreendimentos imobiliários. A intenção é verificar se o 

empreendimento contempla medidas que proporcionem preservação ambiental ou 

redução de seus impactos ambientais negativos, previstas já na fase de projeto. 

 

 

AII.2 – Disponibilização de água tratada  

 

A Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) é a empresa 

responsável pela distribuição de água potável em quase toda a RMR. Entretanto, em 

algumas áreas, o fornecimento de água potável pela COMPESA não é contínuo.  

 

O CPqAM é abastecido pelo sistema Tapacurá que produz, aproximadamente, 36% 

do volume distribuído na Região Metropolitana do Recife, abrangendo a Cidade do 

Recife, São Lourenço da Mata, Camaragibe e Jaboatão (sede, Socorro e Sucupira). 

 

Para atender a demanda, muitos empreendimentos necessitam de captação de 

água complementar através de poço profundo que exige cuidados especiais e, por 

isso, é submetida a licenciamento, sendo controlada pela Agência Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH).  

 

Assim, entende-se que a melhor opção, dentro da zona urbana populosa, para 

fornecimento de água é através da companhia distribuidora sem a captação 

complementar através de poços. 
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Quadro 5.10 – Disponibilização de água tratada 

 

Indicador A II.2 Disponibilização contínua de água com um mínimo de qualidade para 
consumo humano. 

Entendimento Entende-se como água tratada aquela que oferece condições mínimas 
para cozinhar, higienização pessoal, lavagem de roupa, etc. O sistema de 
abastecimento de água pode ser o público ou do próprio 
empreendimento, o que se deseja avaliar é a disponibilização contínua da 
água tratada. Em princípio o sistema de abastecimento público deveria 
proporcionar toda a água tratada necessária, mesmo sendo necessários 
reservatórios extras para a manutenção do fornecimento contínuo. 
Alternativamente, pode-se empregar a captação complementar de água 
através de poços rasos ou profundos; nestes casos devem-se atender as 
exigências legais específicas para poços. 

Intenção  Incentivar a disponibilização contínua de água com um mínimo de 
qualidade para consumo humano. 

Aplicabilidade Todos os tipos e porte de empreendimentos 
Indicador equivalente 
Habitat+ 

AII.2 – Disponibilização de água tratada 

Indicador equivalente 
LEED 

Não possui 

Indicador equivalente 
AQUA 

Não possui 

Indicador equivalente 
SELO AZUL 

Não possui 

Documentos de 
referência 

Lei das águas (CPRH) 

Exigência legal Sim  

Grau de importância 5  
Avaliação  Pontuação 
Prática inaceitável Não há disponibilização de água tratada de modo 

contínuo 
-1 

Prática aceitável Para a disponibilização contínua de água tratada o 
empreendimento prevê a utilização de poços profundos . 
O sistema predial proporciona o tratamento necessário à 
utilização desta água. 

0 

Boa prática Para a disponibilização contínua de água tratada o 
empreendimento prevê a utilização de poços rasos . O 
sistema predial proporciona o tratamento necessário a 
utilização desta água. 

3 

Melhor prática O sistema de abastecimento de água público disponibiliza 
toda a água tratada necessária ao empreendimento de 
modo contínuo, sem a necessidade de captação 
complementar de água. 

5 

Pontuação atribuída: 5 
Resultado do indicador: 25 

 

Apesar do abastecimento da COMPESA não ser continuo, o CPqAM possui 

reservatórios de água que são dimensionados de modo a atenderem a demanda dos 

dias em que não tem abastecimento, praticamente eliminando o risco de falta 

d’água. Portanto a pontuação da avaliação é 5.   
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AII.3 – Explotação controlada de água  

 

Para atender a necessidade de água apropriada para consumo humano, alguns 

empreendimentos imobiliários captam água de poços profundos, ou utilizam água de 

poços rasos (não potável). Esta última é empregada em situações onde não se 

exige água de melhor qualidade, como, jardinagem, limpeza em geral, etc.; 

favorecendo a redução do consumo de água tratada.Na RMR, em edifícios em que 

há captação complementar de água por meio de poços profundos é necessário 

atender exigências específicas. No Estado de Pernambuco o poço é considerado 

profundo quando sua profundidade for superior a 20m ou apresentar vazão superior 

a 5m³/dia e a Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) é a 

instituição pública responsável por toda a gestão dos recursos hídricos no Estado. 

 

Estas exigências não só visam à utilização racional da água como também evitar 

impactos ambientais associados a este tipo de explotação de água, como por 

exemplo, a salinização dos aqüíferos subterrâneos por intrusão marinha.  Incentiva-

se a não utilização de poços, o que significa que o fornecimento de água pela 

distribuidora deverá ser suficiente. Alternativas aceitáveis consistem na utilização de 

poço raso ou poço profundo regulamentado. 

 

Quadro 5.11 – Explotação controlada de água  

Indicador A II.3 Emprego de poço para captação complementar de água de forma 
controlada. 

Entendimento No caso do empreendimento empregar poço para captação 
complementar de água, o poço deve atender a legislação especifica para 
gestão de água subterrânea, pois a utilização indiscriminada de poços 
profundos pode causar problemas como intrusão marinha (salinização 
dos aqüíferos - em região costeira), subsidência, etc.  

Intenção  Incentivar a explotação racional de água. 
Aplicabilidade Todos os tipos e porte de empreendimentos 
Indicador equivalente 
Habitat+ 

AII.3 – Explotação controlada de água  

Indicador equivalente 
LEED 

Não possui 

Indicador equivalente 
AQUA 

Não possui 

Indicador equivalente 
SELO AZUL 

Não possui 

Documentos de 
referência 

Lei das águas (CPRH) 

Exigência legal Sim  
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Grau de importância 3  
Avaliação  Pontuação 
Prática inaceitável Existe explotação de água através de poço profundo em 

desacordo com as exigências legais. 
-1 

Prática aceitável Existe explotação de água através de poço profundo, de 
acordo com as exigências legais e monitoramento 
realizado pela instituição pública competente.  

0 

Boa prática Existe explotação de água através de poço profundo , de 
acordo com as exigências legais, monitoramento 
realizado pela instituição pública competente e o sistema 
predial proporciona a manutenção da qualidade da água 
necessária a sua utilização. 

3 

Melhor prática Existe explotação de água através de poço raso , de 
acordo com as exigências legais, monitoramento 
realizado pela instituição pública competente e o sistema 
predial proporciona a manutenção da qualidade da água 
necessária a sua utilização.. 

5 

Pontuação atribuída: 5 
Resultado do indicador: 15 

 

 
Conforme mencionado no indicador anterior (AII.2 – Disponibilização de água 

tratada), o empreendimento possui toda a infra-estrutura de abastecimento de água 

tratada para suprir as necessidades básicas diárias sem a necessidade de utilizar 

abastecimento complementar de água captada a partir de poços. Portanto o 

indicador tem pontuação “5 – melhor prática”. Observamos que este indicador no 

Habitat + não possui avaliação para “boa prática”, portanto foi modificado para 

atender a todos os níveis de avaliação. 

 

AII.7a – Sistemas para monitorar o consumo de água  

 

Entende-se que a instalação de sistemas para medição individualizada do consumo 

de água, além de promover a redução do consumo da mesma, possibilita a 

identificação de vazamentos em edificações - quando inserida em um complexo, e 

em unidades habitacionais de um edifício. 

No entanto, ainda existe resistência por parte das operadoras quanto à adoção 

deste tipo de medição. Elas entendem que o abastecimento público deve ser restrito 

até o limite da área pública com o terreno, onde é instalado o quadro e o medidor 

(cavalete e hidrômetro) e a partir daí coloca a responsabilidade para o  usuário. 

Neste caso, todo o consumo é medido na entrada do prédio e a operadora emite 

uma conta única para esta edificação.  
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Assumir a leitura, a conservação das instalações hidráulicas até os pontos de 

medição, o corte e a religação do abastecimento dentro das propriedades privadas 

geram altos custos operacionais. Mesmo assim a administração da edificação pode 

adotar medidores internos e se responsabilizar pela divisão da conta de acordo com 

o consumo individual de cada parte. É importante que os medidores sejam sempre 

calibrados dentro do intervalo recomendado do fabricante.  

 

Quadro 5.12 – Sistemas para monitorar o consumo de água  

 

Indicador A II.7a Existência de sistemas de medição do consumo de água 
Entendimento A instalação de sistemas individuais para medição de água induz a 

redução do consumo e o controle de vazamentos. 
Intenção  Disponibilizar os meios necessários para o acompanhamento e controle 

da utilização da água durante o uso e operação do edifício. Identificar os 
padrões de consumo e as oportunidades de economia de água. 

Aplicabilidade Todos os tipos e porte de empreendimentos 
Indicador equivalente 
Habitat+ 

AII.7 – Subsistemas para monitorar o consumo de água, energia elétrica e 
gás 

Indicador equivalente 
LEED 

Categoria: Watter Efficiency 
Crédito 1.1 e 1.2 – Medição do desempenho da água 

Indicador equivalente 
AQUA 

7. Manutenção-Permanência do desempenho ambiental  
7.4. Permanência do desempenho dos sistemas de gestão da água 
7.4.1. Meios de acompanhamento e controle do desempenho dos 
sistemas de gestão da água 

Indicador equivalente 
SELO AZUL 

5. Gestão da água 
5.1. Medição individualizada 

Documentos de 
referência 

 

Exigência legal Sim  

Grau de importância 3  
Avaliação  Pontuação 
Prática inaceitável Não possui sistema para medir o consumo de água do 

edifício. 
-1 

Prática aceitável Possui medidor permanentemente instalado para medir o 
consumo total de água potável do edifício. 

0 

Boa prática Possui medidor permanentemente instalado para medir o 
consumo individual de água potável dos componentes  do 
edifício. 

3 

Melhor prática Possui medidor permanentemente instalado para medir o  
consumo individual de água potável dos componentes  do 
edifício e dos subsistemas especiais (irrigação, torres de 
refrigeração, água quente e sistemas especiais) assim 
como o controle da calibração do mesmo. 

5 

Pontuação atribuída: 0 
Resultado do indicador: 0 
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Como na maioria das edificações abastecidas pela COMPESA, o CPqAM possui um 

único medidor instalado no ramal de entrada (limite entre a área publica e particular).  

Por se tratar de um complexo de edificações composto por 14 (quatorze) blocos, a 

existência de um único medidor dificulta o gerenciamento do consumo da água e a 

identificação de vazamentos. A pontuação deste indicador é 0, colocando-o como 

uma prática aceitável.  

 

Observamos que este indicador no Habitat+ incluía todos os sistemas (água, energia 

e gás) em sua avaliação e aqui foi desmembrado para ser avaliado de acordo com 

cada sistema. 

 

 

AII.7b – Sistemas para monitorar o consumo de energ ia elétrica  

 

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a instalação dos 

sistemas de medição de energia elétrica é de responsabilidade das distribuidoras. 

Os equipamentos de medição deverão ser aferidos e selados no momento da 

instalação, a partir daí a custódia dos equipamentos passa a ser do consumidor, 

exceto em caso de furtos e danos provocados por terceiros. 

 

Diferentemente da medição individualizada de água, a medição individualizada de 

energia em edificações já é uma prática de mercado, pois o consumo pode variar 

bastante em função do tipo e quantidade de equipamentos que existam dentro das 

unidades.  

 

Entende-se que a instalação de sistemas para medição individualizada do consumo 

de energia elétrica, além de promover a redução do consumo da mesma, possibilita 

a identificação de problemas na rede de distribuição em um conjunto de edificações 

com usos diferenciados e pertencentes a uma única instituição pública. Quando 

houver a utilização de fontes a gás na substituição da energia, também é importante 

que se tenha a medição deste subsistema. 
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Quadro 5.13 – Sistemas para monitorar o consumo de energia elétrica 

 

Indica dor A II.7b Existência de sistemas de medição do consumo de energia elétrica 
Entendimento A instalação de sistemas individuais para medição de energia elétrica, 

reduz o consumo e ajuda a identificar problemas na rede de distribuição 
Intenção  Disponibilizar os meios necessários para o acompanhamento e controle 

da utilização da energia elétrica durante o uso e operação do edifício. 
Identificar os padrões de consumo e as oportunidades de economia de 
energia elétrica. 

Aplicabilidade Todos os tipos e porte de empreendimentos 
Indicador equivalente 
Habitat+ 

AII.7 – Subsistemas para monitorar o consumo de água, energia elétrica e 
gás 

Indicador equivalente 
LEED 

Categoria: Energy & Atmosphere 
Subcategoria 3 – Medição do desempenho 
Crédito 3.2 – Nível de medição dos sistemas 

Indicador equivalente 
AQUA 

7. Manutenção-Permanência do desempenho ambiental  
7.1 a 7.3 - Permanência do desempenho dos sistemas de aquecimento e 
resfriamento, ventilação e iluminação 

Indicador equivalente 
SELO AZUL 

3. Eficiência energética 
3.5. Medição individualizada – gás (fonte alternativa) 

Documentos de 
referência 

 

Exigência legal Sim  

Grau de importância 3  
Avaliação  Pontuação 
Prática inaceitável Não possui sistema para medir o consumo de energia 

elétrica do edifício. 
-1 

Prática aceitável Possui medidor permanentemente instalado para medir o 
consumo total de energia elétrica do edifício. 

0 

Boa prática Possui medidor permanentemente instalado para medir o 
consumo individual de energia elétrica dos componentes 
do edifício. 

3 

Melhor prática Possui medidor permanentemente instalado para medir o  
consumo individual de energia elétrica dos componentes  
do edifício e dos subsistemas especiais (gás). 

5 

Pontuação atribuída: 0 
Resultado do indicador: 0 

 

 

O CPqAM é considerado uma unidade consumidora da UFPE, e não possui contrato 

diretamente com a CELPE, com isso o fornecimento de energia ocorre 

primeiramente para a subestação da UFPE que posteriormente alimenta a 

subestação do CPqAM.. Este fluxo de fornecimento de energia provoca alguns 

transtornos ao CPqAM, pois quando ocorre algum problema no trecho CELPE – 

UFPE, o CPqAM fica dependendo que a UFPE resolva o problema.  
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A medição de energia é feita através de um único medidor instalado antes da 

entrada da subestação do CPqAM , portanto este indicador classifica-se dentro de 

uma prática aceitável tendo como pontuação 0. Observamos que este indicador no 

Habitat+ incluía todos os sistemas (água, energia e gás) em sua avaliação e aqui foi 

desmembrado para ser avaliado de acordo com cada sistema. 

 

AII.8 – Sistema predial para captação e utilização de água pluvial  

 

A adoção de sistemas de captação de água pluvial para reuso posterior é uma 

prática já adotada em várias regiões do Brasil. A utilização desta água para fins 

específicos, por exemplo, jardinagem, limpeza de pisos, descarga de banheiros, 

entre outros, incentiva a redução do consumo e ameniza problemas de escassez.  

 

Os componentes do sistema dependem das características das edificações, mas 

possuem, basicamente: bacia coletora (captação); calhas e tubulações (transporte); 

peneiras (retenção de materiais sólidos); cisterna; filtros de areia (retenção de 

impurezas); bombas centrífugas (alimentar os filtros de areia); reservatório de 

retrolavagem; unidade de desinfecção; além de um sistema de pressurização, que 

irá bombear a água, já tratada, para os locais de utilização. As águas das primeiras 

chuvas devem ser descartadas, tendo em vista a concentração de poluentes que 

tóxicos que absorvem.  

 

Quadro 5.14 – Sistema predial para captação e utilização de água pluvial 

Indicador A II.8 Relação entre o volume anual de água pluvial retida e a área útil 
construída (l/m²). 

Entendimento Considera-se viável a utilização da água pluvial para fins específicos 
como, por exemplo, limpeza, jardinagem, descargas de banheiros e 
outros, nos quais não é necessário água de melhor qualidade. Pressupõe-
se a existência de um sistema predial para captação e utilização de água 
pluvial na realização das atividades normais do empreendimento, 
incluindo as medidas necessárias de tratamento que possibilitem seu uso 
adequado. O indicador é definido em função do volume de água pluvial 
que o sistema é capaz de reter. O volume de água pluvial possível de ser 
retido é estimado em função do índice pluviométrico anual da região e da 
área de projeção da coberta, devendo ser considerado um percentual 
mínimo de 50% deste volume para a efetiva retenção. 

Intenção  Incentivar a utilização de águas pluviais, promovendo a redução e o uso 
racional de água potável. 

Aplicabilidade Todos os tipos e porte de empreendimentos 
Indicador equivalente 
Habitat+ 

AII.8 – Sistema predial para captação e utilização de água pluvial 
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Indicador equivalente 
LEED 

Water Efficiency 
Crédito 3 – Paisagismo com uso eficiente 

Indicador equivalente 
AQUA 

5. Gestão da água (ECO-GESTÃO) 
5.1. Redução do consumo de água potável 
5.1.3. Medidas adotadas para limitar o consumo de água potável 

Indicador equivalente 
SELO AZUL 

5. Gestão da água 
5.5. Aproveitamento de águas pluviais 
5.6. Retenção de águas pluviais 

Documentos de 
referência 

 

Exigência legal   

Grau de importância 3  
Avaliação A relação entre o volume anual de água pluvial retida, 

para posterior utilização, e a área útil construída é: 
Pontuação 

Prática inaceitável 0,2 l/m2 -1 
Prática aceitável 1,0 l/m2 0 
Boa prática 3,4 l/m2 3 
Melhor prática 5,0 l/m2 5 

Pontuação atribuída: -1 
Resultado do indicador: -3 

 

 
A pontuação do indicador foi considerada como -1 devido a não utilização de água 

pluvial no empreendimento. É necessário um estudo de viabilidade técnica e 

financeira para adoção deste sistema. 

 

 
AII.9 – Sistema predial para captação e utilização de água cinza  
 
 

A  água cinza é a água descartada da máquina de lavar, pia, banheira ou chuveiro e 

que pode ser facilmente tratada e reciclada. Nos países desenvolvidos, o conceito 

de reutilizar água é antigo e está bem estabelecido, mas em outras nações, em que 

as pessoas consideram a água como abundante, ela é usada uma vez e jogada fora. 

 

 A reutilização de água cinza, quando viável, deve ser incentivada como alternativa à 

redução de consumo de água potável. Entretanto, são necessários cuidados 

especiais para evitar a contaminação através do uso inadequado.  

 

Também neste caso, faz-se necessário estabelecer um sistema predial (instalação 

hidráulica) independente para evitar a contaminação da água potável, e o tratamento 

adequado em função da utilização.  
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Quadro 5.15 – Sistema predial para captação e utilização de água cinza 

 

Indicador A II.9 Sistema predial específico para reutilização de águas servidas (águas 
cinza). 

Entendimento A reutilização da água cinza pode ser viável para fins específicos como, 
por exemplo, descargas de banheiros ou outros nos quais não é 
necessário água de melhor qualidade. Pressupõe-se a existência de um 
sistema predial específico (instalação hidráulica) para a captação e 
reutilização de água cinza na realização das atividades normais do 
empreendimento, incluindo as medidas necessárias de tratamento que 
possibilitem o uso adequado. O indicador é definido em função dos 
possíveis usos de água servida que o sistema permite.  

Intenção  Incentivar a reutilização de águas cinza, promovendo a redução e o uso 
racional de água potável 

Aplicabilidade Todos os tipos e porte de empreendimentos 
Indicador equivalente 
Habitat + 

AII.9 – Sistema predial para captação e utilização de água cinza 

Indicador equivalente 
LEED 

Não possui 

Indicador equivalente 
AQUA 

Não possui 

Indicador equivalente 
SELO AZUL 

Não possui 

Documentos de 
referência 

 

Exigência legal   

Grau de importância 1  
Avaliação  Pontuação 
Prática inaceitável Não existe sistema predial para reutilização de águas 

cinza para usos específico 
-1 

Prática aceitável Existe sistema predial específico para a captação 
independente de águas cinza provenientes das áreas 
comuns que possibilite seu uso em descarga de 
banheiros em áreas comuns. 

0 

Boa prática Existe sistema predial específico para a captação 
independente de águas cinza provenientes das áreas 
comuns e privativas que possibilite seu uso em descarga 
de banheiros em áreas comuns e privativas. 

3 

Melhor prática Existe sistema predial específico para a captação 
independente de águas cinza provenientes das áreas 
comuns e privativas que possibilite seu uso em descarga 
de banheiros em áreas comuns e privativas e para 
jardinagem. 

5 

Pontuação atribuída: -1 
Resultado do indicador: -1 

 

Este indicador deve ser aplicado na fase de projeto. Uma vez a edificação concluída 

fica difícil adequar as instalações para este propósito. O CPqAM não foi projetado 

com sistema de captação de água cinza independente, portanto a pontuação do 

indicador é -1 .  
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AII.10 – Sistema predial para captação e uso de ene rgia solar  

 

No Brasil o uso de luz solar como fonte de energia térmica é considerada técnica e 

economicamente viável para aquecimento de água. Neste caso, considera-se que o 

método mais viável é através de coletores solares. Com este indicador procura-se 

estimular o emprego de energia solar como alternativa de energia limpa e renovável, 

especialmente, para o aquecimento de água. A relação entre kWh e MJ é de 1:3,6. 

 

Quadro 5.16 – Sistema predial para captação e uso de energia solar 

 

Indicador A II.10 Energia gerada por área dos coletores, no período de um ano. 
Entendimento Considera-se que a energia solar consiste em alternativa viável para 

aquecimento de água. Pressupõe-se a existência de um sistema predial 
para a utilização de energia solar para este fim. O indicador é definido em 
função da capacidade de geração de energia térmica deste sistema. 
Estima-se que o volume de água destinada para banho é em torno de 
20% do volume total de abastecimento.  

Intenção  Incentivar a utilização de fontes renováveis de energia, como a solar. 
Aplicabilidade Todos os tipos e porte de empreendimentos 
Indicador equivalente 
Habitat + 

AII.10– Sistema predial para captação e utilização de água cinza 

Indicador equivalente 
LEED 

Energy & Atmosphere 
Subcategoria 3 – Medição do desempenho 
Crédito 4 – Energia renovável 

Indicador equivalente 
AQUA 

Categoria 4 - Gestão da Energia ( ECO- GESTÃO) 
4.2. Redução do consumo de energia primária e poluente associados 
4.2.3. Emprego de modalidades energéticas locais de origem renovável 

Indicador equivalente 
SELO AZUL 

Categoria 3 – Eficiência energética 
3.8. Fontes alternativas de energia 

Documentos de 
referência 

 

Exigência legal Não  

Grau de importância 2  
Avaliação A quantidade de energia, por área dos coletores, que o 

sistema tem capacidade de gerar, no período de um ano, 
corresponde a: 

Pontuação 

Prática inaceitável 40 MJ/m²/ano  -1 
Prática aceitável 50 MJ/m²/ano  0 
Boa prática 80 MJ/m²/ano  3 
Melhor prática 100 MJ/m²/ano  5 

Pontuação atribuída: 0 
Resultado do indicador: 0 
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Toda energia do CPqAM é fornecida pela CELPE e através de gerador a óleo diesel. 

Mesmo com grande disponibilidade de área de coberta para instalação de coletores 

solares, o consumo de água aquecida no Centro não justifica o custo de implantação 

e manutenção  de um sistema de captação de energia solar, portanto este indicador 

foi considerado nulo, ou seja, 0.  

 
AII.16 – Disponibilidade de energia elétrica  
 

No mundo atual a energia elétrica é indispensável para a sociedade, pois a maioria 

das atividades desenvolvidas pela humanidade depende dela. A falta de 

abastecimento de energia pode provocar danos irreparáveis e até mesmo provocar a 

perda de uma pesquisa ou uma vida que depende de equipamentos para se manter.  

 

No Brasil, mais de 95% da energia elétrica produzida é proveniente de usinas 

hidrelétricas – aproveitamento do potencial hidráulico dos rios que possuem elevado 

volume de água e desníveis em seu curso.    

 

A Companhia Energética de Pernambuco (CELPE) é a empresa responsável pela 

distribuição de energia no estado e conseqüentemente na área de implantação do 

CPqAM .  

Quadro 5.17 – Disponibilidade de energia elétrica 

 

Indicador A II.16 Disponibilização contínua de energia elétrica para suprir as necessidades 
de funcionamento do empreendimento. 

Entendimento Entende-se que o sistema de abastecimento de energia elétrica pode ser 
o público ou do próprio empreendimento, o que se deseja avaliar é a 
disponibilização contínua no fornecimento de energia. Em princípio o 
sistema de abastecimento público deveria proporcionar toda energia 
necessária, sem interrupções no abastecimento. Alternativamente, pode-
se empregar o fornecimento complementar de energia através de grupos 
geradores.   

Intenção  Incentivar a disponibilização contínua de energia elétrica para suprir as 
necessidades de funcionamento do empreendimento com segurança. 

Aplicabilidade Todos os tipos e porte de empreendimentos 
Indicador equivalente 
Habitat + 

Não possui 

Indicador equivalente 
LEED 

Não possui 

Indicador equivalente 
AQUA 

Não possui 

Indicador equivalente 
SELO AZUL 

Não possui 
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Documentos de 
referência 

 

Exigência legal Não  

Grau de importância 5  
Avaliação  Pontuação 
Prática inaceitável Ocorre falta no fornecimento de energia trimestralmente, 

e não existe  meio alternativo de fornecimento.  
-1 

Prática aceitável Ocorre falta no fornecimento de energia semestralmente 
e não existe  meio alternativo de fornecimento.  

0 

Boa prática Ocorre falta no fornecimento de energia trimestralmente, 
porém existe  meio alternativo de fornecimento. 

3 

Melhor prática Ocorre falta no fornecimento de energia semestralmente 
porém existe  meio alternativo de fornecimento.  

5 

Pontuação atribuída: 3 
Resultado do indicador: 15 

 

Apesar do abastecimento da CELPE ser normalmente continuo, ainda assim, por 

razões imprevisíveis, ocorrem interrupções no fornecimento numa média de quatro 

vezes ao ano, o que caracteriza uma freqüência trimestral. O CPqAM possui grupo 

gerador que alimenta apenas os equipamentos essenciais ao desenvolvimento das 

pesquisas e os equipamentos de segurança. Mesmo assim dentro do que propõe o 

indicador, o CPqAM possui uma “boa prática” por se precaver diante de alguma 

falha no fornecimento de energia. 

 

� REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM 
 
 
Este subconjunto de indicadores ambientais diz respeito à reutilização ou reciclagem 

dos diversos recursos empregados na utilização/operação do empreendimento 

imobiliário. Entretanto, podem ser estimados na fase de projeto em função das 

especificações, fornecendo previamente informações que poderão ser verificadas na 

fase de ocupação. 

 
AIII.1 – Utilização de água pluvial  
 

O aproveitamento de águas pluviais é uma alternativa sócio-ambiental responsável,  

e econômica. Em alguns estados do Brasil esta prática já é obrigatória, pois existem 

leis que regulamentam o destino para a água coletada.   
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Diante da existência de um sistema de captação de água pluvial, é importante que 

haja a manutenção e utilização da água armazenada. Nada adianta se o sistema for 

sub ou superdimensionado e se não funcionar de maneira adequada. 

Este indicador pressupõe a existência de um sistema adequado para captação e 

utilização de água pluvial independente da água potável (ver indicador A.II.8). Na 

fase de projeto o indicador é medido em função do volume de água pluvial que o 

sistema é capaz de captá-la e utilizá-la, em relação ao volume total de água tratada 

prevista (ver indicador A.IV.1). Já na fase de pós ocupação, o indicador é medido 

pela efetiva utilização de água pluvial retida em relação ao consumo de água 

tratada. 

Quadro 5.18 – Utilização de água pluvial 

 

Indicador A III.1 Percentual de volume de água pluvial retida e utilizada em relação ao 
volume total de água tratada. 

Entendimento Conhecer o percentual de volume de água pluvial retida e utilizada, na 
realização das atividades normais do empreendimento, permite a 
comparação com valores de referência e estimula a adoção de medidas 
especificas para a retenção e reuso de águas pluviais. Esta avaliação só 
será viável se houver sistema predial específico que permita captação e 
reuso das águas pluviais. 

Intenção  Incentivar a reutilização de águas pluviais, promovendo o uso racional de 
água. 

Aplicabilidade Todos os tipos e porte de empreendimentos 
Indicador equivalente 
Habitat + 

O mesmo 

Indicador equivalente 
LEED 

Não possui 

Indicador equivalente 
AQUA 

Não possui 

Indicador equivalente 
SELO AZUL 

5. Gestão da água 
5.5. Aproveitamento de águas pluviais 

Documentos de 
referência 

 

Exigência legal Sim  

Grau de importância 3  
Avaliação O percentual de volume de água pluvial utilizada em 

relação ao volume total de água tratada consumida é 
igual a: 

Pontuação 

Prática inaceitável 2% -1 
Prática aceitável 5% 0 
Boa prática 14% 3 
Melhor prática 20% 5 

Pontuação atribuída: -1 
Resultado do indicador: -3 
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Como visto no indicador AII.8, o empreendimento não possui sistema de captação 

de água pluvial, portanto a avaliação do empreendimento com relação a esse 

indicador é de “prática inaceitável”. 

 
 
AIII. 2 –  Utilização de água cinza  
 

Este indicador promove a utilização de água cinza para descarga, jardinagem ou 

outro uso, quando viável, como uma medida que se destaca pela redução do 

consumo de água tratada ou de boa qualidade para esses fins.  

Este indicador pressupõe a existência de um sistema para captação e utilização de 

água cinza independente da água potável (ver indicador A.II.9). Na fase de projeto o 

indicador é medido em função do volume de água cinza que o sistema é capaz de 

captá-la e utilizá-la, em relação ao volume total de água tratada prevista (ver 

indicador A.IV.1). 

 

Já na fase de pós ocupação, o indicador é medido pela efetiva utilização de água 

cinza em relação ao consumo de água tratada. 

 

Quadro 5.19 – Utilização de água cinza 

 

Indicador A III.1 Percentual de volume de água cinza retida e utilizada em relação ao 
volume total de água tratada. 

Entendimento Conhecer o percentual de volume de água cinza retida e utilizada, na 
realização das atividades normais do empreendimento, permite a 
comparação com valores de referência e estimula a adoção de medidas 
específicas para a retenção e reuso de águas cinza, promovendo o uso 
racional de água tratada. Esta avaliação só será viável se houver sistema 
predial específico que permita captação e reuso das águas cinza. 

Intenção  Incentivar a reutilização de águas cinza. 
Aplicabilidade Todos os tipos e porte de empreendimentos 
Indicador equivalente 
Habitat + 

Igual 

Indicador equivalente 
LEED 

Não possui 

Indicador equivalente 
AQUA 

Não possui 

Indicador equivalente 
SELO AZUL 

Não possui 

Documentos de 
referência 

 

Exigência legal   
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Grau de importância 2  
Avaliação O percentual de volume de água cinza utilizada em 

relação ao volume total de água tratada consumida é 
igual a: 

Pontuação 

Prática inaceitável 2% -1 
Prática aceitável 5% 0 
Boa prática 14% 3 
Melhor prática 20% 5 

Pontuação atribuída: -1 
Resultado do indicador: - 2 

 

Semelhante ao indicador anterior, não há projeto de sistema para reaproveitamento 

de águas cinza. Portanto não há utilização de água cinza, recaindo numa “prática 

inaceitável”. 

 

� RACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 

 

Este conjunto de indicadores ambientais enfoca o consumo de água e energia, 

reaproveitamento de água pluvial e cinza e o emprego de  energia limpa e renovável 

visando promover a preservação dos recursos naturais através da redução do 

consumo e do uso racional destes recursos, durante a vida útil do empreendimento 

imobiliário.  

 

Para a implantação destes indicadores é necessário que o empreendimento 

disponha dos meios para monitorar o consumo individual destes recursos naturais, 

para reuso de água e para o emprego de fontes alternativas de energia. Na fase de 

projeto estes indicadores são estimados em função das especificações previstas, 

fornecendo previamente informações que poderão ser verificadas na fase de 

ocupação. 

 
AIV. 1 – Consumo de água tratada  
 

Este indicador mede o consumo de água tratada para comparação com valores de 

referência no intuito de promover a sua redução. Na fase de projeto o indicador é 

mensurado a partir do valor mínimo do consumo de água tratada, prevista na 

legislação e normas técnicas para projetos das instalações hidráulicas.   
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De acordo com a NBR 5626 – Instalação Predial de Água Fria - que fixa as 

exigências à maneira e os critérios para projetar as instalações prediais de água fria, 

atendendo às condições técnicas mínimas de higiene, economia, segurança e 

conforto aos usuários, a estimativa de consumo diário considerada para o CPqAM é 

de 50 l/hab/dia  (edifícios públicos ou comerciais). 

 

Portanto a estimativa de consumo mensal de água potável para atender as 

necessidade de funcionamento do CPqAM será de: 50 litros x 600 pessoas 

(população média) x 30 dias  = 900.000 litros ou 900m3.  

 

Quadro 5.20 – Consumo de água tratada 

 

Indicador A IV.1 Consumo de água tratada  
Entendimento Conhecer o volume de água tratada consumida, por pessoa, na 

realização das atividades diárias e comparar com valores de referência 
para promover o uso racional dos recursos hídricos. 

Intenção  Incentivar o uso racional de água tratada. 
Aplicabilidade Todos os tipos e porte de empreendimentos 
Indicador equivalente 
Habitat + 

AIV.1 – Consumo de água tratada 

Indicador equivalente 
LEED 

Não possui 

Indicador equivalente 
AQUA 

Não possui 

Indicador equivalente 
SELO AZUL 

Não possui 

Documentos de 
referência 

NBR 5626:1998 
Lei de Edificações 

Exigência legal Sim  

Grau de importância 5  
Avaliação Verificar a relação consumo diário em litros por usuário Pontuação 
Prática inaceitável 60 litros /pessoa/dia (+ 20%) -1 
Prática aceitável 50 litros /pessoa/dia ( = norma) 0 
Boa prática 35 litros /pessoa/dia ( - 30%) 3 
Melhor prática 25 litros /pessoa/dia ( - 50%) 5 

Pontuação atribuída: 0 
Resultado do indicador: 0 

 

De acordo com as contas pagas à COMPESA, o consumo mensal médio dos últimos 

três anos foi de 810 m3 o que significa um consumo de 45 litros por usuário  ao dia. 

Portanto a avaliação deste indicador é de “prática aceitável”, pois se encontra mais 

próximo ao que a legislação determina. 
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Observamos que no caso deste indicador é necessário fazer a adequação dos 

valores da avaliação de acordo com o tipo de empreendimento estudado, 

obedecendo aos percentuais adotados a partir do que a legislação determina. 

 
AIV. 2 – Consumo de energia elétrica  
 

Este indicador avalia o consumo de energia elétrica e compara com valores de 

referência no intuito de promover o uso racional. Ele também visa a preservação e 

racionalização dos recursos naturais empregados na geração de energia elétrica.  

 

Apesar da fonte principal de energia elétrica (hidrelétrica) do CPqAM ser 

considerada   renovável e limpa na sua geração, a construção de hidroelétricas é 

responsável por diversos impactos ambientais, como: destruição da vegetação, 

emissão de gases na atmosfera, devido à decomposição da vegetação inundada, 

redução de área destinada à ocupação e à agricultura, além dos impactos 

associados à relocação de pessoas ou até mesmo de cidades. 

 

Na fase de projeto, para fazer a estimativa do consumo de energia elétrica de um 

empreendimento, é necessário identificar todos os seus equipamentos e verificar as 

informações de consumo para que o cálculo seja mais preciso possível. 

Normalmente, são utilizados programas computacionais para auxiliar no 

planejamento.  

 

No caso de uma edificação em funcionamento, para se obter uma comparação é 

necessário a avaliação do consumo energético de edifícios com ocupações 

similares. Portanto para este estudo foi adotado o indicador da pesquisa realizada 

por Clayton Morales em 2007 no Campus da Universidade de São Paulo por possuir 

edifícios com diferentes ocupações como é o caso do CPqAM em menor escala. 

 

O indicador utilizado relaciona o consumo kWh/mês por usuário, onde os valores 

são de 81,05 KWh/mês em período de férias e de  88,11 KWh/mês no período letivo.  
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Quadro 5.21  –  Consumo de energia elétrica 

 

Indicador A IV.2 Consumo médio mensal de energia elétrica, mensurado em potência por 
usuário (kWh/pessoa).  

Entendimento Conhecer o consumo médio mensal de energia elétrica, na realização das 
atividades normais do empreendimento, permite a comparação com 
valores de referência e promove a redução e o uso racional dos recursos 
naturais empregados na geração de energia elétrica. 

Intenção  Promover o uso racional de energia elétrica. 
Aplicabilidade Todos os tipos e porte de empreendimentos 
Indicador equivalente 
Habitat + 

O mesmo - modificado 

Indicador equivalente 
LEED 

Não possui 

Indicador equivalente 
AQUA 

Não possui 

Indicador equivalente 
SELO AZUL 

Não possui 

Documentos de 
referência 

 

Exigência legal   

Grau de importância 5  
Avaliação O consumo médio mensal de energia elétrica é igual a: Pontuação 
Prática inaceitável 105 kWh/pessoa/mês (+ 20%) -1 
Prática aceitável 88 kWh/pessoa/mês ( = indicador) 0 
Boa prática 52 kWh/pessoa/mês (- 40%) 3 
Melhor prática 35 kWh/pessoa/mês (- 60%) 5 

Pontuação atribuída: 3 
Resultado do indicador: 15 

 

De acordo com as contas pagas à CELPE, o consumo mensal médio do último ano 

foi de 24.150 KWh o que significa um consumo de 40,25 KWh por usuário ao dia. 

Portanto a avaliação deste indicador é de “boa prática”, pois ultrapassa uma redução 

de 40% no consumo previsto. 

 

AIV. 3 –  Consumo de energia renovável gerada no pr óprio empreendimento 
 
 

As fontes de energia renovável são aquelas em que os recursos naturais utilizados 

são capazes de se regenerar, ou seja, são considerados inesgotáveis, diferente de 

fontes não - renováveis como os combustíveis fósseis. Os principais recursos 

naturais utilizados na obtenção de energia limpa são: o sol: (energia solar), o vento 

(energia eólica), os rios e correntes de água doce (energia hidráulica), os mares e 
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oceanos (energia mareomotriz e energia das ondas), a matéria orgânica (biomassa) 

e o calor da Terra (energia geotérmica). 

 

E ainda existem os combustíveis renováveis que provem de matéria-prima renovável 

para a natureza, como a cana-de-açúcar, utilizada para a fabricação do álcool e 

também de vários outros vegetais como a mamona e girassol utilizados para a 

fabricação do biodiesel ou outros óleos vegetais que podem ser usados diretamente 

em motores diesel com algumas adaptações. 

 

A viabilidade técnica e econômica do emprego de energia renovável deve ser 

avaliada de acordo com as necessidades de cada empreendimento e disponibilidade 

de recursos naturais no local de implantação.  A região do nordeste brasileiro, é 

muito propensa a utilização de energia renovável, pois sua geografia possui a 

maioria dos recursos naturais necessários a obtenção de energia limpa.  

 

Este indicador é mensurado em função da quantidade prevista de energia elétrica 

economizada com o emprego de qualquer tipo de energia renovável e alternativa, 

exceto a hidrelétrica que já é a principal fonte de abastecimento.  

 

Quadro 5.22 –  Consumo de energia renovável gerada no empreendimento 

 

Indicador A IV.3 Percentual do consumo de energia renovável gerada no empreendimento 
em relação ao consumo total de energia. 

Entendimento Conhecer o percentual de consumo de energia renovável gerada no 
empreendimento, na realização das atividades normais dos usuários, 
permite a comparação com valores de referência e promove o uso 
racional dos recursos naturais empregados na geração de energia. 

Intenção  Incentivar o emprego de energia renovável no empreendimento. 
Aplicabilidade Todos os tipos e porte de empreendimentos 
Indicador equivalente 
Habitat + 

O mesmo - modificado 

Indicador equivalente 
LEED 

Não possui 

Indicador equivalente 
AQUA 

Não possui 

Indicador equivalente 
SELO AZUL 

Não possui 

Documentos de 
referência 

 

Exigência legal Não  
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Grau de importância 2  
Avaliação O percentual de consumo de energia renovável gerada 

no empreendimento em relação ao consumo total de 
energia é igual a: 

Pontuação 

Prática inaceitável 0% -1 
Prática aceitável 10% 0 
Boa prática 20% 3 
Melhor prática 60% 5 

Pontuação atribuída: -1 
Resultado do indicador: - 2 

 

Neste caso a avaliação é negativa porque não é prevista nenhuma medida para 

produção de energia renovável alternativa.  

 

AIV. 5 –  Redução do consumo de água potável 

 

A redução do consumo de água potável numa edificação pode ser obtida através 

das seguintes ações: 

 

• Levantamento do perfil de consumo e avaliação do potencial de redução; 

• Diagnóstico preliminar das instalações hidráulicas; 

• Caracterização de hábitos e vícios de desperdício; 

• Pesquisa/correção de vazamentos em rede de água, reservatórios e instalação 

hidráulica predial; 

• Estudo de alternativas para substituição de equipamentos hidráulicos 

convencionais por equipamentos economizadores de água; 

• Estudo de alternativas para reaproveitamento de água de processo e utilização 

de água de reuso; 

• Gestão do consumo após a intervenção. 

 

Na maioria das edificações, as bacias sanitárias, os chuveiros e os lavatórios, são 

respectivamente, os que representam as maiores parcelas no consumo de água. 

Excluem-se desta afirmativa, edificações de utilizam a água como insumo para o 

desenvolvimento de suas atividades. Sendo assim, as ações que visam à redução 

do volume consumido nesses aparelhos sanitários, impactam diretamente no 

consumo total do empreendimento.  
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A adoção de equipamentos economizadores deve ser prevista na fase de projeto, 

entretanto, são de fácil instalação em edifícios em funcionamento, pois se conectam 

externamente as instalações existentes. O percentual de economia do consumo de 

água pode variar de acordo com a quantidade e tipo de cada peça. 

 
Neste estudo, este indicador irá avaliar o percentual de dispositivos economizadores 

instalados nos pontos de consumo independente do percentual de redução do 

consumo de água promovido por eles. 

 
Quadro 5.23 –  Redução do consumo de água potável 

 

Indicador A IV.5 Redução do consumo de água potável através de equip amentos 
economizadores  

Entendimento A utilização de equipamentos economizadores instalados nos pontos de 
consumo contribui para a redução do consumo de água. Portanto, quanto 
mais pontos possuírem estes equipamentos maior será o percentual de  
redução do consumo de água potável.  

Intenção  Limitar as vazões de utilização e otimizar o consumo de água potável 
Aplicabilidade Todos os tipos e porte de empreendimentos 
Indicador equivalente 
Habitat + 

Não possui 

Indicador equivalente 
LEED 

Categoria - Water Efficiency 
Crédito 2 – Redução do consumo de água potável 

Indicador equivalente 
AQUA 

5. Gestão da água ( ECO-GESTÃO) 
5.1. Redução do consumo de água potável 
5.1.1. Redutores de pressão (caso a pressão seja superior a 300 KPa) 
5.1.2. Soluções economizadoras de água 
5.1.3. Medidas adotadas para limitar o consumo de água potável 

Indicador equivalente 
SELO AZUL 

5. Gestão da água 
5.2. Dispositivos economizadores - bacia sanitária 
5.3. Dispositivos economizadores - arejadores 
5.4. Dispositivos economizadores - registros reguladores de vazão 

Documentos de 
referência 

 

Exigência legal Não  

Grau de importância 3  
Avaliação O percentual dos pontos de consumo que possuem 

equipamentos economizadores é: 
Pontuação 

Prática inaceitável 0% -24% -1 
Prática aceitável 25% - 49% 0 
Boa prática 50% - 74% 3 
Melhor prática 75% - 100% 5 

Pontuação atribuída: -1 
Resultado do indicador: - 3 
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O CPqAM possui um total de 533 pontos de consumo, sendo 101 de bacias 

sanitárias, 31 de chuveiros, 115 de lavatórios, 126 de pias de laboratório e 160 de 

diversas utilizações. A maioria das bacias sanitárias possui caixa acoplada, porém 

nenhuma apresenta dispositivo com acionamento duplo, e ainda existem 10 bacias 

que possuem válvula de descarga. Das 115 torneiras de lavatório, 64 são 

hidromecânica; e das 126 de laboratório, 42 possuem acionamento por pedal. Dos 

160 pontos restantes nenhum possui dispositivo economizador. Portanto dos 533 

pontos existentes, apenas 86 pontos possui algum tipo de dispositivo. Isto 

representa um percentual de 16% o que é considerada uma “prática inaceitável”. 

 

AIV. 6 –  Redução do consumo de energia elétrica  

 

A redução do consumo de energia numa edificação pode ser obtida através das 

seguintes ações: 

 

• Levantamento do perfil de consumo e avaliação do potencial de redução; 

• Diagnóstico preliminar das instalações elétricas; 

• Caracterização de hábitos e vícios de desperdício; 

• Pesquisa/correção de fuga de corrente; 

• Estudo de alternativas para substituição de equipamentos convencionais por 

equipamentos economizadores de energia; 

• Gestão do consumo após a intervenção. 

 
Na maioria das edificações, os equipamentos e a iluminação, são respectivamente, 

os que representam as maiores parcelas no consumo de energia. Sendo assim,  

ações que visam à redução do consumo destes aparelhos elétricos e da iluminação, 

impactam diretamente no consumo total do empreendimento.  

 

A adoção de equipamentos com uma melhor eficiência energética deve ser prevista 

no momento da compra. O percentual de economia do consumo de energia pode 

variar de acordo com a quantidade, o tipo de cada aparelho e o tempo de utilização. 
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Quadro 5.24 –  Redução do consumo de energia elétrica  

 

Indicador A IV.6 Redução do consumo de energia através de equipament os eficientes 
e economizadores  

Entendimento A utilização de equipamentos eficientes e economizadores contribuem 
para a redução do consumo de energia. Portanto, quanto mais forem  
estes equipamentos maior será o percentual de  redução do consumo de 
energia elétrica.  

Intenção  Limitar e otimizar o consumo de energia elétrica 
Aplicabilidade Todos os tipos e porte de empreendimentos 
Indicador equivalente 
Habitat + 

Não possui 

Indicador equivalente 
LEED 

Não possui 

Indicador equivalente 
AQUA 

Não possui 

Indicador equivalente 
SELO AZUL 

Não possui 

Documentos de 
referência 

 

Exigência legal Não  

Grau de importância 3  
Avaliação  Pontuação 
Prática inaceitável A edificação não tem nenhum controle da eficiência 

energética dos equipamentos e as lâmpadas são 
incandescentes. 

-1 

Prática aceitável A edificação não tem nenhum controle da eficiência 
energética dos equipamentos, porém mais de 50% das 
lâmpadas são fluorescentes. 

0 

Boa prática Mais de 50% dos equipamentos possui controle de 
eficiência energética e 100% das lâmpadas são 
fluorescentes. 

3 

Melhor prática Todos os equipamentos possui controle de eficiência 
energética e 100% lâmpadas são fluorescentes e as 
áreas de circulação possuem sensores de presença. 

5 

Pontuação atribuída: 0 
Resultado do indicador: 0 

 

O CPqAM não possui nenhuma política de compra de equipamentos com melhor 

eficiência energética, nem sensores de presença nas áreas de circulação, porém 

quase 100% das lâmpadas são fluorescentes. Portanto esta condição é  uma 

“prática aceitável”. 
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5.2.5. Análise comparativa dos resultados da aplica ção dos indicadores 

 

A pontuação obtida com a aplicação dos indicadores demonstra que o desempenho 

do sistema de água é mais deficiente do que o sistema elétrico. Excluindo-se os 

resultados nulos, 66% dos indicadores de energia apresentam pontuações positivas 

contra 18% dos indicadores de água. Os indicadores de água que obtiveram menor 

pontuação se relacionam com a ausência de utilização de água pluvial como fonte 

alternativa e principalmente com as condições da área destinada à implantação do 

empreendimento. As melhores pontuações estão relacionadas à disponibilização 

dos recursos naturais e surpreendentemente ao consumo de energia elétrica. De 

maneira geral, a maioria dos indicadores obtiveram pontuações nulas ou negativas ( 

Figura 5.2)  

 

 

 

Figura 5.2 – Gráfico comparativo dos valores dos indicadores 

 

Considerando a pontuação obtida por cada categoria do Habitat+, a que obteve 

melhor desempenho foi a de Racionalização dos Recursos e a de menor 

desempenho, assim como seus indicadores, foi a categoria da Área Destinada ao 

Empreendimento conforme demonstrado na Figura 5.3. 
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Figura 5.3  – Gráfico comparativo dos valores das categorias do Habitat+ 

 

Outro aspecto importante observado é que menos da metade dos indicadores 

possuem exigência legal, comprovando que ainda é necessária a elaboração de leis 

que obriguem a adoção de parâmetros de sustentabilidade aos edifícios. 

 

O resultado encontrado com o exercício proposto possibilitou verificar quais os 

aspectos que conferem sustentabilidade aos sistemas de água e energia de uma 

edificação, e analisar quais os pontos mais críticos e os mais favoráveis da 

edificação em estudo.   
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5.3. SITUAÇÃO AMBIENTAL DO CPqAM 

 

Em 1999, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), através da Portaria nº 510/2002A, 

criou a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). Tal iniciativa teve por 

diretriz instaurar um processo de construção de uma nova cultura institucional na 

administração pública, visando à participação dos servidores na otimização dos 

recursos, no combate ao desperdício e na busca de uma melhor qualidade do 

ambiente de trabalho. 

 

Barata et al (2007) salienta que para a implementação da A3P, o MMA propõe: 1- a 

criação de um grupo responsável pela Agenda na empresa, composto por servidores 

de várias áreas da instituição; 2- a realização do diagnóstico da situação, 

identificando pontos críticos e avaliando os impactos ambientais e desperdícios; 3- a 

elaboração do planejamento integrado, envolvendo o maior número de 

colaboradores e áreas de trabalho; 4- a definição de projetos e atividades, 

priorizando ações de maior urgência; 5- a implementação das atividades 

programadas, realizando treinamentos e disponibilizando recursos físicos e 

financeiros; 6- a avaliação e o monitoramento do desempenho ambiental, 

identificando avanços e deficiências; 7- a busca de uma melhoria progressiva 

através da avaliação sistemática, do replanejamento, da introdução de novas 

tecnologias e da capacitação de funcionários. 

 

O CPqAM como instituição do setor público, que têm como missão direta promover o 

bem-estar da sociedade, tomou a iniciativa de implantar um sistema de gestão 

ambiental através da elaboração do Plano Diretor Ambiental do CPqAM . Este plano 

seguiu as etapas propostas pela A3P e necessitou do engajamento de alguns 

servidores e da realização de diversas pesquisas, na qual se inclui a pesquisa 

apresentada neste trabalho.  

 

O resultado da aplicação dos indicadores desta pesquisa, contribuiu de maneira 

significativa para o reconhecimento das principais necessidades referente aos 

sistemas de água e energia do CPqAM.  Estas necessidades foram transformadas 

em ações e inseridas nas categorias equivalentes do Plano Diretor Ambiental do 

CPqAM.   
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5.3.1. Plano Diretor Ambiental do CPqAM 

 

O Plano Diretor Ambiental (PDA) do CPqAM é um documento que formula diretrizes 

básicas para implantação de uma política de gestão ambiental que promova a 

sustentabilidade institucional, a redução dos impactos ambientais e o alcance da 

ecoeficiência, de  modo a cumprir a legislação ambiental vigente. 

 

Nele são estabelecidas diretrizes de ações, indicadores, responsáveis e prazos de 

execução. As propostas de ação foram definidas com base em 5 (cinco) áreas 

temáticas: 1- Gestão Energética; 2- Gestão da Água; 3- Gerenciamento de 

Resíduos; 4- Conforto e Segurança Ambiental; 5- Educação Ambiental.  

 

Cabe ressaltar que esta pesquisa contribuiu apenas para as áreas de Gestão 

Energética e Gestão da Água; e que o plano inclui tanto ações que já estão sendo 

parcialmente implementadas na instituição, através de ações pontuais, como 

também ações que deverão ser implementadas de modo articulado e permanente.  

 

Como todo Plano Diretor, o PDA do CPqAM é um documento que propõe revisões 

periódicas ou imediatas - diante de alguma necessidade não comtemplada 

anteriormente. Portanto as ações inicialmente propostas podem vir a sofrer 

alterações durante a implementação do plano. 

 

O objetivo da área de Gestão da Água é implantar um processo de gerenciamento 

da água na instituição, de modo a otimizar o uso racional e garantir a qualidade.  Já 

o da área de Gestão Energética é implantar ações estratégicas na área de energia, 

de modo a aumentar a eficiência energética e reduzir os custos da instituição.  

 

Diante do diagnostico da situação atual dos sistemas de água e energia do CPqAM 

demonstrado no Capitulo 4,  juntamente com a aplicação dos indicadores das 

respectivas categorias, foi possível estabelecer as ações para o PDA conforme 

relacionadas nos Quadro 5.23 e 5.24. 
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Quadro 5.23 – Proposta de Ações na Área de Gestão da Água 

 

AÇÃO  PRODUTO RESPONSÁVEL 
1. Realizar diagnóstico preliminar das 
instalações hidrossanitárias, identificando o 
perfil de consumo e o potencial de redução 

Diagnóstico 
realizado 

Setor de Gestão 
Ambiental e SATEC 

2.Apoiar a UFPE na reabilitação ambiental do 
Canal do Cavouco 

Parceria firmada Diretoria, Setor de 
Gestão Ambiental e 
UFPE 

3. Elaborar projetos para obtenção de 
financiamento na área de uso racional da 
água  

Projetos submetidos Setor de Gestão 
Ambiental 

4. Monitorar a qualidade da água da 
instituição 

Análise físico-
química 

Setor de Gestão 
Ambiental 

5. Avaliar os sistemas especiais de água 
(destiladores e chillers) 

Relatório de 
avaliação 

Setor de Gestão 
Ambiental 

6.Realizar levantamento da necessidade de 
aquisição de hidrômetros individualizados e 
de equipamentos economizadores 

Diagnóstico 
realizado 

Setor de Gestão 
Ambiental e SATEC 

7. Realizar análise custo-benefício para 
substituição de equipamentos  

Estudo realizado Setor de Gestão 
Ambiental 

8. Assessorar o processo de instalação dos 
hidrômetros individualizados e dos 
equipamentos economizadores 

Equipamentos 
instalados e ativos 

Diretoria, Setor de 
Gestão Ambiental e 
SATEC 

9. Avaliar a viabilidade de desmembramento 
da rede de águas pluviais para reuso e/ou 
drenagem 

Estudo realizado Diretoria, Setor de 
Gestão Ambiental e 
SATEC 

10. Assessorar a implantação do sistema de 
captação de água de chuva para usos 
específicos 

Sistema implantado 
e ativo 

Diretoria, Setor de 
Gestão Ambiental e 
SATEC 

11.Realizar estudo de adequação da rede de 
esgotamento sanitário 

Estudo realizado Setor de Gestão 
Ambiental e SATEC 

12. Assessorar a execução das intervenções 
para adequação da rede de esgotamento 
sanitário 

Projeto executado Diretoria, Setor de 
Gestão Ambiental e 
SATEC 

13. Gerenciar o uso da água após 
intervenções 

Relatório mensal  Setor de Gestão 
Ambiental 
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Quadro 5.24 – Proposta de Ações na Área de Gestão Energética 

 

AÇÃO  PRODUTO RESPONSÁVEL 
1. Realizar diagnóstico preliminar das 
instalações elétricas, identificando o perfil de 
consumo e o potencial de redução 

Diagnóstico Setor de Gestão 
Ambiental e SATEC 

2. Avaliar o consumo energético da rede de 
emergência 

Estudo de avaliação Setor de Gestão 
Ambiental e SATEC 

3. Assessorar o processo de individualização 
do fornecimento de energia elétrica junto à 
CELPE 

Processo concluído Diretoria, Setor de 
Gestão Ambiental e 
SATEC 

4. Elaborar projetos para obtenção de 
financiamento na área de eficiência energética  

Projetos submetidos Setor de Gestão 
Ambiental 

5. Gerenciar a manutenção dos sistemas e 
equipamentos de refrigeração 

Contratos de 
manutenção vigentes 

Diretoria, Setor de 
Gestão Ambiental e 
SATEC 

6. Atualizar o inventário do parque de 
equipamentos laboratoriais 

Inventário atualizado Setor de Patrimônio, 
Setor de Gestão 
Ambiental e SATEC 

7. Identificar as características de consumo 
energético dos equipamentos laboratoriais de 
grande porte 

Relatório Setor de Gestão 
Ambiental e SATEC 

8. Realizar análise custo-benefício para 
substituição de equipamentos  

Estudo realizado Setor de Gestão 
Ambiental 

9. Gerenciar a manutenção do parque de 
equipamentos laboratoriais de grande porte 

Contratos de 
manutenção e 
Certificações 
vigentes 

Diretoria, Setor de 
Gestão Ambiental e 
SATEC 

10. Estabelecer critérios de exigências 
ambientais para aquisição de novos 
equipamentos  

Normatização interna Setor de Gestão 
Ambiental, Setor de 
Compras  

11. Assessorar o processo de substituição de 
equipamentos laboratoriais convencionais por 
equipamentos de menor consumo 

Aquisição de novos 
equipamentos 

Diretoria, Setor de 
Gestão Ambiental e 
SATEC 

12. Realizar levantamento da necessidade de 
aquisição de sensores de presença 

Estudo realizado Setor de Gestão 
Ambiental e SATEC 

13. Assessorar o processo de instalação de 
sensores de presença nas luminárias das 
áreas de circulação 

Sensores instalados 
e ativos  

Diretoria, Setor de 
Gestão Ambiental e 
SATEC 

14. Assessorar o processo de automatização 
dos elevadores (adoção do ADC - 
antecipação de chamadas) 

ADC implantado e 
ativo 

Diretoria, Setor de 
Gestão Ambiental e 
SATEC 

15. Realizar estudo de alternativas de 
produção de energia 

Estudo realizado Setor de Gestão 
Ambiental 

16. Gerenciar o consumo de energia após 
intervenções 

Relatório mensal de 
consumo 

Setor de Gestão 
Ambiental 

 

 

 

 

 

 



 137

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

A preocupação com a sustentabilidade nas edificações vem crescendo a cada dia 

diante da percepção da degradação provocada pela atividade da construção civil ao 

meio ambiente. Todos os personagens envolvidos no processo da construção sejam 

eles, projetistas, construtores, usuários, indústrias, fornecedores, governo etc. tem 

manifestado apoio a utilização de mecanismos que reduzam os danos provocados 

por esta atividade. Os métodos de avaliação de sustentabilidade de edifícios 

chegaram ao mercado e ao meio acadêmico com toda força para dar suporte a esta 

necessidade, porem ainda precisam ser amadurecidos para se tornarem mais 

precisos diante da complexidade de informações que necessitam.  

 

Devido a abrangência de atuação, a maioria dos métodos optaram em desenvolver 

indicadores relativos apenas a dimensão ambiental da sustentabilidade ao invés de 

encarar o desafio de lidar com os fatores sociais e econômicos que são bastante 

relevantes na atividade da construção civil. Qualquer iniciativa no sentido de 

minimizar os impactos negativos ambientais das construções já é bastante válida, 

mas não suficiente para caracterizar um empreendimento como sustentável.  O 

SBTool é uma das ferramentas que se exclui desta afirmação, por isso foi escolhida 

para referenciar o Habitat+  e conseqüentemente esta pesquisa.  

 

A quantidade de métodos disponíveis no mercado internacional provocou uma 

grande concorrência no sentido de se obter o maior número de empreendimentos 

certificados, e com isso, estão sendo constantemente atualizados gerando várias 

versões. Alguns métodos apresentam uma diversidade de manuais de acordo com o 

tipo de empreendimento avaliado, porém seria mais prático se houvesse um manual 

de critérios gerais – aplicáveis a qualquer tipo de empreendimento – e outro de 

critérios complementares para atender as especificidades de cada tipologia. Ou 

ainda, deveriam permitir a flexibilidade de ajustar os indicadores de acordo com o 

empreendimento avaliado como o SBTool e o Habitat+. 
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Apesar de diversos parâmetros utilizados, alguns indicadores utilizados nesta 

pesquisa ainda possuem subjetividade nas suas avaliações. Tanto os indicadores 

quanto os sistemas de avaliação devem ter estudos complexos para sua 

estruturação, porém devem ter praticidade na aplicação para permitir uma maior 

disseminação dos métodos. 

 

Cada país adota uma metodologia conveniente, porém o SBtool é um método que 

foi fruto de troca de experiências entre diversos países e discussões durante várias 

conferências, por isso possui uma metodologia consensual como as agendas 21. 

Portanto, quanto à avaliação dos métodos de sustentabilidade de edifícios, conclui-

se que a metodologia do SBTool é a mais adequada e por isso devemos reunir 

todos os esforços no seu aprimoramento, ao invés de ficar criando novas 

metodologias. 

 

Devido à extensão territorial brasileira e a diferença climática entre as regiões, são 

muitas as variáveis que devem ser levadas em consideração, portanto um método 

brasileiro necessita de flexibilidade. O Habitat+ foi uma excelente iniciativa, pois o 

SBTool ainda não havia sido interpretado na realidade brasileira e o 

desenvolvimento desta pesquisa permitiu verificar a flexibilidade de adequação dos 

indicadores e a aplicação a diversas tipologias que o método permite.  

 

A maior limitação deste trabalho foi à necessidade de aplicação de indicadores em 

diferentes áreas de conhecimento, o que justifica que os métodos devem ser 

aplicados por uma equipe de multidisciplinar e não por um único profissional - isto 

também foi um fator relevante na escolha das categorias a serem trabalhadas. 

Também houve a dificuldade na interpretação dos idiomas e com relação a 

disponibilidade de material para consulta sem credenciamento as entidades 

responsáveis.  

 

A edificação escolhida para estudo de caso por ser ocupada com diversas funções, 

tornou o trabalho um tanto complexo. A interligação dos blocos e a existência de 

uma mesma infra-estrutura para todos eles impediu a realização de uma analise 

isolada de cada bloco, o que seria considerado uma situação mais favorável.  
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Apesar das deficiências encontradas por esta pesquisa, percebe-se que o processo 

de gerenciamento da água e energia no CPqAM, é realizado buscando respeitar a 

redução de consumo e desperdício e vem evoluindo em busca de sua 

sustentabilidade. O CPqAM vem tomando algumas medidas preventivas e 

corretivas, além de colocar como parte de seus objetivos o estabelecimento e a 

implantação de programas que contribuam para a sustentabilidade da Instituição.  

 

O processo de elaboração da política de gestão ambiental do CPqAM baseou-se no 

compromisso que a Instituição tem com a sociedade pernambucana e  nordestina, 

expressa na diversidade de ações desenvolvidas em seus departamentos. Portanto, 

a implantação do Plano Diretor Ambiental representa um desafio para tornar a 

instituição ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa.  

 

Neste sentido, o conhecimento de problemas ambientais da instituição, impulsionado 

pelo processo de elaboração do Plano Diretor Ambiental, apontou a necessidade de 

estruturação de um Setor de Gestão Ambiental (SGA) visando implantar a política de 

gestão ambiental do CPqAM na qual se inclui resultados desta pesquisa. 

 

Considerando o diagnostico realizado neste trabalho, podem-se apontar alguns 

fatores que merecem um estudo mais aprofundado devido à complexidade do 

assunto, como é o caso da estimativa do impacto de redução do consumo de água e 

energia, antes e após a realização das intervenções, e ainda a analise de custo e 

benefício com o cálculo do período de retorno dos investimentos. Estes dados iriam 

ajudar bastante o planejamento orçamentário de qual todo órgão público é refém. 

Ressaltamos que a todas as informações de redução do consumo deve ser sempre 

repassada aos usuários do sistema por meio da campanha de conscientização que 

tem a função de informar e de incentivá-los na economia dos recursos naturais.  

Além das recomendações anteriores, colocamos como sugestão para futuras 

pesquisas a estruturação e aplicação de indicadores das categorias que não foram 

contempladas neste trabalho, utilizando o mesmo estudo de caso para que a 

avaliação fique completa. Ressaltamos que para isso será necessário o 

envolvimento de profissionais de áreas afins. 

 



 140

Outra sugestão de pesquisa é referente a analise da legislação existente no sentido 

de propor a incorporação de práticas mais sustentáveis para novos 

empreendimentos e prazo de adequação de empreendimentos existentes. Até 

então, todas as metodologias são de caráter voluntário e é necessário que exista a 

obrigatoriedade de utilização de práticas mais sustentáveis para evitar que a 

degradação do meio ambiente pela atividade da construção civil seja reduzida. 

 

Por fim conclui-se que a pesquisa realizada conseguiu atingir os objetivos propostos 

inicialmente e gerou contribuições tanto para o aprimoramento dos métodos de 

avaliação, especialmente para o Habitat+, quanto para a instituição utilizada como 

estudo de caso. 
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