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RESUMO 

Os princípios de construção sustentável figuram como uma das alternativas globalmente 

utilizadas frente à ameaça de esgotamento dos recursos naturais, do aquecimento global e 

das consequentes alterações climáticas. Muitos países desenvolvidos possuem uma 

metodologia de avaliação ambiental de edifícios, e cada vez mais os países em 

desenvolvimento buscam obter suas próprias certificações, adaptando os requisitos de 

avaliação de desempenho segundo critérios característicos locais, respeitando as 

particularidades climáticas, culturais e econômicas. No Brasil o processo de avaliação 

ambiental iniciou-se em 2010, com estudos que promoveram uma adaptação de 

certificações estrangeiras em uso, tendo como uma de suas referências a metodologia 

francesa de certificação Haute Qualité Environnementale (HQE), que estabelece como 

objetivo a análise do equilíbrio entre os aspectos ambientais, sociais e econômicos 

relacionados às construções.  O objetivo principal deste trabalho é propor diretrizes mínimas 

da Alta Qualidade Ambiental (AQUA) na etapa de concepção de edificações verticais 

brasileiras, para os aspectos categorizados na categoria nº 2, “Escolha integrada de 

produtos, sistemas e processos construtivos”. Visando atender ao objetivo proposto, 

estabeleceu-se critérios ambientais básicos na etapa de concepção de um Empreendimento 

Residencial Multifamiliar, observando as análises de seleção e utilização de materiais e 

processos construtivos quanto à conformidade aos parâmetros de qualidade; adequação às 

legislações e normas técnicas vigentes; quanto à diminuição do desperdício e das emissões 

de poluentes, utilização de materiais renováveis e aproveitamento por reuso; quanto à 

escolha de fabricantes; quanto à vida útil desejada e a possibilidade de adaptação dos 

ambientes; quanto à utilização de revestimentos resistentes ao desgaste em uso, à umidade 

e ao ataque químico e quanto à facilidade na manutenção das estruturas. Como resultado 

buscou-se estabelecer critérios mínimos a serem atendidos por uma edificação vertical para 

responder de forma satisfatória à categoria de produtos e sistemas construtivos da 

certificação ambiental AQUA, considerada coerentemente à realidade nacional. Esses 

critérios irão possibilitar o estabelecimento de referenciais para escolha de materiais, 

sistemas e processos construtivos mais específicos para o âmbito brasileiro, demonstrando 

etapas e ações mais pertinentes ao nível de preocupação ambiental no país.  

Palavras-chave: qualidade ambiental do edifício, metodologia para avaliação ambiental, 

critérios básicos de atendimento ambiental 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A ameaça do aquecimento global, as consequentes alterações climáticas, a 

exploração exacerbada dos recursos naturais e a disposição inadequada dos resíduos e 

ainda a preocupação com o futuro do planeta estão conduzindo a uma reestruturação em 

diversas esferas da sociedade, abrangendo o círculo acadêmico, instâncias políticas e 

compondo a estratégia de corporações multinacionais. 

Os impactos da indústria da construção no meio ambiente estão documentados 

nos estudos de autores como WINES (2000), JOHN (2000) e IPCC (2007). Wines (2000) 

afirma que o setor consome 1/6 do suprimento mundial de água potável, 1/4 da madeira e 

2/5 dos combustíveis fósseis e materiais manufaturados. 

Somado a isso, as matérias-primas e insumos empregados representam, por si 

só, grandes consumos de recursos naturais e de energia. Durante a construção, ocorre a 

geração de uma grande quantidade de resíduos, fator agravado pelas perdas dos processos 

não otimizados. Na operação e manutenção da edificação há um constante consumo de 

água, energia e geração de resíduos. Por fim, na etapa de demolição, mais resíduos são 

gerados, em grandes volumes (WINES, 2000). 

Segundo Silva (2003), neste contexto, a partir da década de 1990, muitos países 

desenvolvidos criaram mecanismos para a avaliação do desempenho ambiental de edifícios 

por meio de processos de certificação voluntária, com grande abrangência temática, 

enfatizando, porém, os aspectos que representam os maiores desafios ambientais locais.  

Um edifício com alto desempenho ambiental deve propiciar adequadas 

condições de conforto e salubridade para os usuários. Dessa forma, deve-se considerar 

entre outros aspectos o baixo consumo de energia para ar-condicionado e iluminação; 

racionalização do consumo de água potável; uso de sistemas construtivos e execução da 

obra, de modo a reduzir a geração de resíduos; localização do empreendimento, de forma a 

facilitar o seu acesso pelos usuários; minimização da perturbação da vizinhança, 

principalmente na fase de execução da obra, com cuidados quanto à propagação de poeira, 

interrupção do tráfego, perturbação sonora devido a maquinários, entre outros (FOSSATI, 

2008). 
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Agopyan (2000) aponta como sendo do início da década de 90 as primeiras 

medidas consistentes em prol de uma construção mais sustentável no Brasil, com estudos 

sistemáticos e resultados mensuráveis sobre a reciclagem, redução de perdas e de energia. 

O autor observa algumas mudanças significativas, tais como: a redução do consumo 

energético na produção de insumos como o cimento e a cerâmica de revestimento; a 

utilização de resíduos na produção de componentes como barras de aço e cimento; a 

preocupação para a redução das perdas e desperdício nos canteiros de obras; a decisão do 

Ministério do Meio Ambiente em regulamentar a disposição dos resíduos de construção e 

demolição (RCD) e o lançamento no mercado de produtos economizadores de água e 

energia.  

A atitude observada no âmbito do Governo Federal, formalizada em 2000 com a 

ampliação do escopo do PBQP-H - Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade na 

Construção Habitacional para PBQP-Habitat, englobando as áreas de saneamento, 

infraestrutura e transportes urbanos, também pode ser considerado uma evidência de que a 

produção de habitações não é mais tratada como uma atividade isolada, mas como parte da 

criação do habitat urbano (Ministério das Cidades, 2010). 

Apesar de serem muito úteis, representando uma mudança de mentalidade, 

essas medidas ainda são consideradas pontuais. Em 2007 o Brasil fez um grande avanço, 

suprindo uma carência há anos discutida, e aprovou a Regulamentação para Etiquetagem 

de Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos. 

Entretanto, observa-se que na construção civil internacional a tendência de considerar o 

meio ambiente já está presente não só pelas leis e normas a serem seguidas, mas pela 

escassez de recursos que exige melhor controle e uso racional dos materiais. Além disso, 

incentivos fiscais são concedidos a empresas que incluem entre as suas estratégias a 

preocupação com o meio ambiente (FOSSATI, 2008). 

A concepção dos empreendimentos deve ser considerada como etapa 

fundamental. Os agentes envolvidos devem discutir soluções integradas para atingir um 

elevado desempenho ambiental da edificação durante sua vida útil, considerando 

conjuntamente os aspectos ambientais, sociais, econômicos, o entorno, a gestão dos 

recursos e a especificação dos materiais do empreendimento.  

Neste contexto, a introdução de mecanismos para a gestão dos requisitos 

mínimos para a Alta Qualidade Ambiental ao longo do processo de concepção de 

empreendimentos residenciais verticais, representa significativa oportunidade de 
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desenvolvimento para este setor da construção civil. Entre as principais ações neste sentido, 

pode-se destacar: 

 Adoção de um novo paradigma de projeto, no qual as soluções são avaliadas 

considerando o ciclo de vida do ambiente construído, incluindo custos e impactos de 

manutenção e operação das edificações e não apenas seus custos iniciais; 

 Discussão de soluções integradas, analisando as potenciais consequências da tomada 

de decisões; 

 Especificação de materiais e componentes que resultem em menor impacto ambiental 

e maior durabilidade ao longo do seu ciclo de vida; 

 Utilização de soluções que aumentem a flexibilidade das edificações e facilitem 

reformas e modernizações, como por exemplo, a reposição de componentes e 

subsistemas; 

 Introdução de melhorias na gestão da produção, reduzindo a geração de resíduos nos 

canteiros de obras e proporcionando destinação adequada àqueles inevitavelmente 

gerados; e 

 Reutilização ou reciclagem de resíduos industriais e agrícolas pela construção civil, 

incluindo os próprios resíduos produzidos na construção e demolição de edificações. 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

Todas as atividades realizadas pelo ser humano são passíveis de geração de 

impactos. É essencial identificar o nível de risco ou impacto aceitável pela sociedade, 

considerando os custos e benefícios das atividades analisadas. 

O risco ambiental para a área de implantação do empreendimento, muitas vezes 

não é considerado na etapa de concepção, devido à prioridade estar focada apenas nos 

lucros econômicos. As ferramentas para evitar estes desgastes ambientais demandam 

investimentos como treinamento, aquisição de novos equipamentos, e estudos para a 

otimização dos processos (redução dos desperdícios). Constata-se atualmente que as 

empresas de construção não enxergam os benefícios destas considerações para a 

qualidade final, produtividade e saúde dos colaboradores na obra.  

Os interesses sociais, voltados para a habitação, também não valorizam 

aspectos ambientais. A existência da habitação é o fator de importância, influenciando na 

alteração do meio físico.  
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Nesse contexto, questiona-se na realidade do setor da construção de edifícios, o 

que deve uma edificação assegurar para garantir um desempenho ambiental básico em todo 

seu ciclo de vida, segundo observações definidas na etapa de concepção de 

empreendimentos residenciais verticais. 

1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

Para que seja possível construir edificações mais sustentáveis, é necessária a 

criação de parâmetros básicos de desempenho ambiental que estabeleça critérios mínimos 

de ações ambientais, sociais e econômicas na concepção, execução e uso de uma 

edificação. 

Atualmente, grande parte dos países desenvolvidos, possuem seu sistema de 

avaliação e classificação de desempenho ambiental de edifícios. Mais recentemente, os 

países em desenvolvimento também iniciaram a elaboração de metodologias que retratam a 

análise dos principais problemas ambientais característicos às suas realidades. 

A certificação AQUA desenvolvida pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini foi 

publicada no Brasil propondo diretrizes para avaliação ambiental de edificações verticais 

brasileiras ao longo do seu ciclo de vida, com um conjunto de preocupações que, desde a 

concepção do projeto, apontam para um empreendimento voltado à economia de energia e 

água, redução da produção de resíduos nos canteiros de obras, redução de custos de 

manutenções corretivas ao longo da vida útil do empreendimento e bem estar do usuário 

(AQUA, 2010). 

Adicionalmente, a formalização de um sistema de avaliação ambiental de 

edifícios possibilita: 

 Estabelecer medidas ambientais para as atividades da indústria da construção civil 

brasileira; 

 Tornar o conceito de edifício sustentável mais táctil, por meio da padronização de 

parâmetros; 

 Buscar a prática integrada de todos os projetos e sistemas na edificação; 

 Aumentar a percepção dos consumidores para os benefícios das edificações 

ambientais em caráter de compensação econômica em longo prazo, mesmo com a 

ocorrência de elevados custos iniciais; 

 Identificar focos de desperdícios e técnicas para eliminá-los ou minimizá-los antes de 

serem gerados; 
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 Eliminar ou reduzir os custos de manutenção. 

Assim, este trabalho tem fundamental importância para a proposição de 

diretrizes e mecanismos para implantação, por parte das empresas da construção civil, de 

atitudes ambientais que priorizem a relação do edifício com seu entorno, a escolha integrada 

de materiais, sistemas e processos construtivos e a análise prévia da relação dos possíveis 

impactos gerados pela instalação do canteiro de obras em sua área de influência na etapa 

de concepção de empreendimentos residenciais verticais. 

1.4 DELIMITAÇÃO 

Nesta pesquisa o foco é direcionado ao projeto de novas edificações, embora a 

existência de edifícios (residenciais, comerciais e industriais) seja bastante grande e, em 

muitos casos, carente de reformas para a otimização de seu desempenho. 

O estudo detém apenas as preocupações com a escolha integrada de produtos, 

sistemas e processos construtivos, os outros itens relacionados na certificação AQUA 

podem ser verificados a fim de alcançar melhoria na situação da construção local, visando 

economia de recursos e conforto do usuário. 

A análise limitou-se ao estabelecimento de parâmetros na concepção de 

empreendimentos residenciais verticais, não sendo consideradas variáveis para outras 

tipologias de edificações, tais como edifícios comerciais, indústrias, shopping centers, 

supermercados, escolas e obras civis de grande porte, que conjuntamente são responsáveis 

por impactos consideráveis no espaço físico brasileiro. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

O objetivo principal deste trabalho é propor diretrizes mínimas da Alta Qualidade 

Ambiental (AQUA) na etapa de concepção de edificações verticais brasileiras, para os 

aspectos da categoria nº 2, “Escolha integrada de produtos, sistemas e processos 

construtivos”. 
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1.5.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 Estabelecer verificações para análise ambiental prévia na área de influência do 

empreendimento, na etapa de instalação do canteiro de obras. 

 Estabelecer requisitos mínimos relacionados à escolha integrada de produtos, 

sistemas e processos construtivos para que um empreendimento vertical na etapa de 

concepção esteja de acordo com as exigências da certificação AQUA (checklist). 

 Divulgar esses requisitos junto aos empreendedores da construção civil, visando 

orientá-los na direção de construções sustentáveis, uma vez que se considera na 

maioria dos casos a não implementação destes, por falta de informação e 

direcionamento dos mesmos. 

1.6 METODOLOGIA 

A pesquisa tem característica exploratória e foi estruturada nas seguintes 

etapas: formulação do problema; revisão sistemática da literatura; seleção de documentos 

de referência; formulação do pressuposto; construção dos objetivos geral e específicos; 

elaboração do referencial de requisitos mínimos de desempenho ambiental; e construção 

dos instrumentos para levantamento de dados. 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho encontra-se estruturado em quatro capítulos, detalhados a seguir: 

O primeiro capítulo apresenta a contextualização do trabalho, justificativa do 

tema, os objetivos principal e secundários, as delimitações do tema e a estrutura de 

apresentação do trabalho. 

No capítulo segundo é apresentada a fundamentação teórica da pesquisa, 

trazendo uma revisão de literatura, que inicia caracterizando a avaliação ambiental na 

construção civil. A seguir, o capítulo é dedicado à análise de metodologias já existentes. 

O capítulo terceiro descreve o método utilizado para o desenvolvimento da 

pesquisa. 

O capítulo quarto apresenta instruções para a composição de um estudo de 

impactos da obra na área de influência e um caderno de diretrizes mínimas para avaliação 
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do desempenho ambiental, durante a etapa de concepção de edificações verticais 

brasileiras. 

Por fim, o quinto capítulo apresenta as conclusões sobre a pesquisa 

desenvolvida e sugestões para trabalhos futuros. 

Em Apêndice I são apresentadas as diretrizes adotadas para o atendimento da 

Alta Qualidade Ambiental (AQUA) da Categoria nº 2 “Escolha de materiais, sistemas e 

processos construtivos”, e em Apêndice II e III são apresentados os checklists sugeridos 

para levantamento de dados em edifícios verticais.   
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CAPITULO 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 

 

A preocupação com o impacto do desenvolvimento humano no meio ambiente 

não é recente. O avanço dos conhecimentos sobre os efeitos de poluentes, a destruição da 

camada de ozônio e o efeito estufa decorrentes de gases produzidos e liberados pelas 

etapas de produção e consumo de bens, demonstrou que a preservação ambiental exigia 

uma reformulação mais ampla destes processos, desde a extração da matéria-prima, os 

processos industriais, o transporte e o destino dos resíduos de produção e do produto, após 

a sua utilização. 

A partir dos anos 70, observa-se a evolução da preocupação internacional em 

relação às consequências do desenvolvimento não sustentável, no qual se destaca a 

velocidade de redução e, até mesmo da eliminação, de alguns recursos ambientais. 

Convenções Internacionais foram realizadas e metas definidas para a 

desaceleração do consumo e extração de recursos naturais. Destacam-se em âmbito 

internacional a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano em Estocolmo 

em 1972; a Convenção de Viena para Proteção da Camada de Ozônio, realizada em Viena 

em 1985; o Protocolo de Montreal em 1987; a Conferência das Nações Unidas sobre 

Ambiente e Desenvolvimento ECO-92, no Rio de Janeiro em 1992; a Conferência das 

Nações Unidas em Istambul, em 1996; e o Protocolo de Kyoto em 1997. Como decorrência, 

a noção de desenvolvimento sustentável incorporou em todos os setores da sociedade 

(FOSSATI, 2008). 

No que diz respeito à indústria da construção, o entendimento ou interpretação 

da sustentabilidade tem passado por mudanças ao longo dos anos. Inicialmente, a ênfase 

estava em como lidar com recursos limitados, especialmente a energia e como reduzir os 

impactos sobre o meio ambiente. Na década passada, o enfoque estava baseado em 

requisitos mais técnicos da construção, como: materiais, componentes do edifício, 

tecnologias construtivas e conceitos de projetos relacionados à energia. A seguir, a 

compreensão do significado dos aspectos não técnicos começou a crescer e as questões 

sociais, culturais e econômicas, passaram a ser consideradas cruciais para o 

desenvolvimento sustentável nas construções (SJÖSTRÖM, 2000).  
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Segundo o CIB (2000), a Agenda 21 para a Construção Sustentável destaca a 

significância das dimensões sociocultural e econômica da construção sustentável e a 

necessidade de um tratamento explícito dessas questões não técnicas nas políticas de 

construção e práticas de gerenciamento. Os principais desafios que a indústria da 

construção deve superar em busca do desenvolvimento sustentável, apontados pela 

Agenda 21, são: 

 Gerenciamento e organização: considerados elementos de suporte da construção 

sustentável, devendo considerar não apenas os aspectos técnicos, mas também os 

aspectos sociais, legais, econômicos e políticos. Os desafios devem compor 

alternativas para solucionar deficiências nas etapas de projeto, análise da qualidade 

ambiental da construção, reengenharia dos processos construtivos, desenvolvimento de 

novos conceitos construtivos, recursos humanos, processo de tomada de decisões, 

exigências do cliente, educação, conscientização pública, normas, regulamentos e 

pesquisa. 

 Produtos e edifícios: valorizam a otimização das características dos edifícios e dos 

produtos, de forma a melhorar o desempenho sustentável, levando-se em consideração 

fatores básicos como o clima, cultura, tradições construtivas e fase de desenvolvimento 

industrial. Quanto à produção de componentes e sistemas, é essencial a redução do 

volume de material, energia e emissões dos produtos em uso e a melhoria em questões 

de reparação e reciclagem.  

 Consumo de recursos: medidas de economia de energia, programas de recuperação, 

reforma e necessidade de transporte, são identificados como grandes desafios 

relacionados ao uso de energia. Além disso, a redução do uso de recursos minerais é 

incentivada pelo uso de materiais renováveis ou recicláveis, seleção apropriada de 

matérias-primas e previsão da vida útil. O gerenciamento da água em edifícios deve ser 

desenvolvido, assim como o gerenciamento do uso do solo. 

 Impactos da construção no desenvolvimento urbano sustentável: referem-se ao 

fornecimento de infraestrutura, edifícios e insumos; qualidade da moradia e aspectos 

administrativos das cidades. O crescimento urbano, o gerenciamento do lixo e de outras 

cargas ambientais da indústria da construção, vinculados à produção, operação e 

desmontagem dos edifícios e obras civis, também estão incluídos. Por fim, os aspectos 

sociais, culturais e econômicos são abordados, enfatizando que uma construção mais 

sustentável pode ser considerada como uma contribuição para a diminuição da 

pobreza, criando um ambiente de trabalho saudável e seguro, distribuindo 

equitativamente custos sociais e benefícios da construção, facilitando a criação de 
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empregos, desenvolvimento de recursos humanos, conquistando benefícios financeiros 

e melhorias para a comunidade. 

Kaatz et al. (2006) afirmam que a aplicação de métodos para a avaliação da 

sustentabilidade de edifícios representa um dos meios de implementação da Agenda 21, 

uma vez que as avaliações facilitam a integração de considerações de sustentabilidade na 

tomada de decisões para a viabilização de novos empreendimentos. 

2.2 AVALIAÇÃO AMBIENTAL X AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE 

EDIFÍCIOS 

A indústria da construção, particularmente a construção, operação e demolição 

de edifícios, é uma das atividades humanas com maior impacto ambiental. Ao longo da 

última década o nível de investimentos em pesquisas que visam diminuir os impactos 

negativos resultantes, vem aumentando de maneira crescente. Estratégias para 

minimização do uso de recursos não renováveis, economia energética e redução de 

resíduos de construção, estão sendo estimuladas por iniciativas governamentais e também 

privadas em diversos países. 

Na década de 90 na Europa, nos EUA e no Canadá, surgiram metodologias para 

avaliação ambiental de edifícios fundamentadas no conceito de análise do ciclo de vida 

(LCA), inicialmente desenvolvido para a esfera de produtos, como parte das estratégias para 

o cumprimento das diretrizes estabelecidas a partir da ECO‟92. Todos esses métodos 

partilhavam o objetivo de encorajar a demanda do mercado por níveis superiores de 

desempenho ambiental, provendo avaliações ora detalhadas, para diagnóstico de eventuais 

necessidades de intervenção no estoque construído, ora simplificadas, para orientar 

projetistas ou sustentar a atribuição de selos ambientais para edifícios (SILVA, 2003). 

Nos últimos anos o desenvolvimento econômico otimista e acelerado, 

proporcionou em países industrializados um melhor nível de qualidade de vida e de 

igualdade social sem precedentes ou correlação em países em desenvolvimento. O que se 

analisa agora, anos mais tarde, é o custo ambiental deste desenvolvimento, e ele implica na 

acentuação do esgotamento dos elementos naturais territoriais ou em escala global. O 

resultado prático dessa análise é o altíssimo nível de regulamentações e de democratização 

da tomada de decisões orientadas à produção, manutenção e renovação do ambiente 

urbano construído. 
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O Brasil, assim como todos os países em desenvolvimento, tem grande 

necessidade de reduzir as desigualdades sociais e econômicas o que implica 

fundamentalmente na necessidade de equilíbrio entre o custo e o benefício ambiental 

envolvidos nas ações para o desenvolvimento da nação, para esse objetivo ainda existe um 

longo caminho a ser percorrido. 

Na busca de atender os objetivos ambientais os países se concentram em 

agendas de sustentabilidade ambiental, uma vez que a utilização de recursos naturais 

próprios é a principal problemática a ser enfrentada. Segundo Silva et al (2003), a 

sustentabilidade implica princípios de gestão ambiental e princípios de decisão democráticos 

e assenta na capacidade de carga da natureza (sustentabilidade ambiental), nas economias 

sustentáveis (sustentabilidade econômica) e na equidade e justiça social (sustentabilidade 

social). 

O desenvolvimento sustentável é o resultado da aplicação dos princípios de 

sustentabilidade e é definido como aquele que satisfaz as necessidades do presente, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades. 

Esse conceito marca atualmente a política ambiental internacional, dando início a uma era 

na qual se procura a compatibilização entre a sociedade (em perspectivas de melhor 

qualidade de vida), a economia (no que concerne ao valor da produção de bens e serviços) 

e o ambiente (ao que diz respeito à conservação da natureza) (SILVA 2003). 

Os diversos meios de avaliação ambiental, propõem, em síntese, às construções 

meios de diminuir a utilização de recursos naturais e tendem a focar no edifício em termos 

de seu padrão de desempenho e características físicas. As avaliações de sustentabilidade 

aparecem como parceiras intrínsecas nesse processo, com a visão de não só diminuir essas 

necessidades, como também de reaproveitar e gerir esses recursos envolvidos, dando 

ênfase ao processo e transformações que ocorrem nos limites do sistema edificado. A união 

desses dois métodos visa transformar assim, a própria edificação num sistema mais próximo 

do conceito de auto-suficiência. 

Os métodos para avaliação dos edifícios nos países desenvolvidos têm sua 

prioridade voltada para a avaliação ambiental, buscando minimizar o consumo de materiais, 

e recursos naturais, enquanto que os modelos dos países em desenvolvimento procuram 

avaliar a sustentabilidade dos edifícios, buscando o aumento da qualidade de vida dos 

usuários.  

Gibberd (2002) afirma que a função que a indústria da construção precisa 

desempenhar para promover desenvolvimento sustentável depende do contexto a que está 
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inserida. Em países desenvolvidos, a maioria das necessidades básicas humanas já foi 

atingida e, em muitos casos, excedida. A ênfase nesses países tem sido manter padrões de 

qualidade de vida enquanto reduz-se o consumo de recursos e os impactos ambientais.  Já 

nos países em desenvolvimento, a média dos padrões de qualidade de vida está muito 

abaixo dos países desenvolvidos e, muitas vezes, necessidades básicas do ser humano não 

são atendidas. Consequentemente, o conceito de Green Building não é suficiente e a ênfase 

nestes casos deve ser um desenvolvimento que atenda às necessidades básicas enquanto 

evita impactos ambientais negativos. 

2.3 MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

Fossati (2008) afirma que apesar de projetos e desenvolvimento de construções 

sustentáveis começarem a ganhar evidência na última década, essa preocupação remonta 

há mais de um século. No final do século XIX são identificadas estruturas como o London.s 

Crystal Palace (em Londres) e a Galleria Vittorio Emanuele II (em Milão) que utilizaram 

sistemas passivos de energia como telhados ventilados e câmara subterrânea de ar 

refrigerado para moderar a temperatura interna do ar. Mas é em 1990, no Reino Unido, que 

foi desenvolvida a primeira metodologia de avaliação ambiental de edifícios. O Building 

Research Establishment Environmental Assessment Method - BREEAM serviu de base a 

outras metodologias de avaliação ambiental orientadas para o mercado, como o HK-BEAM 

(Hong Kong), o LEED (Estados Unidos), o Green Star (Austrália) e o CASBEE (Japão). 

Estes sistemas, desenvolvidos para serem facilmente incorporados por 

projetistas e pelo mercado em geral, têm uma estrutura simples, geralmente formatada 

como uma lista de verificação (checklist) e vinculados a algum tipo de certificação de 

desempenho. Em sua maioria baseiam-se em indicadores de desempenho que atribuem 

uma pontuação técnica em função do grau de atendimento a requisitos relativos aos 

aspectos construtivos, climáticos e ambientais, enfocando o interior da edificação, o seu 

entorno próximo e a sua relação com a cidade e o meio ambiente global.  

Silva et al. (2003) observam que, apesar de construídas sobre uma base 

comum, as metodologias existentes apresentam diferenças entre si, determinadas 

principalmente por quatro razões:  

 Os níveis de pressão sobre os aspectos ambientais variam de um país para outro;  

 As práticas construtivas e de projeto são diferentes;  

 As condições climáticas, latitudes, aspectos sociais e econômicos são diferentes;  
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 A receptividade dos mercados à introdução dos métodos é diferente. 

Para entender melhor essas diferenças e também analisar os fundamentos das 

principais metodologias utilizadas, serão descritas nos tópicos seguintes cinco das mais 

importantes metodologias internacionais conhecidas para avaliação ambiental de edifícios 

com ênfase na etapa de projeto, que serão a base para os estudos desse trabalho. 

2.3.1 BREEAM 

O primeiro e mais conhecido sistema de avaliação de desempenho ambiental 

Assessment and Rating System é o Building Establishment Environmental Assessment 

Method (BREEAM), desenvolvido no Reino Unido por pesquisadores do British Research 

Establishment (BRE) e do setor privado. Este sistema atribui uma certificação de 

desempenho direcionada ao marketing de edifícios e, indiretamente, de projetistas e 

empreendedores. 

O BREEAM 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 (SILVA et al., 2003). 

 Por meio de um checklist, verifica-se o atendimento de itens mínimos de 

desempenho, projeto e operação dos edifícios e atribuem-se créditos ambientais. Estes 

créditos são posteriormente ponderados e chega-se a um número único. Atendida uma 

quantidade mínima de créditos, este índice habilita para a certificação em uma das classes 

de desempenho do BREEAM e permite comparação relativa entre os edifícios certificados 

pelo sistema. 

2.3.2 LEED 

A versão piloto do Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) foi 

instituída em 1999 nos Estados Unidos, com o objetivo de facilitar a transferência de 

conceitos de construção ambientalmente responsável para os profissionais e para a 

indústria de construção americana, e ter o reconhecimento do mercado pelos esforços 

despendidos nessa finalidade. 

O critério mínimo exigido pelo LEED é o cumprimento de uma série de pré-

requisitos. Satisfeitos todos os critérios, passa-se à etapa de classificação do desempenho, 

em que a atribuição de créditos indica o grau de conformidade do atendimento aos itens 

avaliados. A singularidade do método resulta principalmente do fato de ser um documento 
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consensual, aprovado pelas treze categorias da indústria de construção representadas no 

conselho gestor do esquema. O apoio de associações e fabricantes de materiais e produtos 

favoreceu ampla disseminação deste esquema nos EUA (SILVA, 2003). 

O sistema é constituído por um checklist que atribui créditos para o atendimento 

de critérios pré-estabelecidos, basicamente ações de projeto, construção ou gerenciamento, 

que contribuam para reduzir os impactos ambientais de edifícios. 

2.3.3 GBTool 

O Green Star Office Design Rating Tool foi desenvolvido pelo Green Building 

Council of Australia - GBCA, baseado em sistemas de avaliação pré-existentes: utiliza a 

estrutura das categorias de avaliação, atribuição de ponderações às categorias e utilização 

de pontuação global como o BREEAM e a pontuação para inovações do LEED.  

É uma ferramenta resultante de um consórcio que envolve vários países da 

Europa, Ásia e América (Green Building Challenge) na busca do desenvolvimento de 

incentivos à execução de edifícios mais adequados do ponto de vista ambiental. Desse 

modo, não possui um órgão certificador específico, sendo uma ferramenta de discussão e 

aprimoramento de projetos podendo ser adotada por qualquer entidade de avaliação que 

defina fatores de ponderação para os elementos considerados. 

Os assuntos abordados referem-se ao consumo de recursos, cargas ambientais, 

qualidade do ambiente interno, qualidade do serviço, aspectos econômicos e gestão antes 

da ocupação do edifício. 

2.3.4 CASBEE 

O Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency 

(CASBEE), foi desenvolvido no Japão em 2002 inspirado no GBTool. O método possui 

quatro ferramentas de avaliação: relacionadas ao projeto (em desenvolvimento), 

construções novas, edifícios existentes e reformas. 

A principal diferença do CASBEE para os outros métodos avaliados nesse 

capítulo é a utilização do conceito de ecossistemas fechados, isto é, para determinar a 

capacidade ambiental relacionada ao edifício a ser avaliado, é proposto um espaço 

hipotético fechado delimitado pelas fronteiras do terreno do edifício. Tem-se então a 

definição e distinção clara de dois tipos de espaços: o espaço dentro dos limites do terreno 

(propriedade privada) e o espaço fora dos limites do terreno (propriedade pública). Com 
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relação a estes dois espaços, o CASBEE define dois fatores a eles relacionados. (FOSSATI 

2008   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 reuso de água, reuso e reciclagem de materiais 

etc.) e impactos na vizinhança (poluição do ar, sonora, vibrações etc.) (REVISTA TÉCHNE, 

2010). 

A pontuação dos dois sistemas é ponderada e resulta em uma nota final (BEE – 

Building Environmental Efficency) que corresponde à classificação do edifício em um dos 

cinco níveis possíveis. 

2.3.5 NF LOGEMENT & DÉMARCHE HQE 

O Haute Qualité Environementale (HQE) é uma base de avaliação francesa que 

consiste em dois sistemas relacionados entre si, que aferem o desempenho ambiental de 

edifícios, ela baseou-senos referenciais elaborados em 2002 pelo Centre Scientifique et 

Techinique du Bâtiment (CSTB) e foi testado em 20 empreendimentos franceses entre 2003 

e 2004, a fim de validar a metodologia de certificação. Sua estrutura subdivide-se em gestão 

do empreendimento – Système de Management de L'Opération (SMO)  – e qualidade 

ambiental – Qualité Environnementale du Bâtiment (QEB)  –, que avaliam as fases de 

projeto, execução e uso, cada qual com uma certificação em separado. 

O método Francês é diferenciado do BREEAM e LEED, apresentados 

anteriormente. A avaliação não possui escala de pontuação, mas sim uma estrutura 

baseada em um perfil ambiental determinado pelo empreendedor, dentre os quatro grupos 

de avaliação, que possuem juntos, 14 critérios. Os grupos são: impactos do 

empreendimento no meio ambiente, gestão de recursos, conforto ambiental e saúde do 

usuário. 

Na composição do perfil ambiental são escolhidos itens que deverão atender aos 

níveis de desempenho definidos. Há três níveis de desempenho, o máximo (Très 

Performant), que representa os melhores níveis de desempenho que podem ser obtidos, o 

médio (Performant) e o mínimo (Base), que já corresponde às boas práticas correntes. Para 
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se obter a certificação, dos 14 itens quatro devem atender pelo menos ao nível médio, e 

pelo menos três, ao nível máximo. As outras categorias devem se enquadrar no nível base. 

Não há classificação do desempenho do edifício em níveis, obtendo-se ou não a 

certificação. O sistema está todo baseado em exigências normativas e legais de cada 

localidade. 

2.4 CENÁRIO BRASILEIRO 

No contexto brasileiro, ainda há uma grande carência em normas e legislações 

sobre o assunto. Embora existam várias iniciativas, tais como a do Selo Caixa Azul e Procel, 

o Brasil está praticamente no início pela busca por um melhor desempenho ambiental de 

edificações.  

Várias pesquisas desenvolvidas, entre as quais se destacam as de Silva (2003) 

e Fossati (2008), ressaltam a importância e necessidade brasileira de criar-se um método de 

avaliação que se adeque às necessidades nacionais, porém, tais pesquisas ainda estão no 

âmbito de estudos.  

Entretanto, o que se observa no Brasil, é a crescente necessidade por edifícios 

mais eficientes do ponto de vista ambiental, constatado pela grande heterogeneidade no 

foco das empresas da construção civil. Algumas estão se limitando à incorporação de 

conceitos por meio de soluções de projeto que possuem grande visibilidade, porém sem 

representar grandes melhorias ambientais, enquanto outras estão buscando certificação de 

acordo com critérios do exterior, que nem sempre são adequados às condições nacionais. 

Vale destacar as certificações ISO 9001:2008 e PBQP-H, as quais enfatizam a 

gestão da qualidade e ISO 14001, com foco na gestão ambiental das construções, de ampla 

legislação em nível Federal, Estadual e Municipal, dentre as quais se destaca a Resolução 

307/02 do CONAMA – referente à  gestão dos resíduos da construção civil, incrementam de 

forma geral os padrões ambientais das edificações e contribuem  para abertura no cenário 

nacional da  adaptação de métodos para avaliação ambiental e de sustentabilidade. 

2.4.1 AQUA – ALTA QUALIDADE AMBIENTAL 

Diante do cenário brasileiro, alguns referenciais estão sendo propostos, dentro 

os quais destaca-se o Referencial Técnico de Certificação – Edifícios habitacionais – 

Processo AQUA, publicado  em 2010,  implantado à partir do convênio de cooperação entre 

a Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV) e  a Certification Qualité Logement 
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(CERQUAL), organismo francês certificador da qualidade da habitação filial da Associação 

QUALITEL. 

Este referencial técnico partiu da adequação da certificação francesa HQE à 

realidade brasileira. Ele permite avaliar um dado empreendimento composto por um ou mais 

edifícios habitacionais, novos ou envolvendo uma reabilitação significativa que leve a uma 

melhoria de desempenho dos mesmos, possibilitando responder às exigências do 

referencial. Pode ser utilizado pelos agentes de um empreendimento, desde a decisão de 

realizá-lo, até a sua entrega. As fases cobertas por esta certificação são assim definidas: 

 Programa: fase durante a qual se elabora o programa de necessidades, documento 

destinado aos projetistas para a concepção arquitetônica e técnica de um 

empreendimento. 

 Concepção: fase durante a qual os projetistas, com base nas informações do 

programa de necessidades, elaboram a concepção arquitetônica e técnica de um 

empreendimento. 

 Realização: fase durante a qual os projetos são construídos, tendo como resultado 

final a construção de um empreendimento. 

A Alta Qualidade Ambiental (AQUA), sendo vista como um sistema de gestão 

fundamenta-se em torno dos seguintes aspectos: 

 Implementação, pelos empreendedores, de um sistema de gestão ambiental; 

 Adaptação do edifício habitacional ao seu ambiente imediato, o que se traduz pela 

obrigação de responder aos principais contextos e prioridades ambientais de 

proximidade, identificados na análise do local do empreendimento; 

 Informação transmitida pelo empreendedor aos compradores e usuários das 

habitações, estimulando a adoção de práticas mais eficientes em termos de respeito 

ao meio ambiente. 

A obtenção do desempenho ambiental de uma construção envolve, tanto uma 

vertente de gestão ambiental como uma de natureza arquitetônica e técnica. Um dos 

métodos mais confiáveis para tanto é se apoiar numa organização eficaz e rigorosa do 

empreendimento. Esta é a razão pela qual o referencial técnico de obtenção de alta 

qualidade ambiental se baseia em dois instrumentos permitindo avaliar os desempenhos 

alcançados com relação aos dois elementos que estruturam esta alta qualidade: 

 O referencial do Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE), para avaliar o sistema 

de gestão ambiental implementado pelo empreendedor; 
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 O referencial da Qualidade Ambiental do Edifício (QAE), para avaliar o desempenho 

arquitetônico e técnico da construção. 

A implementação do SGE permite definir a Qualidade Ambiental visada para o 

edifício e organizar o empreendimento para atingi-las, ao mesmo tempo em que permite 

controlar o conjunto dos processos operacionais relacionados às fases de programa, 

concepção e realização da construção. 

A Qualidade Ambiental do Edifício (QAE) é a capacidade do conjunto de suas 

características intrínsecas (as do edifício, de seus equipamentos e de seu terreno) a 

satisfazer as exigências relacionadas: 

 Ao controle dos impactos sobre o ambiente externo, 

 À criação de um ambiente interno confortável e saudável. 

Assim como a certificação HQE, a certificação AQUA estrutura-se em 14 

categorias - conjuntos de preocupações - de QAE (Qualidade Ambiental do Edifício) que 

podem ser reunir em 04 famílias: 

Sítio e Construção 

Categoria n°1: Relação do edifício com o seu entorno 

Categoria n°2: Escolha integrada de produtos, sistemas e processos construtivos 

Categoria n°3: Canteiro de obras com baixo impacto ambiental 

Gestão 

Categoria n°4: Gestão da energia 

Categoria n°5: Gestão da água 

Categoria n°6: Gestão dos resíduos de uso e operação do edifício 

Categoria n°7: Manutenção - Permanência do desempenho ambiental 

Conforto 

Categoria n°8: Conforto higrotérmico 

Categoria n°9: Conforto acústico 

Categoria n°10: Conforto visual 

Categoria n°11: Conforto olfativo 

Saúde 
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Categoria n°12: Qualidade sanitária dos ambientes 

Categoria n°13: Qualidade sanitária do ar 

Categoria n°14: Qualidade sanitária da água 

 

As 14 categorias do referencial técnico representam os desafios ambientais de 

um empreendimento novo ou reabilitado. Elas são desmembradas nas principais 

preocupações associadas a cada desafio ambiental, e depois em exigências expressas por 

critérios e indicadores de desempenho. 

O desempenho associado às categorias de QAE se expressa segundo três 

níveis: 

 BOM: nível correspondendo ao desempenho mínimo aceitável para um 

empreendimento de Alta Qualidade Ambiental. Isso pode corresponder à 

regulamentação, se esta é suficientemente exigente quanto aos desempenhos de um 

empreendimento, ou, na ausência desta, à prática corrente. 

 SUPERIOR: nível correspondendo ao das boas práticas. 

 EXCELENTE: nível calibrado em função dos desempenhos máximos constatados em 

empreendimentos de Alta Qualidade Ambiental, mas se assegurando que estes 

possam ser atingidos. 

A atribuição do certificado está vinculada à obtenção de um perfil mínimo 

referente às 14 categorias, conforme ilustra a Figura 1. 

 

Figura 1 – Perfil de Classificação (AQUA, 2010) 

Este perfil de QAE é próprio a cada contexto, assim como a cada 

empreendimento, e sua pertinência deve ser justificada a partir: 

 Dos desafios de QAE do empreendedor; 

 Das características funcionais do empreendimento; 

 Das características positivas e das restrições do local do empreendimento; 
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 Das exigências legais e regulamentares; 

 Das necessidades e expectativas das partes interessadas; 

 Da avaliação dos custos. 

Para este trabalho os aspectos estudados concernem à Categoria nº 2 “Escolha 

de materiais, sistemas e processos construtivos” descrita nos quadros 1 a 11 subsequentes. 
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2.4.1.1 CATEGORIA 2 – ESCOLHA INTEGRADA DE MATERIAIS, SISTEMAS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS 

2.4.1.1.1 ESCOLHA DE PRODUTOS, SISTEMAS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS A FIM DE LIMITAR OS IMPACTOS 

SOCIOAMBIENTAIS DA CONSTRUÇÃO 

Preocupação Conformidade de produtos, sistemas e processos construtivos 

Comentários e exigências Nível 

Escolha de produtos, sistemas e processos construtivos de empresas participantes e que estejam em conformidade com o Programa Setorial da 
Qualidade - PSQ correspondente a seu âmbito de atuação no programa SiMaC do PBQP-H (1) ou, quando não houver PSQ correspondente, atendimento 
a pelo menos uma das seguintes exigências: 

 avaliação técnica pelo SINAT do PBQP-H (2) 

 certificação segundo uma das modalidades de certificação de produtos definidas pelo Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Modelo 1 a modelo 8) 

 garantia da inspeção do produto no ato do recebimento assegurada pelo sistema de gestão da empresa construtora que vai utilizá-lo, de modo a 
recusar produtos não conformes 

O empreendedor deve exigir que no mínimo 50% da quantidade total dos produtos de cada uma das famílias referidas a seguir, em custo global, esteja 
em conformidade com pelo menos uma das quatro exigências anteriores (3) (4): 

• estrutura portante vertical 
• estrutura portante horizontal 
• fachadas 
• coberturas 
• divisórias de separação/distribuição 

 revestimentos internos 

B 

Idem, no mínimo 80% da quantidade total dos produtos de cada uma das famílias relacionadas, em custo global S e E 

Escolha de produtos 
De modo a contribuir para a diminuição da emissão de gases do efeito estufa (mudança climática), diminuição dos resíduos dispostos no ambiente, 
aumento do aproveitamento por reuso/reciclagem de materiais, aumento do uso de recursos renováveis e escolhas que evitem o esgotamento de 
recursos naturais, o empreendedor deve exigir o uso dos seguintes produtos: 

 cimento CP III ou CP IV, bem como concretos moldados in loco ou usinados fabricados com estes cimentos, de acordo com a disponibilidade do 
tipo de cimento no mercado local da obra (5) (6) 

 pré-moldados fabricados com cimento CP III ou CP IV, de acordo com a disponibilidade do tipo de cimento no mercado local da obra (5) (6) 

 produtos fabricados a menos de 300 km do local da obra, no mínimo para 30% da quantidade total de materiais em massa 

B, S e E 
 

Quadro 1 – Categoria 2: Conformidade de produtos, sistemas e processos construtivos (AQUA, 2010) 
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Quadro 2 – Categoria 2: Escolha de produtos (AQUA, 2010) 

 

 

 

 

Preocupação Escolha de produtos  

Comentários e exigências Nível 

Atendimento a duas das três exigências seguintes: uso de produtos, sistemas e processos construtivos ligados a partidos arquitetônicos que 
apresentem, por comparação, maior facilidade para desconstrução seletiva ao final da vida útil do edifício, no mínimo para 50% dos elementos, em 
custo global, das famílias estrutura portante vertical”, “estrutura portante horizontal” e “fachadas” 

 uso de 20% em massa de agregados reciclados (7) 

 uso de produtos que apresentem, por comparação, maior possibilidade de reuso ou reciclagem ao final da vida útil do edifício, no mínimo 
para 50% dos elementos, em custo global, das famílias “estrutura portante vertical”, “estrutura portante horizontal”, “fachadas” e "divisórias 
de separação/distribuição" 

 Atendimento à terceira exigência anterior faltante e a mais uma das seguintes exigências: 

 implementação, quando da concepção e da execução da obra, de rotina para a escolha dos produtos de construção que considere as 
suas características ambientais e o fato de os fabricantes dos produtos não praticarem a informalidade fiscal e trabalhista (8) 

 uso, sempre que disponível, de produtos cujo CO2 emitido durante sua fase de produção tenha sido neutralizado por programas 
ambientais (9) 

 uso de produtos certificados tipo I (NBR ISO 14024), tipo II (NBR ISO 14021) (10) ou tipo III de acordo com a NBR ISO 14025 (11), no 
mínimo para 50% dos elementos, em custo global, de 3 famílias, sendo ao menos uma da obra bruta e outra da obra limpa (12) 

 Atendimento às seguintes exigências: 

 Escolhas obrigatoriamente feitas de modo a privilegiar os fabricantes de produtos de menor impacto ambiental quanto ao consumo de 
recursos energéticos e ao esgotamento de recursos naturais, no mínimo para 50% dos elementos, em custo global, de 3 famílias (listadas 
no primeira preocupação desta categoria 2), das quais ao menos uma da obra bruta e uma da obra limpa (13) 

  Quanto ao transporte dos produtos de construção, o empreendedor deve tomar medidas a fim de estimar e minimizar os seus efeitos 
negativos 

S e E 
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Quadro 3 – Categoria 2: Materiais renováveis (AQUA, 2010) 

Quadro 4 – Categoria 2: Durabilidade do edifício adaptada à vida útil da construção (AQUA, 2010) 

 

Preocupação Materiais renováveis (14) 

Comentários e exigências Nível 

Quanto à origem da madeira e dos produtos de madeira utilizados, deve-se respeitar a seguinte exigência: 
      • Uso de madeira e de produtos de madeira certificados ou de reflorestamento nos produtos das famílias “estrutura portante horizontal”, 
“estrutura portante vertical”, 
 “esquadrias” e “revestimentos” (15) 
      • Uso de madeira e de produtos de madeira certificados ou de reflorestamento em 100% dos produtos 
      • Quanto ao impacto à saúde humana, o empreendedor deve empregar apenas (1) madeiras que não tenham sido submetidas a tratamentos 
que contenham substância química ativa, (2) madeiras cujo acabamento emita baixas taxas de COV e (3) chapas compensadas e chapas de 
aglomerados com baixas taxas de emissão de formaldeído. 

S e E 
 

Preocupação Durabilidade do edifício adaptada à vida útil da construção 

Comentários e exigências Nível 

• O empreendedor deve fazer suas escolhas considerando as vidas úteis dos produtos, sistemas e processos da obra bruta (12) em função de 
seu uso no edifício, de forma a adequá-las à vida útil desejada 
• O empreendedor deve fazer suas escolhas considerando as vidas úteis dos produtos, sistemas e processos da obra limpa (12) em função de 
seu uso no edifício, de forma a adequá-las à vida útil desejada 

S e E 
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2.4.1.1.2 ESCOLHAS CONSTRUTIVAS CONSIDERANDO A FACILIDADE DE CONSERVAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 

Quadro 5 – Categoria 2: Facilidade de conservação da construção (AQUA, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Preocupação Facilidade da conservação da construção 

Comentários e exigências Nível 

• O empreendedor deve escolher produtos de construção de fácil conservação 
• O empreendedor deve assegurar a facilidade de acesso para a conservação dos elementos construtivos das seguintes famílias de produtos: 
fachadas; telhados; revestimentos internos (piso, parede, teto); janelas, esquadrias, vidraças; proteções solares; divisórias interiores; e forros 

S e E 
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2.4.1.1.3 REVESTIMENTOS DE PISO (CONDOMÍNIOS VERTICAIS) 

Quadro 6 – Categoria 2: Escolha de revestimentos para condomínios verticais (AQUA, 2010) 

 

Preocupação Escolha de revestimentos para condomínios verticais 

Comentários e exigências Nível 

• O empreendedor deve fazer suas escolhas dos revestimentos de pisos considerando os seguintes requisitos (17): 
(1) Resistência ao desgaste em uso 
(2) Resistência a cargas verticais concentradas (móveis) 
(3) Resistência à umidade 
(4) Resistência ao ataque químico 
Para os diferentes tipos de ambientes, numa escala de 1 a 3, na qual 1 significa o desempenho mais baixo e 3 o mais elevado, os níveis de 
desempenho mínimos a serem especificados para cada requisito são: 
 

Tipo de ambiente 

Nível mínimo de 
desempenho 

(1) (2) (3) (4) 

Ambientes principais e circulações internas das unidades habitacionais - Entrada, 
sala de estar e ambiente com comunicação direta com a sala de estar ou com 
porta-balcão 

2 2 2 2 

Ambientes principais e circulações internas das unidades habitacionais - 
Dormitório e escritório (sem porta-balcão), armário, closet, circulação e corredores 
internos 

1 2 1 1 

Áreas molhadas internas das unidades habitacionais – Cozinha e cozinha 
conjugada com sala 

2 2 3 3 

Áreas molhadas internas das unidades habitacionais – Banheiro e lavabo 1 1 3 3 

Circulações e locais coletivos das partes comuns - Hall de entrada, corredores, 
hall de acesso a escadas ou elevadores e patamares intermediários de escadas 

3 2 3 3 

Circulações e locais coletivos das partes comuns - Lixeira local, lixeira central e 
local para bicicletas 

3 3 3 3 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

S e E 
 



Diretrizes para Avaliação da Qualidade Ambiental de Edifícios (QAE)                                                                                                                                                                   41 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

A. C. Toberge, L. R. Junqueira    

 

 

Quadro 7 – Categoria 2: Escolha de revestimentos para casas (AQUA, 2010) 

Preocupação Escolha de revestimentos para casas 

Comentários e exigências Nível 

• O empreendedor deve fazer suas escolhas dos revestimentos de pisos considerando os seguintes requisitos (17): 
(1) Resistência ao desgaste em uso 
(2) Resistência a cargas verticais concentradas (móveis) 
(3) Resistência à umidade 
(4) Resistência ao ataque químico 
Para os diferentes tipos de ambientes, numa escala de 1 a 3, na qual 1 significa o desempenho mais baixo e 3 o mais elevado, os níveis de 
desempenho mínimos a serem especificados para cada requisito são: 
 
 

Tipo de ambiente 
Nível mínimo de desempenho 

(1) (2) (3) (4) 

Ambientes principais e circulações - Entrada, corredor do 
andar térreo, sala de estar e ambiente com comunicação 
direta com a sala de estar 

2 2 2 2 

Ambientes principais e circulações - Dormitório e 
circulação no andar superior, corredor, closet 1 2 1 1 

Áreas molhadas internas da unidade habitacional – 
Cozinha e cozinha conjugada com sala 

2 2 3 3 

Áreas molhadas internas da unidade habitacional – 
Banheiro e lavabo 

1 1 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S e E 
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2.4.1.1.4 ESCOLHA DE FABRICANTES DE PRODUTOS QUE NÃO PRATIQUEM A INFORMALIDADE NA CADEIA 

PRODUTIVA 

Quadro 8 – Categoria 2: Escolha de produtos (AQUA, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Preocupação Escolha de produtos 

  

• Escolha de fabricantes de produtos que não praticam a informalidade na cadeia produtiva no caso das famílias de produtos: “estrutura portante 
vertical”; “estrutura portante horizontal”; “fundações”; “contrapiso”; “revestimentos de argamassa (de parede, teto, etc.)”; “outros revestimentos 
de piso”; “sistemas prediais”; e “pintura”. 
Os percentuais mínimos da quantidade total dos produtos de cada uma das famílias, em custo global, são: 
• 50% da quantidade total dos produtos 

B 

• 80% da quantidade total dos produtos S e E 
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2.4.1.1.5 FLEXIBILIDADE DA UNIDADE HABITACIONAL APÓS A ENTREGA 

Quadro 9 – Categoria 2: Flexibilidade construtiva (AQUA, 2010) 

2.4.1.1.6 ACESSIBILIDADE E ADAPTABILIDADE DA UNIDADE HABITACIONAL AO ENVELHECIMENTO 

 

Quadro 10 – Categoria 2: Acessibilidade e adaptação (AQUA, 2010) 

Preocupação Flexibilidade construtiva 

Comentários e exigências Nível 

• Concepção da unidade habitacional e emprego de processos construtivos que permitam a evolução e mudanças de uso ou de distribuição dos 
ambientes (18) 

 E 
 

Preocupação Acessibilidade e adaptação 

Comentários e exigências Nível 

• Acessibilidade dos edifícios atendendo à normalização técnica (NBR 9050) (19) 
• Respeito às seguintes recomendações para o mobiliário: 
• Otimização de bancada disponível como plano de trabalho na cozinha para prevenir manipulações fatigantes. 
• Dar preferência a gaveteiros, prateleiras e portas de correr. 
• Não prever rodapés nos móveis de cozinha; quando existentes, devem ser recuados para dentro em relação à face dos móveis e ter 
altura mínima de 0,25m. 
• Quando forem entregues móveis sob a pia da cozinha ou do banheiro, prever que sua parte frontal seja desmontável e dê acesso a 
um espaço livre mínimo de 0,70m de altura a partir do piso. 

B, S e E 
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2.4.1.1.7 ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DA COZINHA 

Quadro 11 – Categoria 2: Cozinha (AQUA, 2010) 

 

 

 

__________________________ 
 
As notas de explicação numeradas nos quadros estão apresentadas no Anexo I. 

 

Preocupação Cozinha 

Comentários e exigências Nível 

• Projeto da cozinha demonstrando a previsão para localização e dimensionamento dos eletrodomésticos, com previsão dos pontos de elétrica, 
água e esgoto. Em função da possibilidade de instalação dos equipamentos, as dimensões mínimas (largura) a serem respeitadas, conforme 
Anexo, são: 
 

Número de dormitórios Pia da cozinha Fogão Refrigerador Máquina de lavar louça Bancada complementar 

1 1,20 0,60 0,65 - - 

2 ou 3 1,20 0,60 0,75 0,60 0,30 

4 e + 1,50 0,80 0,75 0,65 0,45 

 
 

B,S e E 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta a metodologia aplicada no desenvolvimento deste 

estudo. Para atendimento dos objetivos propostos, a pesquisa tem característica 

exploratória e foi estruturada nas seguintes etapas: formulação do problema; revisão 

sistemática da literatura; seleção de documentos de referência; formulação do pressuposto; 

construção dos objetivos geral e específicos; elaboração do referencial de requisitos 

mínimos de desempenho ambiental; e construção dos instrumentos para levantamento de 

dados. A Figura 2 ilustra as etapas da metodologia de pesquisa, que são detalhadas 

posteriormente. 

 

Figura 2 – Fluxograma da Metodologia de Pesquisa 
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3.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Mediante as problemáticas da ameaça de esgotamento dos recursos naturais, 

do aquecimento global e das consequentes alterações climáticas enfrentadas 

mundialmente, questiona-se quais os requisitos para que uma edificação brasileira tenha um 

desempenho ambiental mínimo.  

3.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A partir do pressuposto, realizou-se uma revisão bibliográfica dos métodos de 

avaliação internacionalmente conhecidos, testados, e com resultados relevantes, além de 

estudos brasileiros sobre o tema.  

Dentre as metodologias internacionais existentes, o referencial de diretrizes foi 

baseado na análise do BREAM, LEED, GBTool, CASBEE e HQE, tendo em vista os 

resultados positivos do uso destas certificações em seus países de origem e eventuais 

adaptações em países carentes de sistemas próprios de avaliação ambiental. 

A metodologia brasileira para avaliação ambiental considerada durante a revisão 

literária foi a AQUA, que surgiu de uma adaptação da metodologia francesa HQE, 

empregando fatores característicos ao território nacional, ao clima e as atividades 

econômicas e sociais, e foi utilizado conjuntamente com os demais métodos estrangeiros 

para a elaboração do referencial de diretrizes para avaliação da qualidade ambiental de 

edifícios. 

3.3 SELEÇÃO DE DOCUMENTOS 

A certificação AQUA, segundo Fundação Carlos Alberto Vanzolini (2010), foi 

selecionada para compor o documento de referência deste estudo. Outras duas pesquisas 

de destaque nacional foram protagonistas na solidificação de conceitos e métodos citados, 

sendo elas: 

- Tese 1 - Avaliação da Sustentabilidade de edifícios de escritórios brasileiros: diretrizes e 

base metodológica (Silva, 2003); 

- Tese 2 - Metodologia para avaliação da sustentabilidade de projetos de edifícios: o caso de 

escritórios em Florianópolis (Fossati, 2008).  
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3.4 FORMULAÇÃO DO PRESSUPOSTO 

Acredita-se que os empreendimentos brasileiros, especificamente os de Goiânia, 

não atendem aos requisitos mínimos estabelecidos pelos referenciais de desempenho 

ambiental aplicáveis, tais como: LEED, CASBEE, BREAM, GBTool, HQE ou AQUA, como 

ressaltado durante a revisão bibliográfica pelas autoras Fossati (2008) e Silva (2003).  

O não atendimento destes requisitos pode ser fruto do desconhecimento dos 

mesmos por parte dos empreendedores e pela falta de orientação de como implementá-los 

de forma a construir edificações ambientalmente sustentáveis, mesmo que seja com metas 

de atender os requisitos mínimos necessários para isto. Fato este que muitas vezes é 

subjugado pela visão de que os empreendedores não possuem interesse de atingir esses 

parâmetros ambientais. 

3.5 CONSTRUÇÃO DOS OBJETIVOS  

A fundamentação teórica permitiu a constatação das diversas dificuldades 

enfrentadas em relação à escolha integrada de materiais, sistemas e processos construtivos 

nas edificações verticais e das necessidades ambientais primordiais a serem supridas para 

o atendimento dos requisitos mínimos de desempenho no seu ciclo de vida. 

Assim foram estabelecidos os objetivos, principal e secundários, do trabalho 

apresentados no item 1.6. 

3.6 REFERENCIAL DE DIRETRIZES AMBIENTAIS 

O referencial de diretrizes ambientais será composto pela observação dos 

requisitos mínimos para o atendimento da categoria nº 2 – Escolha Integrada de materiais, 

sistemas e processos construtivos - da certificação AQUA. 

3.7 CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

Com a instrução e auxílio do referencial adotado, foi possível o desenvolvimento 

de instrumentos para coleta de dados: 

 Checklist para a análise ambiental prévia na área de influência do empreendimento 

(Apêndice II), composto pelos seguintes itens: 
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 Micro Estudo de Impacto – estuda a tipologia de construção, área de influência, 

uso do solo da região (residencial ou comercial), atividades econômicas, 

situação da infraestrutura básica e transporte público e seus impactos no meio; 

 Meio Físico – estuda a natureza do solo, topologia e hidrologia; 

 Clima – estuda a insolação, os ventos e as precipitações; 

 Ambiente Construído, Humano e Natural – estuda qualidade arquitetural e as 

perturbações eletromagnéticas e sonoras;  

 Qualidade do Ar – estuda os fatores que afetam a qualidade do ar; 

 Qualidade da Água – estuda os fatores que afetam a qualidade da água;  

 Infraestrutura e Serviços – estuda os eixos de circulação, transporte público, 

ciclovias, sistemas de coleta seletiva e de controle de dejetos e redes e recursos 

locais. 

 Checklist de requisitos mínimos relacionados à escolha integrada de produtos, 

sistemas e processos construtivos (Apêndice III), composto pelos seguintes itens: 

 Armazenamento de recicláveis – exibe características do armazenamento e 

separação de componentes recicláveis; 

 Uso de materiais com conteúdo reciclável – direciona a escolha de materiais 

com parte de seus componentes reciclados; 

 Reutilização de recursos – direciona a escolha de materiais que possam ser 

reutilizados como componentes em outras edificações; 

 Uso de madeiras sustentáveis – determina o uso de madeiras com origem 

legalizada, recicladas e espécies de rápida renovação; 

 Gestão de resíduos de construção e demolição – estabelece a criação do 

programa de gestão de resíduos de construção e demolição; 

 Legislações e normas técnicas – prioriza produtos que estejam em acordo com 

as legislações e normas técnicas vigentes; 

 Economia local – motiva a escolha de produtos oriundos da economia local e 

uso de mão de obra local; 

 Flexibilidade e adaptabilidade – prevê possibilidade de alteração do uso do 

edifício e a escolha de componentes que facilitem sua adequada manutenção; 
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 Acessibilidade – garante a acessibilidade das pessoas com capacidades 

reduzidas. 
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CAPÍTULO 4 

DIRETRIZES PARA ATENDIMENTO DA ALTA QUALIDADE 

AMBIENTAL 

Analisando a etapa de concepção de edificações verticais brasileiras, 

apresentaremos neste capítulo, os critérios mínimos para atendimento da Alta Qualidade 

Ambiental de acordo com a categoria nº 2 – Escolha integrada de materiais, sistemas e 

processos construtivos, o referencial adotado consta no Apêndice I – Referencial de 

requisitos de desempenho ambiental mínimo. 

4.1 ANÁLISE AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

A área de influência de um empreendimento é o espaço físico onde as 

intervenções necessárias para a construção do empreendimento provocarão algum efeito ao 

meio físico, biótico e socioeconômico. 

A construção de edifícios verticais cria uma série de modificações no ambiente 

em que é estruturado, assim o estudo prévio da área de implantação e os elementos de 

influência, por parte da obra, são essenciais para a observação de possíveis medidas 

mitigadoras destes impactos. 

Como sistemática desta análise serão considerados os impactos causados 

durante a instalação e operação de um canteiro de obras, por considerar tal atividade uma 

de grande interferência e alteração na área do entorno.  

4.1.1 MICRO ESTUDO DE IMPACTO  

O micro estudo de impacto analisa na concepção do projeto, sua tipologia de 

construção, área de influência, uso do solo da região (residencial ou comercial), atividades 

econômicas, situação da infraestrutura básica e transporte público e os possíveis conflitos 

que estes fatores impactam ao meio.  

A Figura 3 ilustra um estudo do uso do solo da região da Barra da Tijuca e 

Jaquarepaguá, destacando seus bairros, hospitais, parques e seus elementos de 

infraestrutura, como aeroporto, pontes e vias de grande fluxo. 

Possíveis fontes de dados: Plano Diretor da cidade estudada, normas que 

regulamentam as etapas do Estudo de Impacto de Vizinhança e legislações vigentes (Lei de 

Política Nacional do Meio Ambiente).  
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Figura 3 – Uso do Solo Rio de Janeiro, RJ, Brasil (Portal GEO, 2007) 

A Figura 4 ilustra o estudo das redes de vias na cidade de São Paulo para a 

etapa de concepção do projeto do Rodoanel Mário Covas. 

 

Figura 4 – Infraestrutura Rodoanel em São Paulo, SP, Brasil (DER-SP, 2010) 

 Devem ser realizados estudos das atividades sociais e econômicas que podem 

dar vazão ao aumento do fluxo de automóveis, documentado pelo Estudo de Impacto de 

Vizinhança.  

A exposição aos níveis sonoros nocivos à saúde também deve ser estudada, 

para o controle de limites, quanto aos níveis de decibéis e ao tempo de exposição à fonte 

poluidora. 
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A construção de tal edificação representa por si só uma redução da capacidade 

de permeabilidade do terreno, necessitando, portanto, atenção especial quanto à questão de 

drenagem urbana e das águas pluviais oriundas da área da edificação. 

O objetivo desta verificação é a identificação dos micro impactos das atividades 

sociais e econômicas e da operação do empreendimento no meio ambiente da área de 

influência, documentado pelo Relatório de Impacto Ambiental. 

4.1.2 MEIO FÍSICO 

4.1.2.1 NATUREZA DO SOLO 

Estudar cuidadosamente a composição mineralógica e granulométrica do solo, 

realizar ensaios para determinação dos aspectos de resistência e estimativa de recalque 

para elaboração dos projetos de fundação com maior confiabilidade, empregando menores 

custos, evitando o superdimensionamento e o caráter ocioso da estrutura. 

Possíveis fontes de dados: mapa geológico; ensaio de classificação 

granulométrica, ensaio pressiométrico, sondagem SPT e ensaio dilatométrico. A Figura 5 

ilustra a natureza dos solos da região do Pantanal no Mato Grosso do Sul. 

 

Figura 5 – Mapeamento da Natureza do Solo Pantanal, MT, Brasil (EMBRAPA, 1997) 

O objetivo desta verificação é a identificação da natureza do solo da área de 

influência. 
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4.1.2.2 TOPOLOGIA  

Estudar o relevo para percepção dos níveis de referência, adotando, na 

concepção, medidas para evitar cortes e aterros e que busquem a compensação em que o 

solo retirado é utilizado na confecção dos aterros. 

Encontra-se com os estudos de campo as declividades naturais que devem ser 

vencidas pelos meios de transporte na área. Em locais planos se torna viável o 

desenvolvimento de sistemas de bicicletas públicas. A instalação e adaptação de ciclovias 

deverão ser estudadas, porém em locais de desníveis acentuados devem ser criados 

mecanismos de deslocamento mecânicos, como bondes e teleféricos. 

Como possíveis fontes de dados, podem-se citar as cartas topográficas; os 

estudos planialtimétricos e as visitas a campo. A Figura 6 ilustra a topologia da cidade de 

Porto Alegre – RS, caracterizando a presença de morros e planícies. 

 

Figura 6 – Relevo da Cidade de Porte Alegre, RS, Brasil (Prefeitura de Porto Alegre, 2009) 

O objetivo desta verificação é o conhecimento do relevo e acidentes geológicos 

na área de influência. 
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4.1.2.3 HIDROLOGIA 

A área onde será instalado o empreendimento é, na maioria dos casos, uma 

zona de infiltração, assim, a partir do momento de sua construção, torna-se uma área 

impermeável e devem-se definir na etapa de concepção, alternativas de drenagem 

pertinentes aos índices pluviométricos da área em análise.  

A água da chuva deve penetrar o solo, seja por meio de poços ou por meio de 

tanques de infiltração. Os níveis dos lençóis freáticos devem sofrer o mínimo de 

rebaixamento causado pela diminuição da infiltração no solo. 

Sugerem-se como possíveis fontes de dados o plano diretor da cidade, 

especificamente a área permeável especificada de acordo com o uso do solo, cartas 

topográficas com a representação dos corpos d‟água. A Figura 7 ilustra as malhas 

hidrológicas da bacia do Rio Macacu, com elementos fluviais principais e de contribuição. 

 

Figura 7 – Hidrologia Bacia do Rio Macacu, Rio de Janeiro, Brasil (IBIO, 2010) 

O objetivo desta verificação é o conhecimento das características da micro bacia 

a qual o empreendimento está inserido, observando curvas de nível, atividades 

socioeconômicas, capacidade drenante, níveis máximos dos cursos d‟água e intensidade e 

frequência das chuvas. 
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4.1.3 CLIMA  

4.1.3.1 INSOLAÇÃO 

Compatibilizar o edifício em relação aos fluxos energéticos por meio das 

superfícies de contato interno e externo, evitando exageradas trocas de calor ao longo do 

dia e o consumo de energia para climatização e também priorizar a iluminação natural. 

Como fonte de dados a ser utilizada sugere-se a estação de meteorologia. As 

Figuras 8 e 9, respectivamente, apresentam graficamente os índices de temperatura média 

da cidade de Goiânia do mês de março de 2011 e os níveis de radiação solar (insolação) no 

setor São Domingos no Rio de Janeiro. 

 

Figura 8 – Temperaturas Médias Mensais, Goiânia, GO (INMET, 2011) 

 

Figura 9 – Radiação solar São Domingos, RJ, Brasil (Fidalgo et al, 2005) 
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O objetivo desta verificação é o conhecimento dos níveis de insolação incidentes 

no corpo do edifício, com a determinação dos fluxos de calor e de luz. 

4.1.3.2 VENTO  

Projetar os espaços de convívio exterior, como terraços e jardins, abrigados do 

vento e do barulho. Favorecer o contra-ventamento do edifício na concepção estrutural e 

aproveitar a disposição dos ventos para promover a ventilação natural protegendo as 

fachadas da dilatação térmica. A Figura 10 evidencia os regimes dos ventos no Centro 

Oeste brasileiro. 

 

Figura 10 – Regime dos Ventos Centro Oeste, Brasil (CRESESB, 2001) 

O objetivo desta verificação é o reconhecimento da tipologia dos ventos na área 

de influência com a determinação das velocidades e suas constâncias. 

4.1.3.3 PRECIPITAÇÕES 

Conhecer os níveis pluviométricos da região a fim de limitarem-se os riscos 

relacionados às inundações, considerando as variáveis de:  

 Permeabilidade: utilizar telhados verdes para aumentar o coeficiente de absorção da 

água. Conservar parte do terreno vegetalizado, incluindo-se as áreas destinadas ao 
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estacionamento, combinados com outros métodos de revestimento que permitam 

uma maior absorção de água.  

 Gestão de águas pluviais: reutilização das águas pluviais, desenvolvimento de uma 

rede de poços e bacias ecológicas de retenção.  

As Figuras 11 e 12 ilustram os níveis de precipitações da cidade de Goiânia. 

 

Figura 11 – Índice Pluviométrico Goiânia, GO (SECTEC, 2011) 

 

Figura 12 – Níveis Pluviométricos Semestrais (IBGE, 2002) 

O objetivo desta verificação é o conhecimento dos níveis pluviométricos na área 

de contribuição do empreendimento, para a criação de sistemas de reuso de águas pluviais 

e para o dimensionamento dos ramais de coleta de águas da chuva no edifício. 
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4.1.4 AMBIENTE CONSTRUÍDO, HUMANO E NATURAL 

O canteiro deve estar localizado fora de espaços naturais ou de áreas de 

proteção ambiental, dessa forma devem ser analisadas as possíveis fontes de poluição de 

solos e lençóis freáticos.  

Deve ser adotado um valor máximo de emissão de decibéis para os trabalhos na 

instalação da edificação evitando que esta se transforme em fonte de poluição sonora. 

A mudança no ambiente pela instalação do canteiro de obras é o início de um 

programa maior, que está compreendido nas seguintes etapas: 

 Planejamento e implantação: atentar-se para o agrupamento dos serviços de entrega 

no canteiro e sua adaptação para entregas em horários adequados. Prever inclusive 

o funcionamento de máquinas e sua circulação pelas vias de acesso em horários de 

baixo fluxo e de baixo impacto sonoro para as vizinhanças. Dar preferência para 

métodos construtivos que causem o mínimo de incômodo possível ao entorno da 

construção. 

 Limpeza do canteiro: promover vigilância quanto à questão da manutenção de 

salubridade do canteiro e instalação e funcionamento da triagem dos resíduos de 

construção e os orgânicos, desde o início da execução do empreendimento.  

 Análise do Ciclo de Vida: realizar uma análise do ciclo de vida dos materiais 

integrados prevendo a gestão dos resíduos e sua possível reutilização ou 

reciclagem. 

 Impacto visual: diminuir o impacto visual o quanto possível, utilizando, por exemplo, 

tapumes apropriados e agradáveis visualmente, que garantam ao mesmo tempo a 

transparência das atividades em execução. 

4.1.4.1 QUALIDADE ARQUITETURAL 

A determinação dos componentes de fachada deve promover uma qualidade 

arquitetural, visando à contribuição do empreendimento para o estilo, paisagem e história 

local, adequando-se por sua vez ao meio ambiente. 

O objetivo desta verificação é a determinação dos impactos visuais causados à 

paisagem natural em decorrência da instalação do edifício.  
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4.1.4.2 PERTURBAÇÕES 

4.1.4.2.1 PERTURBAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS 

 A área de implantação do empreendimento situada numa região de emissão de 

ondas de radiotelefonia e outras estações pode ser um fator de perturbações devido à 

exposição eletromagnéticas. 

4.1.4.2.2 PERTURBAÇÕES SONORAS 

A área da edificação pode estar próxima às vias de trânsito rápido, causadoras 

de ruídos de circulação de rodovia, e ainda, o projeto pode ser responsável por gerar ruídos 

suplementares para a vizinhança, seja durante a execução do empreendimento, seja após a 

sua entrega, momento em que ocorre um acréscimo de circulação devido ao provável 

aumento do número de veículos na circulação. 

Deve ser implantado um sistema de isolação acústica no edifício para melhorar e 

assegurar o conforto dos usuários. Estudar a utilização de vegetação, com o intuito de 

reduzir os ruídos de circulação que podem vir a causar incômodos para a vizinhança. A 

Figura 13 ilustra as possíveis fontes de perturbações sonoras situadas na área do entorno 

do empreendimento, cidade de Beauzelle, França. 

 

Figura 13 – Mapa de Emissores de Ondas Beauzelle, França (DARGET, 2010) 

O objetivo desta verificação é a identificação das fontes causadoras de emissões 

eletromagnéticas e sonoras. 



Diretrizes para Avaliação da Qualidade Ambiental de Edifícios (QAE)                                                                   60 

__________________________________________________________________________________________  

A. C. Toberge, L. R. Junqueira    

4.1.5 QUALIDADE DO AR 

A qualidade do ar é apropriada a maior parte do tempo, porém este aspecto 

deve ser observado para que permaneça sob controle e não influencie negativamente na 

qualidade do ar na região. Sobretudo na fase de implantação os materiais que possam 

emitir substâncias poluidoras devem ser observados, monitorados e controlados.  

No que se refere à escolha de materiais e sistemas construtivos, faz-se 

necessário a escolha de produtos e processos que poluam o ar ou para a emissão de gases 

de efeito estufa ou gases prejudiciais a camada de ozônio. A Figura 14 ilustra aos índices da 

qualidade do ar na cidade de Toulouse, França.  

 

Figura 14 – Qualidade do ar Beauzelle, França (DARGET, 2010)  

O objetivo desta verificação é estabelecer os níveis de poluentes do ar, sua 

umidade relativa e qualidade na área de influência.  

4.1.6 QUALIDADE DA ÁGUA 

A qualidade da água é satisfatória, pois há a precaução para a não 

contaminação do lençol freático, seja por escoamento de substâncias nocivas aos cursos 

naturais, seja pela contaminação direta através de poços feitos de maneira indevida ou 

falhas na rede de esgoto. Torna-se necessário evitar o uso de substâncias que em contato 

com a água da chuva, por exemplo, possam se diluir e contaminar os recursos d‟água.  

A escolha deve prever materiais e sistemas construtivos que não contribuam 

para a poluição das águas. 

A Figura 15 considera os parâmetros de qualidade da água dos corpos hídricos 

da bacia do rio Guapi – Macacu, os pontos de coleta são escolhidos buscando atender a 
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maioria dos municípios na área de influência do empreendimento, através de análise 

estatística, uma maior quantidade de resultados os torna mais confiáveis. 

 

Figura 15 – Qualidade da água da Bacia do Rio Macacu, Rio de Janeiro, Brasil (IBIO, 2010) 

O objetivo desta verificação é confirmar se os índices de controle da água estão 

de acordo com os parâmetros da qualidade, na área de influência. 

4.1.7 INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS 

4.1.7.1 EIXOS DE CIRCULAÇÃO 

O projeto deve ser instalado ao lado de áreas de rápido escoamento do fluxo de 

veículos (via rápida) promovendo a simplificação dos deslocamentos de saída . Faz-se 

importante garantir o fomento da necessidade de adequação aos acessos seja à rodovia, 

seja à edificação. 

Possíveis fontes de dados: estudo de tráfego da região do empreendimento, que 

contempla a tipologia dos deslocamentos, o tipo e quantidade dos veículos, a capacidade de 

fluxo das vias entre outras considerações. 

A Figura 16 expõe uma zona de macro acessibilidade e uma zona de micro 

acessibilidade, sustentada pela tipologia do tráfego e suas vias principais e coletoras. 
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Figura 16 – Eixos de circulação, Estudo de Impacto de Vizinhança (Dall‟Ara, 2008) 

O objetivo desta verificação é a análise dos principais eixos de fluxo de veículos 

nos arredores do empreendimento e seus pontos de estrangulamentos, buscando a 

elaboração de medidas mitigadoras. 

4.1.7.2 TRANSPORTE PÚBLICO 

 Nas proximidades das instalações do empreendimento devem ser estudadas as 

redes de transporte público existentes e sua situação de funcionamento. Linhas do metrô, 

pontos para embarque nos ônibus, entre outros devem ser qualificados e quantificados para 

verificação quanto ao atendimento dos usuários, analisando suas deficiências e elaborando 

planos de melhoria e manutenção. A Figura 17 representa as malhas de meio de transporte 

da cidade de Brasília. 

 

Figura 17 – Infraestrutura de transportes Brasília, DF, Brasil (IBA, 2008) 
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O objetivo desta verificação é o conhecimento das malhas de transporte público 

e suas eventuais deficiências. 

4.1.7.3 CICLOVIAS 

Na concepção do projeto deve ser analisada a existência de ciclovias 

devidamente instaladas e se não existir, pode ser elaborado, em parceria com a prefeitura, 

um projeto para a instalação da mesma. A Figura 18 ilustra um sistema de ciclovias que 

será implantado na cidade de Chapecó. 

 

 

Figura 18 – Ciclovias Sorocaba, SP (Prefeitura de Sorocaba, 2009) 

O objetivo desta verificação é conhecimento desta infraestrutura para promoção 

do incentivo à criação ou ao uso de bicicletas como meio de locomoção.  

4.1.7.4 COLETA SELETIVA E GESTÃO DE DEJETOS 

Devem-se verificar as estratégias de coleta seletiva e gestão de dejetos da 

edificação, buscando a redução destes resíduos e efluentes nas fases de construção e 

operação. A Figura 19 ilustra a divisão, para coleta seletiva de lixo doméstico, em 3 (três) 

setores. Cada zona possui um dia e horário para realização de coleta. 

O objetivo desta verificação é a identificação de mecanismos de gestão de 

resíduos para a promoção de sistemas de coleta seletiva no empreendimento. 
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Figura 19 – Sistema de Coleta Seletiva, Chapecó, SC (Prefeitura de Chapecó, 2011) 

Especificamente no Brasil as empresas devem atender as especificações 

estabelecidas na Resolução nº 307 do CONAMA e outras exigências que a Agência 

Municipal do Meio Ambiente (AMMA) determinarem como obrigatórias (CONAMA, 2002).  

Ressalta-se ainda a LEI Nº 12.305 institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as 

diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os 

perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 

econômicos aplicáveis.  

Portanto, a nível federal já existe a lei que regulamenta a Resolução nº 307. 

Entretanto, todos os Estados, Municípios e Distrito Federal devem criar suas leis próprias e 

adequadas às realidades regionais. Alguns municípios já estão com suas leis aprovadas 

outros ainda estão em fase de aprovação de seus projetos de lei nas câmaras municipais. 

Este é o caso do município de Goiânia. 

4.1.9.5 REDES E RECURSOS LOCAIS 

A disponibilidade de redes de abastecimento e coleta públicas deve ser 

analisada na concepção do empreendimento para a decisão do layout do canteiro, utilizando 

os recursos da área de construção. Algumas redes encontradas no Brasil são: 

 Rede de galerias pluviais; 

 Rede elétrica; 

 Rede de água potável; 
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 Rede de esgoto; 

 Rede de telecomunicações;  

 Rede de gás. 

O acesso ao conjunto de tais infraestruturas faz parte do Plano Diretor de 

crescimento da prefeitura na região.  

O objetivo desta verificação é o conhecimento das malhas de redes de 

abastecimento e serviços na área de influência e suas eventuais deficiências. 
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4.2 ESCOLHA INTEGRADA DE PRODUTOS, SISTEMAS E 

PROCESSOS CONSTRUTIVOS 

Nenhuma sociedade poderá atingir o desenvolvimento sustentável sem que a 

indústria da construção civil, que lhe dá suporte passe por transformações, modificando os 

seguintes aspectos:  

 Consumo de grandes quantidades de materiais com significativo conteúdo energético, 

que necessitam ser transportados a grandes distâncias desencadeando consumo de 

combustíveis fósseis e geração de poluição;  

 Consumo de grande quantidade de matéria-prima, algumas com reservas limitadas;  

 Geração de impactos ambientais como: resíduos, ruído, poeira e poluentes industriais, 

desde as atividades de produção de matérias-primas e de canteiro, até as atividades de 

manutenção e demolição;  

Assim, as análises e justificativas demonstradas anteriormente fomentaram a 

elaboração de diretrizes para certificação ambiental na categoria nº 2, da Certificação 

AQUA, segundo seus requisitos básicos de atendimento. 

Os requisitos para observação estão relacionados a seguir e foram incluídos no 

checklist (Apêndice III – Escolha integrada de produtos, sistemas e processos construtivos). 

4.2.1 LOCAIS PARA ARMAZENAMENTO DE RECICLÁVEIS 

 A previsão de locais, adequadamente dimensionados, para armazenamento e 

separação de componentes recicláveis, papel, vidro, plástico, metais e outros é uma solução 

de eficácia ambiental positiva e de baixo custo de implantação.  

É fundamental a separação de resíduos passíveis de contaminação como 

lâmpadas (pelo mercúrio), baterias de celular (pela radioatividade), pilhas e tintas (pelos 

metais pesados).  

Os locais para a coleta seletiva de resíduos devem ser de fácil acesso aos 

trabalhadores e posteriormente aos ocupantes do edifício e às empresas recicladoras. 
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Resíduos originados de materiais de gesso devem ter tratamento e disposição 

diferenciados devido à formação, em contato com água, de gases voláteis prejudiciais a 

saúde humana. 

O objetivo deste requisito é formalizar um local próprio para disposição dos 

resíduos recicláveis no canteiro e no empreendimento e de fácil acesso as empresas 

coletoras. 

4.2.2 REUTILIZAÇÃO DE RECURSOS 

Relacionado ao reuso de materiais de construção. Os benefícios não se limitam 

apenas à redução na utilização de recursos naturais finitos, mas também na diminuição das 

atividades mineradoras e de extração (minimizando o barulho, poeira e o consumo de 

terras), da quantidade de novos resíduos gerados, dos efeitos sobre os solos, ocasionados 

pela disposição dos resíduos e da redução de energia para extração e manufatura dos 

materiais. 

Segundo Gao et al. (2001) apud Fossati ( 2008), a energia necessária para 

remanufaturar os materiais recicláveis é muito mais baixa do que aquela necessária para 

elaborar um produto novo, chegando a obter ganhos energéticos de pelo menos 10% e 

ganho na massa de produtos que deixaram de ser minerados da ordem de 50%. A redução 

do consumo energético varia de 7% (produtos da madeira) a 80% (alumínio). 

Mesmo que a quantidade total de energia consumida no edifício durante seu 

ciclo de vida possa ser muitas vezes maior que a consumida durante a construção. Há 

inúmeras razões pelas quais o uso de energia no processo construtivo, e particularmente 

nos materiais usados no edifício, deve ser tratado como um problema importante na procura 

de alternativas para minimizar o uso de energia no ambiente construído como um todo. 

O objetivo deste requisito é, na concepção, a especificação de materiais e 

produtos remanufaturados ou reutilizados, para reduzir a demanda por materiais virgens, 

diminuindo, em consequência, os impactos associados à extração e processamento de 

novos recursos, o consumo de energia e a geração de resíduos. Esta reutilização prevê o 

reuso de fachadas, de estruturas, de materiais, produtos e mobília de edifícios existentes. 
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4.2.3 USO DE MATERIAIS COM CONTEÚDO RECICLADO 

O uso de materiais reciclados na construção civil ainda é bastante limitado. 

Alguns exemplos de utilização de resíduos são no aço estrutural, cobre e alumínio (que 

utilizam sucata em sua fabricação), e no cimento, que utiliza escória de alto forno e 

pozolanas em elevadas proporções. No cenário da construção ocorre também a utilização 

de madeira reciclada para fôrmas de concreto armado e portas, bem como o plástico de 

garrafas PET para a fabricação de tubos de esgoto.  

Um cuidado, entretanto, quanto ao uso de materiais com conteúdo reciclado, é 

atentar para os processos industriais ineficientes, que desrespeitam a legislação ambiental, 

geram produtos sem qualidade ou de baixa durabilidade e que não respeitam normas 

técnicas. Estes fatores podem acarretar em produtos com substâncias nocivas aos ser 

humano e aos outros materiais incorporadas e grandes gastos de manutenção. 

O objetivo deste requisito é aumentar a demanda por produtos, materiais e 

componentes do edifício que incorporem conteúdo reciclado,e que atendam as normas 

técnicas, reduzindo, deste modo, os impactos gerados pela extração e processamento de 

recursos virgens. 

4.2.4 MADEIRA SUSTENTÁVEL 

O uso de madeiras de reflorestamento ou certificadas para materiais e 

componentes de madeira do edifício é característica obrigatória às construções. O uso de 

madeiras de espécies ameaçadas ou de origem ilegal é condenado. 

O objetivo deste requisito é regulamentar o uso de madeiras sustentáveis e 

legalizadas na construção da edificação e se possível oriundas de reflorestamento. 

4.2.5 MATERIAIS DE RÁPIDA RENOVAÇÃO 

O uso de matérias-primas finitas e de materiais com longo ciclo de renovação 

deve ser substituído por materiais de rápida renovação. A madeira utilizada em aplicações 

temporárias da construção deve ser proveniente de espécies de crescimento rápido, plantas 

colhidas num ciclo de 08 anos ou menos. 
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4.2.6 MINIMIZAÇÃO DO USO DE PVC 

O PVC consome em torno de 40% de toda a produção de cloro, ou 

aproximadamente 16 milhões de toneladas de cloro ao ano em todo o planeta.  

O PVC representa o maior produtor, em volume, de organoclorados. Nas duas 

últimas décadas do século XX foram profundamente estudados, regulamentados e mesmo 

banidos face sua dispersão global e os riscos severos que apresentam às saúdes pública e 

ambiental. O PVC é o único material de construção civil que é organoclorado. Materiais 

alternativos, incluindo outras resinas plásticas, que não contém cloro e não estão 

apresentando riscos à saúde do usuário, devem ser utilizados (Thornton, 2009). 

O objetivo deste requisito é minimizar o uso de PVC na construção substituindo-o 

por materiais alternativos, devido sua fabricação gerar uma grande quantidade de poluentes. 

4.2.7 GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

No tocante à gestão dos resíduos de construção, as discussões são crescentes 

não apenas pelo indesejável desperdício gerado, mas também pelo visível impacto nas 

áreas urbanas. 

Algumas políticas ambientais preveem a reciclagem do RCD, a cobrança de 

taxas ambientais que desencorajam a disposição destes resíduos em terrenos irregulares e 

também a cobrança de taxas mais baixas quando há redução do consumo de energia ou 

sua eliminação, quando o RCD é reutilizado ou reciclado, Pinto (2000). 

No Brasil, a Resolução do CONAMA nº 307 destaca-se como a primeira ação 

consolidada para a regulamentação do gerenciamento de resíduos sólidos de construção e 

demolição. Desde janeiro de 2005, todos os projetos de obras submetidos à aprovação dos 

municípios ou licenciamento dos órgãos competentes devem incluir um Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil – PGRCC (CONAMA, 2002).  

A indústria geradora, pelas novas regras, tem como exigir que o transportador 

contratado, cumpra a responsabilidade de destiná-los a locais devidamente regularizados 

uma vez que não há mais tolerância para depósito em aterros, bota-foras, corpos d‟água, 

áreas protegidas por lei, lotes vagos e outras destinações irregulares. O construtor deve se 
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certificar junto ao município do credenciamento do transportador, bem como se certificar de 

que o material tenha sido destinado a uma área licenciada pela Prefeitura. 

Basicamente, o projeto de gestão requer a identificação e quantificação dos 

resíduos, assim como triagem feita pelo gerador no próprio canteiro ou realizada nas áreas 

de destinação licenciadas para essa finalidade. O gerador também é responsável pelo 

confinamento dos resíduos após a geração até a etapa de transporte, assegurando, sempre 

que possível, as condições de reutilização e reciclagem. 

O projeto prévio do canteiro de obras é fundamental para a gestão da construção 

com preocupação em qualidade e no meio ambiente. Entretanto, não pode ignorar o resíduo 

resultante do processo, sendo necessário incluir a definição da área para separação e 

processamento no projeto do canteiro, com a construção de uma série de baias para 

separação qualitativa do entulho. 

A separação dos RCD por suas características é fundamental para se encontrar 

soluções apropriadas (reuso, processamento ou remoção para locais apropriados) que irão 

proporcionar a valorização do resíduo e reduzir os custos de construção. 

A fração mineral deste resíduo é a mais significante para a reciclagem. Alguns 

usos potenciais de agregados graúdos e miúdos originados de RCD reciclados são 

utilizados em aterro e reconstrução do solo, execução de fundações de pequena carga, 

subleito em áreas externas e pavimentos, sistemas de drenagem em estacionamentos e 

floreiras, entre outros. 

A utilização da reciclagem pelo construtor, além de expressar sua 

responsabilidade ambiental, é, apesar dos custos iniciais elevados, economicamente 

vantajosa e possibilita um avanço dos construtores em seu esforço para imprimir qualidade 

aos seus processos e produtos. 

O Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e obras da 

Construção Civil (SiAC) do PBQP-H no item Plano da Qualidade da Obra exige, para o Nível 

A, a definição dos destinos adequados dados aos resíduos sólidos e líquidos produzidos 

pela obra (entulhos, esgotos, águas servidas), para que respeitem o meio ambiente. 

O objetivo deste requisito é incentivar a adoção de sistemas de gestão de 

resíduos no canteiro de obras, reduzindo a geração de resíduos e incentivando a separação 

e reciclagem. 
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4.2.8 CRITÉRIO PARA ESCOLHA DOS MATERIAIS 

A certificação AQUA requer a escolha integrada de materiais, sistemas e 

processos construtivos, incluindo critérios de qualidade ambiental, escolha de sistemas que 

visam à durabilidade e à adaptabilidade do empreendimento e produtos de construção que 

limitam os impactos ambientais ao longo do ciclo de vida do empreendimento. 

Fossati (2008) afirma que a escolha criteriosa de materiais ambientalmente 

sustentáveis para o edifício é a maneira mais fácil da incorporação de princípios 

sustentáveis na concepção do empreendimento. Materiais naturais possuem geralmente 

menos energia embutida e toxicidade do que materiais manufaturados, exigindo menor 

processamento e sendo menos prejudiciais ao ambiente. Outra estratégia sustentável é dar 

preferência a materiais que tenham alto poder de reutilização, ao invés de materiais que 

tenham níveis de energia embutida baixos e que não sejam reutilizáveis. 

Sobre aspectos econômicos e sociais da escolha dos materiais, os autores 

afirmam que, embora a sustentabilidade social seja mais importante em países em 

desenvolvimento, é crucial que países desenvolvidos adotem estas ideias, uma vez que 

importam muitos materiais dos países em desenvolvimento.  

Os autores defendem a análise econômica associada à avaliação ambiental para 

a seleção de materiais mais sustentáveis, levando em consideração o conceito do custo do 

ciclo de vida que inclui não apenas custos de construção, mas também de operação, 

manutenção e desconstrução. 

Adicionalmente, quanto maior a durabilidade das partes da edificação, mais 

tempo permanecerão em uso e mais tempo levarão para se tornar resíduos, gerando menos 

custo com substituições. Outro aspecto importante é a manutenabilidade dos materiais, 

quanto mais fácil for a manutenção da edificação, mais tempo durará. Estes aspectos são 

assegurados através de características dos métodos construtivos e através de itens nos 

projetos. A construção de manuais de operação detalhados ainda na fase de concepção, 

também garante esta manutenabilidade. 

O objetivo do requisito é dar preferência a materiais duráveis, que limitem o 

impacto ambiental e que estejam em conformidade com as normas e legislações vigentes. 
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4.2.9 ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS 

O PBQP-H, por meio do projeto Sistema de Qualificação de Materiais, 

Componentes e Sistemas Construtivos (SiMaC), combate à não-conformidade intencional às 

normas técnicas na fabricação de materiais e componentes para a construção civil.  

A maioria dos materiais que compõem a cesta básica do PBQP-Habitat estão 

organizados em Programas Setoriais da Qualidade (PSQ´s), por meio dos quais as 

entidades setoriais de fabricantes de produtos desenvolvem ações que visam o 

desenvolvimento tecnológico da prática produtiva em conformidade com as normas técnica 

vigentes. 

Os materiais da cesta básica do PBQP-H compreendem: materiais e 

componentes estruturais e de alvenarias, cimento Portland, aço para armaduras de 

concreto, concreto dosado em central, cal hidratada, bloco de concreto, bloco cerâmico, 

componentes de madeira, laje pré-moldada e argamassas industrializadas; materiais e 

componentes de coberturas e acabamentos, telha cerâmica, portas e janelas de aço, 

alumínio ou PVC, cerâmicas de revestimento e vidros planos; materiais e componentes de 

sistemas hidráulicos e elétricos: tubos e conexões de PVC, metais e louças sanitárias, fios e 

cabos elétricos e material elétrico (interruptores, tomadas e disjuntores). 

O objetivo do requisito é verificar a utilização de materiais da cesta básica em 

conformidade com as normas e legislações vigentes. A certificação AQUA inclui como 

preocupação a escolha de produtos, sistemas e processos construtivos, cujo desempenho 

em uso sejam verificados quanto à conformidade às normas técnicas. 

4.2.10 ECONOMIA LOCAL 

A escolha de materiais e produtos disponíveis no mercado local contribui para 

uma série de fatores positivos ao ambiente. A energia de transporte com o consumo de 

combustíveis fósseis pode ser reduzida encurtando as distâncias entre o fornecedor e a 

edificação usuária. 

A utilização de produtos e mão-de-obra locais promovem o desenvolvimento 

econômico da região, pois constituem uma fonte de empregos, uma injeção de moeda na 

economia local e benefícios sociais, assim, é essencial um estudo da região do 
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empreendimento para que na concepção do projeto, seja inserida este emprego de recursos 

locais.  

O objetivo do requisito é aumentar a demanda por produtos e materiais utilizados 

na edificação, os quais são extraídos e manufaturados regionalmente, e dão suporte à 

economia regional e reduzindo o impacto ambiental resultante do transporte. 

4.2.11 FLEXIBILIDADE E ADAPTABILIDADE 

O desafio principal da construção sustentável é a capacidade de adaptação da 

edificação com o aumento da vida útil do edifício. Deve-se garantir o aumento da 

durabilidade física e funcional da construção o que demanda flexibilidade e capacidade de 

acompanhar a evolução do programa de necessidades do usuário.  

Os usuários possuem como característica, a variação acelerada de padrões de 

vida, que também resultam em mudanças nos requisitos dos edifícios e na infra-estrutura. 

Tais mudanças podem ser decorrentes do aumento na demanda de usuários, e dos futuros 

requisitos de adequação legal e de desempenho, desenvolvimento de novas tecnologias e 

serviços, dentre outros.   

Os conceitos como a racionalização, modulação, planta livre e estrutura, 

desvinculada dos fechamentos adquirem um papel importante, principalmente quando se 

trata de grandes edificações, nas quais deve ser ter a possibilidade de adaptação futura 

para diferentes usos e possibilidade de reformas com baixo impacto aos ocupantes e ao 

meio em que a edificação está inserida.  

A desconstrução do edifício, raramente considerada na etapa de projeto, pode 

ser bastante facilitada por aspectos que venham a ser considerados durante planejamento.. 

Nestas etapas, deve-se focalizar na facilidade da demolição e descarte das partes da 

edificação e prever as formas de caracterização com componentes recicláveis, reutilizáveis 

e aqueles que serão descartados. Torna-se necessário realizar a triagem, 

acondicionamento, transporte e destinação dos resíduos com baixo impacto ambiental. Na 

concepção do projeto devem ser propostos métodos construtivos com componentes leves e 

desmontáveis, que além de facilitarem a flexibilidade e adaptação da edificação, 

proporcionam a diminuição da quantidade de resíduos, de emissão de materiais 

particulados, do nível de ruído, dos riscos ao operário, tornam a demolição mais produtiva e 

possibilitam a reutilização dos materiais. 
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O objetivo deste requisito é facilitar a adaptação de estruturas e sistemas 

prediais às alterações das necessidades dos usuários e evoluções tecnológicas. 

4.2.12 ACESSO A MATERIAIS E COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO 

Ceotto (2007) identifica algumas ações que garantem a manutenabilidade do 

edifício em quaisquer circunstâncias e a possibilidade de sua modernização usando 

sistemas que ainda não foram concebidos.  

Segundo o autor, os shafts devem ser independentes, para as instalações 

hidrossanitárias, de incêndio, elétricas, de comunicação e de automação, visitáveis e com 

no mínimo 50% de área a mais do que a necessidade atual. 

O objetivo do requisito é prover facilidades para adequada manutenção do 

edifício, procurando ampliar o desempenho dos sistemas prediais.  

A Certificação AQUA faz referência à facilidade de limpeza e de manutenção de 

produtos e equipamentos incorporados ao edifício; facilidade de acesso para limpeza e 

manutenção do edifício e de instalações; dimensões mínimas de trabalho abaixo de pias e 

lavatórios; utilização de móveis com portas de correr e gavetas; simplicidade de concepção 

e de uso das instalações; disponibilização de meios para assegurar o desempenho durante 

a fase de uso.  

4.2.13 ACESSIBILIDADE 

O uso de materiais e sistemas que atendam aos parâmetros técnicos observados 

às condições de acessibilidade ao portador de necessidades especiais devem ser previsto 

na concepção, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos. 

Os ambientes devem ser formulados com medidas e funções previstas por 

norma. Portas, janelas, móveis, louças e equipamentos sanitários, pias, rampas e escadas 

devem seguir dimensões e layout segundo informações da NBR 9050 (Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos).  

Os materiais utilizados para confecção das sinalizações visuais do símbolo 

internacional de acesso devem seguir premissas de textura, dimensionamento e contraste 
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de cor dos textos e das figuras, para que sejam perceptíveis por pessoas com baixa visão. 

Os textos e figuras, bem como o fundo das peças de sinalização, devem ter acabamento 

fosco, evitando-se o uso de materiais brilhantes ou de alta reflexão. 

O objetivo deste requisito é garantir a acessibilidade dos usuários portadores de 

necessidades especiais. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

 

Observou-se que a tentativa de adaptação dos métodos de avaliação ambiental 

estrangeiros acontece no mundo inteiro, a exemplo do BREEAM e o LEED. Porém, 

atualmente essa adaptação é muitas vezes insuficiente, pois desconsidera ou não favorece 

pontos relevantemente intrínsecos e característicos de cada país. 

Constatou-se que tal adaptação deve responder a requisitos mínimos para ser de 

fato eficaz em outro país. Primeiramente ela deve ser tecnicamente consistente, ou seja, 

deve atender aos pontos nacionais relevantes e ser apropriada ao contexto e prioridades do 

país. Alguns fatores são determinantes para o critério de avaliação financeira do 

investimento, tais como ser economicamente viável, considerando as leis de mercado, as 

práticas de construção e as tradições e cultura locais. Outro ponto considerado relevante é o 

da participação de investidores, empreendedores e projetistas, na divulgação e assimilação 

de tais iniciativas pelo mercado. 

Aspecto relevante, particularmente no Brasil, é o fato da Agenda 21 ambiental 

priorizar o atendimento do quesito sustentável da construção, como fator a ser atingido. 

Sendo assim conclui-se que, primeiramente, antes da importação de um método, ou até 

mesmo de uma tentativa de adaptação, torna-se necessário:  

 Definir os critérios locais a serem avaliados;  

 Aprofundar os estudos do ciclo de vida - LCA dos materiais, pois apenas dessa 

maneira será possível afirmar com propriedade os impactos ambientais que eles 

provocam;  

 Atingir a interação de tecnologia, práticas construtivas, normas e produtos 

disponíveis no mercado, possibilitando então a definição de referências e metas a 

serem atingidas.    

Diante o que foi exposto e utilizando como embasamento teórico, propôs-se 

neste trabalho a determinação de critérios básicos a serem atendidos por uma edificação 

vertical, para que ela responda de forma satisfatória à categoria nº 2 “Escolha integrada de 

produtos, sistemas e processos construtivos” segundo a certificação ambiental AQUA.  
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Constatou-se que um ponto fundamental a ser atendido é um estudo de impacto 

sobre a vizinhança (EIV), entendido como princípio básico a ser adotado para o projeto de 

concepção de qualquer empreendimento, independentemente de seu porte. 

O EIV permite determinar metas, objetivos e limitações a serem respeitados pelo 

empreendedor além de garantir a harmonia e integração da própria construção no meio, 

sem ser considerada geradora de impactos ambientais irreversíveis, propondo diminuir a 

intensidade deste, de forma gradativa. 

O checklist (Apêndice II – Análise ambiental prévia da área de influência) 

resultante dessas análises do EIV abrange todos os requisitos fundamentais, além de 

orientar o próprio construtor quanto aos estudos que devem ser realizados, pois muitas 

vezes, o que se verifica é a falta de informações e orientações nesse sentido, o que indica 

que o problema pode não ser a falta de interesse de investimento ambiental. 

O segundo passo sugerido foi a verificação do checklist (Apêndice III – Escolha 

de materiais, sistemas e processos construtivos) proposto para a verificação dos requisitos 

básicos da categoria nº 2 da certificação AQUA fundamentado nas necessidades locais, 

priorizando as características sociais, econômicas e ambientais nacionais.  

Um fator a ser observado é a necessidade urgente de planejamento para triagem 

e reciclagem dos resíduos, um dos problemas mais sérios enfrentados pelos 

empreendedores atualmente, seja pelas barreiras sociais, econômicas ou até mesmo 

geográficas. Destaca-se que na maioria dos casos, os centros de triagem são distantes dos 

polos construtores, o que inviabiliza o tempo e custo de transporte. 

O objetivo geral deste trabalho foi atingido com a proposição destas duas listas 

de verificação no processo de certificação ambiental de edificações.  
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5.1 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

O resultado esperado da aplicação dos checklists (Apêndices II e III) sugeridos é 

a possibilidade da orientação do empreendedor na adequação da edificação durante a etapa 

de concepção do edifício ao que concerne à categoria nº 2 da certificação AQUA – „‟Escolha 

integrada de materiais, sistemas e processos construtivos‟‟-, para que ele possa atingir um 

desempenho ambiental básico.  

Para este trabalho os requisitos não serão implementados em um 

empreendimento para possibilitar esta constatação, no entanto acredita-se que sua 

utilização possibilite atingir o padrão mínimo para construções sustentáveis, sendo passível 

de desenvolvimento em futuros estudos. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, constataram-se outras variáveis 

questionáveis que não foram minuciosamente pesquisadas ou trabalhadas, por não se tratar 

do objetivo deste estudo, as quais são também sugestões de temas para trabalhos futuros, 

sendo estas listadas a seguir: 

 Estudar as categorias da certificação AQUA não abordadas neste trabalho, visando 

apoiar a evolução do programa de necessidades de empreendimentos. 

 Criar parâmetros de avaliação ambiental na concepção de empreendimentos de outras 

tipologias como indústrias, shopping centers, supermercados, escolas e obras civis de 

grande porte. 

 Remodelar os sistemas de manutenção e reformas para os edifícios existentes 

(residenciais, comerciais e industriais) aprimorando ou buscando adaptação para o 

melhor desempenho ambiental. 

 Estudar a viabilidade econômica da implantação da certificação AQUA em 

empreendimentos verticais, buscando o interesse da sociedade da construção. 
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REFERENCIAL PARA ESCOLHA INTEGRADA DE MATERIAIS, SISTEMAS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS 

 1. LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE RECICLÁVEIS 

1.1 Área destinada à coleta e ao armazenamento de materiais recicláveis 

Provisão de facilidades para a 
reciclagem 

Determinar áreas, adequadamente dimensionadas e com bom acesso aos ocupantes do edifício e às 
empresas recicladoras, dedicada à separação, coleta e armazenamento de resíduos produzidos nos 
escritórios, incluindo (no mínimo): papel; vidro; plástico e metais. O tamanho da área de coleta e 
armazenamento deve ser avaliada baseada na análise antecipada dos serviços de coleta seletiva 
disponíveis ao local do empreendimento 

Identificar compradores e coletores de materiais recicláveis 

Prover caixas coletoras individuais em cada andar. Considerar a instalação de máquinas visando facilitar 
a reciclagem 

2. USO DE MATERIAIS COM CONTEÚDO RECICLADO 

2.1 Uso de concreto, aço e agregados com conteúdo de recicláveis 

% de concreto, aço e agregados 
com conteúdo de recicláveis 

100% do cimento utilizado em concretos pré-fabricados e moldados in loco e 100% do aço utilizado na 
edificação possuem adição de resíduos recicláveis pós-industriais ou pós-consumo 

Pelo menos 20% (em massa) dos agregados utilizados em concretos não estruturais são agregados 
reciclados. Observação: Deve haver uma análise técnica para utilização dos agregados reciclados 

São utilizados agregados reciclados em concretos estruturais, mediante o desenvolvimento de análise 
técnica 

3. REUTILIZAÇÃO DE RECURSOS 

3.1 Uso de materiais e produtos remanufaturados ou reutilizados 

% de materiais e produtos  
reciclados, remanufaturados ou 

reutilizados 

5% dos materiais e produtos especificados no projeto são remanufaturados ou reutilizados. Observação: 
5% do custo total de todos os materiais do edifício, considerando o valor do material se fosse comprado 
novo 

Realizar pesquisa para identificar possíveis fornecedores de materiais e produtos reciclados, 
remanufaturados ou reutilizados, incluindo (mas não limitado a): vigas, postes, pisos, esquadrias, portas, 
tijolos, telhas, tapumes de obras, mobiliário e itens de decoração (não estão incluídos fôrmas e 
escoramentos para concreto) 
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4. MADEIRA SUSTENTÁVEL 

4.1 Uso responsável da madeira 

Procedência da 
madeira 

Não utilização de madeira constante na lista de espécies ameaçadas ou madeira de origem ilegal + 100% da 
madeira utilizada na edificação é de reflorestamento ou certificada (válido para estruturas, pisos, 
acabamentos e aplicações temporárias na construção, como fôrmas, passagem de pedestres, tapumes) 

4.2 Uso de madeira de espécies de rápida renovação 

% de madeira de rápida 
renovação 

100% da madeira utilizada em aplicações temporárias da construção é proveniente de espécies de 
crescimento rápido (plantas colhidas num ciclo de 8 anos ou menos) 

5. USO DE PVC 

5.1 Critério para especificação de PVC 

Especificação do  PVC Especificar PVC que não use estabilizante a base de chumbo na sua fabricação 

6. GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

6.1 Minimização dos RCD 

Implantação de ações 
potencialmente racionalizadas 

para reduzir a produção de 
resíduos na origem 

Especificar materiais e sistemas construtivos considerando as seguintes medidas para redução de resíduos 
na origem: 1) coordenação modular; 2) modulação rigorosa dos componentes de alvenaria, revestimentos 
de pisos, divisórias, etc; 3) escolha de produtos, processos e sistemas gerando o mínimo de resíduos no 
momento da execução (fôrmas e escoramentos metálicos, estruturas pré-moldadas, argamassa 
industrializada, concreto pré-fabricado, transportes internos horizontais e verticais, uso de aço pré-cortado 
e dobrado, fornecimento de blocos em palets, vedações e revestimentos modulares, etc); 4) escolha de 
produtos cujas embalagens gerem menos resíduos; 6) emprego de ferramentas gerenciais (projetos para 
produção, coordenação e compatibilização de projetos, procedimentos operacionais, treinamento da mão-
de-obra). Justificar as medidas escolhidas. 

6.2 Destinação adequada aos RCD 

Destinação 
adequada dos 

RCD 

Desenvolvimento e implantação de um Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil em 
conformidade com a Resolução 307 CONAMA, contemplando as seguintes etapas: caracterização, triagem, 
acondicionamento (em baias separadas), transporte e destinação 

Análise das cadeias de valorização de resíduos locais. Análise e priorização de fabricantes que recolhem 
resíduos Classe C e D 

Inclusão de estratégias para reciclagem dos resíduos Classe A no canteiro de obras 
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7. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 

7.1 Adequação à legislação e normas técnicas 

conformidade às normas 
técnicas 

Utilização de materiais e componentes da cesta básica de materiais de construção de empresas qualificadas 
pelo SiMaC do PBQP-H ou certificadas NBR ISO 9001. Para os materiais que não possuem PSQ, a empresa 

construtora deve garantir a inspeção dos produtos no ato do recebimento 

7.2 Critérios para escolha de materiais 

critério para escolha de materiais 

Análise e especificação de materiais baseado na durabilidade; adaptabilidade; acessibilidade; facilidade de 
manutenção; impactos sanitários dos produtos; conforto e saúde dos usuários 

Análise comparativa entre produtos/materiais de diferentes fornecedores e seleção de produtos/materiais 
ecologicamente corretos e de fornecedores que demonstrem comprovada responsabilidade 
socioambiental 

8. ECONOMIA LOCAL 

8.1 Utilização de materiais, produtos e componentes manufaturados, extraídos ou colhidos regionalmente 

% de materiais, produtos e 
componentes obtidos 

localmente ou regionalmente 

Pelo menos 70% (do custo global) dos materiais e produtos do edifício são manufaturados regionalmente 
(considerando um raio de 500 km de distância)  

Os materiais e produtos do edifício extraídos ou colhidos (areia, brita, madeira para fôrmas) são 
provenientes de no máximo um raio de 150 km de distância 
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9. FLEXIBILIDADE E ADAPTABILIDADE 

9.1 Facilidades para manutenção do edifício 

Emprego de estratégias que 
facilitem a manutenção do edifício 

Assegurar a facilidade de acesso para a manutenção do edifício, levando em consideração acesso a 
componentes que exijam limpeza ou manutenção periódica (reservatórios de água, janelas, esquadrias, 
vidraças, divisórias internas, forros, telhados, calhas, domos de iluminação e proteções solares) 

Especificação de componentes auto-limpantes 

9.2 Flexibilidade e adaptabilidade da edificação ao longo da vida útil do empreendimento 

Emprego de estratégias que 
proporcionem flexibilidade e 
adaptabilidade da edificação 

Utilização de no mínimo 5 das 11 estratégias: 1) layout flexível; 2) shafts independentes (hidrossanitários, 
incêndio, elétrica, comunicação e automação), com no mínimo 50% de área a mais do que a necessidade atual e 
visitáveis; 3) forro removível; 4) cabeamento estruturado adequadamente dimensionado; 5) vão entre pilares 
de no mínimo 10m; 6) pé- direito de, no mínimo, de 2,70m livres (piso a forro), prevendo altura mínima de 
15cm para piso elevado e 50cm livres no entre-forro (abaixo da estrutura e acima do forro); 7) piso elevado; 8) 
divisões internas não portantes; 9) soluções com elementos pré-fabricados; 10) espera para ligação futura a 
sistemas de energia renovável; 11) vigas devem ser evitadas, de modo que numa reforma não sejam um fator 
impeditivo de se remover uma parede 

9.3 Facilidades para desmontagem ou desconstrução do edifício 

emprego de estratégias que 
facilitem a desmontagem ou 

desconstrução do 
edifício 

Previsão de facilidade de demolição e reciclagem das partes da edificação gerando baixo impacto ambiental na 
demolição (materiais desmontáveis, controle de ruídos, controle de materiais particulados, etc). Especificação 
de materiais e componentes com maior potencial de reuso e reciclagem pós-uso 

 Determinação da caracterização, triagem, acondicionamento, transporte e destinação dos resíduos de 
desmontagem ou desconstrução 

10 ACESSIBILIDADE 

10.1 Acessibilidade dos edifícios atendendo à normalização técnica (NBR 9050) 

Acessibilidade às pessoas 
portadoras de necessidades 

especiais. 

Prever o uso de materiais e sistemas que atendam aos parâmetros técnicos observados às condições de 
acessibilidade ao portador de necessidades especiais, na concepção, construção, instalação e adaptação de 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 

Os materiais utilizados para confecção das sinalizações visuais do símbolo internacional de acesso devem seguir 
premissas de textura, dimensionamento e contraste de cor dos textos e das figuras para que sejam perceptíveis 
por pessoas com baixa visão. Os textos e figuras, bem como o fundo das peças de sinalização, devem ter 
acabamento fosco, evitando-se o uso de materiais brilhantes ou de alta reflexão. 
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ANÁLISE AMBIENTAL DA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E OS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANÇA 

Foi realizado o Estudo de Impacto de Vizinhança segundo a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente? 

Para a escolha do local de implantação do empreendimento considerou-se a o tipo de atividades, comerciais ou residenciais, da região? 

Foram feitos estudos prévios de solo da área? 

Para caso 
afirmativo 

Quais os resultados?   

Quais as vantagens desse tipo de solo?   

Quais as desvantagens?   

Foram feitos estudos prévios quanto a hidrologia da região? 

Para caso 
afirmativo 

Os resultados são considerados aceitáveis?   

Há possibilidade de risco de inundações dessas áreas?   

Foram feitas precauções quanto a variação do nível do lençol freático?   

Alguma medida corretiva, como drenagem do terreno, por exemplo, teve que ser 
empregada?   

Foi feita uma análise da irradiação solar da região, ao longo do ano, para aproveitamento energético? 

Para caso 
afirmativo 

Qual foi a fonte utilizada para consulta de dados?   

Quais foram os resultados para área da edificação?   

Quais foram as medidas adotadas pela empresa para o aproveitamento dessa 
energia solar para o empreendimento?   

Calculou-se a economia energética? Qual a porcentagem em relação aos gastos com 
energia elétrica?   

Foram feitos estudos quanto ao regime dos ventos e sua influência na edificação? 

Para caso 
afirmativo 

Esse estudo influenciou para a orientação norte-sul do edifício? 

Quais aspectos foram considerados? Barulho, ventilação, contra-ventamento de fachadas, etc. 

Foram feitas análises do nível de precipitação da região? 

Para caso 
afirmativo 

Qual foi a fonte utilizada para consulta de dados? 

Quais foram os resultados para área da edificação? 

Quais foram as medidas adotadas pela empresa para o aproveitamento das  precipitações para o empreendimento? 
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Como a edifição é para uso residencial, foram feitos estudos do sistema de transporte público da região, para suprir a nova demanda? 

Para caso 
afirmativo 

Qual foi a fonte utilizada para consulta de dados? 

Os resultados são satisfatórios, quanto à demanda e atendimento das necessidades básicas para o perfil dos moradores? 

Estimou-se a influência do fluxo da nova demanda de automóveis? 

Para caso 
afirmativo 

Ela vai afetar o trânsito local? 

Foram previstas alterações das rotas? 

Houve planejamento do canteiro de obras? 

Para caso 
afirmativo 

A coleta dos dejetos no canteiro foi triada? 

Alguma medida de incentivo para manutenção do canteiro sempre limpo, foi tomada, ou divulgada entre os funcionários? 

Houve alguma ação para diminuir o efeito do impacto visual da obra durante a construção? Qual? 

O estilo arquitetural foi escolhido de forma a contribuir para o estilo, paisagem ou historia local? 

Quais foram os pontos diferenciais mais marcantes adotadas? 

Houve estudos quanto a perturbação sonora do local? 

Para caso 
afirmativo 

Qual foi a fonte utilizada para consulta de dados? 

Os resultados são satisfatórios? 

Quanto a qualidade do ar, foram verificados os índices locais? 

Para caso 
afirmativo 

Qual foi a fonte utilizada para consulta de dados? 

Os resultados são satisfatórios? 

Redes e recursos locais 

O canteiro dispõe 
de: 

(  ) Rede de evacuação de águas pluviais? 

(  ) Rede elétrica? 

(  ) Água potável e saneamento? 

(  ) Rede de telecomunicações? 
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ANÁLISE PARA ESCOLHA INTEGRADA DE MATERIAIS, SISTEMAS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS 

1 - Locais para armazenamento de recicláveis 

Existe um local para armazenamento de recicláveis? Sim (  ) Não (  ) 

Caso afirmativo 

Existe espaço 
apropriado para 
destinação de  

papel (  )  vidro (  ) plástico (  )  metais (  ) pilhas e baterias (  )  outros- especificar:  

O local é acessível para os ocupantes do edifício? Sim (  ) Não (  ) 

O local é facilmente acessível às empresas 
recicladoras? Sim (  ) Não (  ) 

Dimensões (m): 
O dimensionamento é 
adequado? Sim (  ) Não (  ) 

2 - Reutilização de recursos 

Os seguintes materiais e componentes especificados para a edificação são reutilizados ou remanufaturados? 

Vigas: Sim (  ) Não (  ) % do volume total: 

Assoalhos de madeira: Sim (  ) Não (  ) % do volume total: 

Esquadrias de madeira: Sim (  ) Não (  ) % do volume total: 

Portas: Sim (  ) Não (  ) % do volume total: 

Tijolos: Sim (  ) Não (  ) % do volume total: 

Telhas: Sim (  ) Não (  ) % do volume total: 

Escoramento metálico: Sim (  ) Não (  ) % do volume total: 

Compensado: Sim (  ) Não (  ) % do volume total: 

Outros: Sim (  ) Não (  ) % do volume total: 
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3 - Uso de materiais com conteúdo reciclado 

3.1 - Agregados reciclados 

Os agregados especificados para o concreto são reciclados? Sim (  ) Não (  ) 

Caso afirmativo:  Agregado graúdo: Agregado miúdo: 

% do volume total:     

Procedência (km):     

3.2 -  Conteúdo reciclado do cimento 

O cimento especificado possui adição de subprodutos da indústria? Sim (  ) Não (  ) 

Fornecedor:   

Procedência (km):   

3.3 - Conteúdo reciclado do aço 

O aço especificado possui conteúdos recicláveis: Sim (  ) Não (  ) 

Fornecedor:   

4 - Madeira sustentável 

Foi especificada madeira constante na lista de espécies ameaçadas pelo IBAMA? Sim (  ) Não (  ) 

Caso afirmativo, qual?  

Foi especificada madeira certificada ou de reflorestamento? Sim (  ) Não (  ) 

Estruturas  (  )  % do total: Escoramentos   (  )  % do total: 

Piso   (  )  % do total: Fôrmas   (  )  % do total: 

Forros  (  )  % do total: Compensado  (  )  % do total: 

Portas   (  )  % do total: 
Passagem de 
pedestres  (  )  % do total: 

Janelas   (  )  % do total: Tapumes   (  )  % do total: 

Outros:   

Descrever o tipo de fôrmas, escoramento, compensado e tapumes: 
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5 - Materiais de rápida renovação 

Houve a preocupação com a especificação de materiais de rápida renovação: Sim (  ) Não (  ) 

Foram especificados materiais de rápida renovação? Sim (  ) Não (  ) 

Caso afirmativo, quais? Pinus (  ) Eucalipto (  ) Piso de bambu (  ) Piso de linóleo (  ) Carpete de lã (  )  

6 - Minimização do uso de PVC 

Materiais de PVC foram substituídos por materiais alternativos? Sim (  ) Não (  ) 

Caso afirmativo, 
quais? 

Tubos (  ) Substituído por:    Eletrodutos (  ) Substituído por:   

Cabos (  ) Substituído por:   Conexões (  ) Substituído por:   

Outros:   

Foram utilizados forros de PVC? Sim (  ) Não (  ) 

Foram utilizadas esquadrias de PVC? Sim (  ) Não (  ) 

O PVC especificado utiliza estabilizante a base de chumbo? Sim (  ) Não (  ) 

7 - Gestão de resíduos da construção  

Foi elaborado e implementado um Projeto de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil, conforme a Resolução 307 do CONAMA? 

Caso 
afirmativo: 

O projeto contempla as seguintes etapas: 

Caracterização (  ) Triagem (  ) Acondicionamento (  ) 
Transporte 
(  ) Destinação (  ) 

Quais resíduos serão destinados à reciclagem? 

(  ) Classe A (componentes cerâmicos - tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento - argamassa e concreto, blocos, tubos, meio-fios, etc): 

(  ) Classe B (plásticos, papéis, papelão, metais, vidros, madeiras, etc): 

(  ) Classe C (produtos oriundos do gesso): 

(  ) Classe D (tintas, solventes, óleos, etc.): 

Caso negativo, qual o destino dos resíduos?   *especificar local e distância (Km) 

Haverá reciclagem da fração mineral no canteiro? Sim (  ) Não (  ) 
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8 -  Escolha dos materiais 

8.1 - Critério para escolha dos materiais 

A escolha dos materiais foi baseada em 
algum dos seguintes requisitos: 

(  ) Energia embutida  

(  ) Análise do ciclo de vida  

(  ) Materiais de fornecedores que demonstram responsabilidade socioambiental 

(  ) Outros:  

(  ) durabilidade  

(  ) adaptabilidade 

(  ) acessibilidade e facilidade de manutenção  

(  ) impactos sanitários dos produtos  

(  ) conforto e saúde dos usuários 

Caso haja uma avaliação de fornecedores, exigida pela NBR ISO 9001 e PBQP-H, verificar se inclui requisitos ambientais e descrevê-los. 

8.2 - Adequação à legislação e normas técnicas 

Houve a preocupação com a certificação dos produtos dos materiais da cesta básica definidos pelo PBQP-H? Sim (  ) Não (  ) 

Listar materiais da cesta básica utilizados e respectivos fabricantes 

Caso não sejam de empresas qualificadas, verificar se os produtos e componentes são adequados às legislações e normas técnicas vigentes (descrever 
produtos utilizados e consultar fornecedores) 
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9 - Economia local 

Foi dada preferência a materiais, produtos e componentes extraídos, fabricados e/ou manufaturados regionalmente? Sim (  ) Não (  ) 

Verificar a procedência (distância em Km do local de extração/fabricação/manufatura até o canteiro de obras): 

Areia: 
Fornecedor: Distância até o canteiro de obras:  

Endereço:   

Brita: 
Fornecedor: Distância até o canteiro de obras:    

Endereço:   

Cimento: 
Fornecedor: Distância até o canteiro de obras:    

Endereço:   

Concreto pré- fabricado: 
Fornecedor: Distância até o canteiro de obras:    

Endereço:   

Aço: 
Fornecedor: Distância até o canteiro de obras:    

Endereço:   

Bloco cerâmico: 
Fornecedor: Distância até o canteiro de obras:    

Endereço:   

Telhas cerâmicas: 
Fornecedor: Distância até o canteiro de obras:    

Endereço:   

Bloco de concreto: 
Fornecedor: Distância até o canteiro de obras:    

Endereço:   

Tubos para canalização: 
Fornecedor: Distância até o canteiro de obras:    

Endereço:   

Vidros: 
Fornecedor: Distância até o canteiro de obras:    

Endereço:   

Revestimento cerâmico: 
Fornecedor: Distância até o canteiro de obras:    

Endereço:   

Gesso: 
Fornecedor: Distância até o canteiro de obras:    

Endereço:   

Esquadrias de madeira: 
Fornecedor: Distância até o canteiro de obras:    

Endereço:   

Esquadrias de alumínio: 
Fornecedor: Distância até o canteiro de obras:    

Endereço:   

Portas: 
Fornecedor: Distância até o canteiro de obras:    

Endereço:   
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10 - Flexibilidade e adaptabilidade do projeto 

O sistema de condicionamento de ar é facilmente adaptável? Sim (  ) Não (  ) 

O sistema de iluminação é facilmente adaptável? Sim (  ) Não (  ) 

O sistema de telecomunicações é facilmente adaptável? Sim (  ) Não (  ) 

Existe espera para ligação futura a sistemas de energia renovável? Sim (  ) Não (  ) 

Qual? Especificar 

Verificar a facilidade de ampliação de salas: 

Possui layout flexível? Sim (  ) Não (  ) 

Utiliza gesso acartonado entre salas? Sim (  ) Não (  ) 

Utiliza divisórias modulares nas divisões internas das salas? Sim (  ) Não (  ) 

Utiliza forro removível? Sim (  ) Não (  ) 

Utiliza piso elevado? Sim (  ) Não (  ) 

Utiliza calha de contorno? Sim (  ) Não (  ) 

Utiliza cabeamento estruturado? Sim (  ) Não (  ) 

Outro: Sim (  ) Não (  ) 

Verificar o pé-direito da edificação: 

Verificar a capacidade de carga das lajes: 

Houve preocupação com o fim do ciclo de vida da edificação com baixo impacto ambiental (providências para desmontagem e 
desconstrução seletiva)?  Sim (  ) Não (  ) 

Descrever: 
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11 - Acesso a materiais e componentes para manutenção 

O acesso a materiais e componentes de construção, para manutenção e substituição, é facilitado pela existência de: 

- Shafts inspecionáveis? Sim (  ) Não (  ) 

- Áreas técnicas? Sim (  ) Não (  ) 

- Salas de controle? Sim (  ) Não (  ) 

- Escada de acesso ao telhado? Sim (  ) Não (  ) 

- Outros - especificar: Sim (  ) Não (  ) 

12 - Acessibilidade 

Há rampas de acesso 

Os equipamentos e ambientes sanitários estão de acordo com a NBR 9050 

Portas de acesso Sim (  ) Não (  ) 

Lavatório Sim (  ) Não (  ) 

Bacia Sanitária Sim (  ) Não (  ) 
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ANEXO I



 

  

1) O PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat) é um conjunto de diretrizes 

desenvolvidas pelo Ministério das Cidades - Secretaria Nacional da Habitação e seus parceiros privados, 

com o objetivo de melhorar a qualidade do habitat e contribuir para a modernização produtiva. Uma das 

atividades do PBQP-H é o SiMaC (Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas 

Construtivos), que abriga diferentes PSQ (Programa Setorial da Qualidade), um para cada tipo de produto, 

que atestam a conformidade de fabricantes e seus respectivos produtos de construção com relação a 

padrões definidos de qualidade [MINISTÉRIO DAS CIDADES. Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade do Habitat (PBQP-H). Apresenta informações gerais sobre o PBQP-H, o SiMaC, os PSQ e 

as empresas e produtos em conformidade. Disponível em: <http://www2.cidades.gov.br/pbqp-

h/projetos_simac.php>. Acesso em: 10 fev. 2009]. 

 

(2) O SINAT (Sistema Nacional de Avaliação Técnica) é uma iniciativa do PBQP-H que busca harmonizar 

procedimentos para a avaliação técnica de novos produtos de construção, quando não existem normas 

técnicas prescritivas específicas aplicáveis ao produto. Busca suprir, provisoriamente, lacunas da 

normalização técnica prescritiva, avaliando produtos não abrangidos por ela, sendo especialmente 

importante na avaliação e estímulo de produtos de inovação tecnológica e, portanto, na competitividade e 

avanço do setor produtivo [MINISTÉRIO DAS CIDADES. Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade do Habitat (PBQP-H). Apresenta informações gerais sobre o SINAT (Sistema Nacional de 

Avaliação Técnica). Disponível em: < http://www2.cidades.gov.br/pbqp-h/projetos_sinat.php>. Acesso em: 

10 fev. 2009]. 

 

(3) A verificação da conformidade de apenas 50% (nível Superior) e 80% (nível Excelente) da quantidade 

total dos produtos das famílias listadas, e não de sua totalidade, é uma exigência transitória da certificação 

brasileira, que deverá passar para 100% em versões futuras do referencial. 

 

(4) Selos de qualidade ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland) podem ser considerados 

indicadores de conformidade para os cimentos, blocos de concreto e tubos de concreto. 

 

(5) No caso de haver utilização de cimento na obra. Caso contrário, a exigência não é aplicável. 

 

(6) Os cimentos tipo CP III e CP IV apresentam altos teores de adições de escória de alto forno e de 

cinzas volantes, respectivamente, o que faz com que haja grande diminuição de emissões dos gases NOx, 

SOx e CO2 no processo de sua fabricação (em kg do gás/ton de cimento). Estes gases apresentam 

importância relevante para o aumento do efeito estufa ([ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO 

PORTLAND (ABCP). Apresenta características dos tipos de cimento do mercado brasileiro. Disponível em: 

<http://www.abcp.org.br/basico_sobre_cimento/tipos.shtml>. Acesso em: 10 fev. 2009],  ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (ABCP). Apresenta informações sobre as adições realizadas ao 

cimento e seus benefícios ambientais. Disponível em: 

<http://www.abcp.org.br/basico_sobre_cimento/adicoes.shtml>. Acesso em: 10 fev. 2009], [ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (ABCP). Guia básico de utilização do cimento Portland. 7ed. São 

Paulo, 2002. 28p. (BT- 106). Disponível em: 

<http://www.abcp.org.br/downloads/arquivos_pdf/BT106_2003.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2009] e 

[CARVALHO, Juliana de. Análise do ciclo de vida ambiental aplicada à construção civil – Estudo de caso: 

Comparação entre Cimentos Portland com Adição de resíduos. 2002. 102 p. Dissertação (Mestrado) – 

Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002]). 

 

(7) Diversos estudos realizados em universidades nacionais brasileiras já constataram a possibilidade de 

utilização de 20% de agregados reciclados em concretos estruturais, e teores até maiores em concretos 

sem função estrutural [ESCOLA POLITÉCNICA DA USP. Departamento de Construção Civil. São Paulo. 

Apresenta resultados de pesquisas na área de reciclagem de materiais de construção. Disponível em: 

<http://www.reciclagem.pcc.usp.br>. Acesso em: 10 fev. 2009]. 

 



 

  

(8) Trata-se da escolha dos produtos de construção especificados pelas próprias empresas responsáveis 

pela execução da obras, tais como os usados nas construções provisórias do canteiro de obras (áreas de 

produção, de vivência, administrativas, fechamentos, passarelas, escadas, andaimes, etc.) ou em 

elementos como fôrmas. 

 

(9) Os programas de neutralização de carbono caracterizam-se por compensar a emissão do CO2 liberado 

nas atividades de determinada empresa que quer neutralizar o carbono emitido em suas atividades, por 

meio de investimentos em projetos ambientais ligados a: 1) reflorestamento de áreas nativas devastadas; 

2) conservação de áreas de florestas existentes nos principais biomas nacionais; ou 3) geração de energia 

limpa, pela substituição de equipamentos movidos a óleo e outros combustíveis fósseis por equipamentos 

geradores de energia renovável (eólica, fotovoltaica e outras). Os investimentos da empresa em 

programas de neutralização variam de acordo com cálculos sobre a sua emissão total de CO2, e devem 

ser suficientes para a neutralização de todo o carbono produzido por ela na forma de CO2equivalente 

[FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA. Apresenta informações sobre o programa Florestas do Futuro, 

neutralização de carbono e empresas que realizam neutralização de carbono. Disponível em: 

<http://www.florestasdofuturo.org.br/paginas/home.php?pg=neutralizacao_index>. Acesso em: 10 fev. 

2009]. Já existem algumas empresas com atuação no mercado brasileiro ([CARBO TRADER. Apresenta 

informações e opções para neutralização de carbono. Disponível em: <http://www.carbotrader.com>. 

Acesso em: 10 fev. 2009], [CARBONO BRASIL. Apresenta informações e opções para neutralização de 

carbono. Disponível em: <http://www.carbonobrasil.com>. Acesso em: 10 fev. 2009], [CARBONO 

NEUTRO. Apresenta informações e opções para neutralização de carbono. Disponível em: 

<http://www.carbononeutro.com.br>. Acesso em: 10 fev. 2009], [CARBONO ZERO. Apresenta informações 

e opções para neutralização de carbono. Disponível em: <http://www.carbono-zero.com>. Acesso em: 10 

fev. 2009], [CO2 SOLUÇÕES. Apresenta informações e opções para neutralização de carbono. Disponível 

em: <http://www.co2solucoes.com.br>. Acesso em: 10 fev. 2009], [INICIATIVA VERDE. Apresenta 

informações e opções para neutralização de carbono. Disponível em: <http://www.iniciativaverde.org.br>. 

Acesso em: 10 fev. 2009], [OFICINA DO CARBONO. Apresenta informações e opções para neutralização 

de carbono. Disponível em: <http://www.oficinadocarbono.com.br>. Acesso em: 10 fev. 2009] e [RECICLE 

CARBONO. Apresenta informações e opções para neutralização de carbono. Disponível em: 

<http://www.reciclecarbono.com.br>. Acesso em: 10 fev. 2009]). 

 

(10) As normas da família NBR ISO 14020 são passíveis de certificação com selos dos tipos I (NBR ISO 

14024) ou tipo II (NBR ISO 14021). Já existem empresas cujos produtos são certificados por estas normas 

([FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (FIESP). Departamento de Meio 

Ambiente (DMA). Melhore a competitividade com o sistema de gestão ambiental. Disponível em: 

<http://www.fiesp.com.br/ambiente/produtos_servicos/downloads/publicacao_iso.pdf>. Acesso em: 10 fev. 

2009], [ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 14021. Rótulos e 

declarações ambientais. Autodeclarações ambientais – Rotulagem ambiental Tipo II. Rio de Janeiro, 

2004], [ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 14024. Rótulos e 

declarações ambientais. Rotulagem ambiental Tipo I – Princípios e Procedimentos. Rio de Janeiro, 2004], 

[ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Apresenta recursos e atividades desenvolvidas, 

inclusive certificação de gestão ambiental. Disponível em: <http://www.abnt.org.br>. Acesso em: 10 fev. 

2009] e [ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). Apresenta informações sobre 

selos ambientais da família ISO 14000. Disponível em: 

<http://www.abnt.org.br/cb38/Arquivos/ArtigoRMAInov_dez_2003CB38.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2009]). 

 

(11) A rotulagem ambiental tipo III é realizada de acordo com os princípios e procedimentos estabelecidos 

na norma NBR ISO 14025, para produtos ou serviços de empresas e organizações. Esta norma indica, por 

sua vez, as normas da série NBR ISO 14040 para a realização da análise do ciclo de vida dos produtos, 

que fundamenta a rotulagem tipo III ([FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(FIESP). Departamento de Meio Ambiente (DMA). Melhore a competitividade com o sistema de gestão 

ambiental. Disponível em: 

<http://www.fiesp.com.br/ambiente/produtos_servicos/downloads/publicacao_iso.pdf>. Acesso em: 10 fev. 



 

  

2009], ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 14025. Rótulos e 

declarações ambientais. Declarações ambientais Tipo III – Princípios e Procedimentos. 

ISO/TC 207, 2006 (versão internacional)], [ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT 

NBR ISO 14040 – Gestão Ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Princípios e estrutura. ISO/TC 207, 

2006 (versão internacional)], [ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 

14044 – Gestão Ambiental – Avaliação do ciclo de vida - Requisitos e diretrizes. ISO/TC 207, 2006 (versão 

internacional)], [ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Apresenta recursos e atividades 

desenvolvidas, inclusive certificação de gestão ambiental. Disponível em: <http://www.abnt.org.br>. 

Acesso em: 10 fev. 2009] e [ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). Apresenta 

informações sobre selos ambientais da família ISO 14000. Disponível em: 

<http://www.abnt.org.br/cb38/Arquivos/ArtigoRMAInov_dez_2003CB38.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2009]). 

 

(12) Famílias da obra bruta: estrutura portante vertical: alvenarias estruturais, paredes maciças e pilares; 

estrutura portante horizontal: lajes, vigas; fachadas pesadas não portantes; fundações; estruturas de 

coberturas; contrapiso; revestimentos de argamassa (de parede, teto, etc.). Famílias da obra limpa: 

cobertura (telhamento, impermeabilização); divisórias de separação / distribuição; fachadas leves e 

elementos de fachadas; isolantes térmicos; outros revestimentos de piso; forros falsos; esquadrias 

exteriores (janelas, vidraças, portas...). 

 

(13) A demonstração de que a tentativa de pesquisa de dados junto aos setores industriais foi realizada, 

mesmo se ela não tiver trazido como resultado dados úteis, será considerada como possibilitando acesso 

ao nível “Excelente”. 

 

(14) Entende-se por material renovável, a madeira e os materiais de origem vegetal.  

 

(15) No Brasil existem diversas organizações que realizam programas de certificação e controle de 

madeiras, dentre elas: 

• FSC (Forest Stewardship Council), com sede na Alemanha e padrões internacionais de certificação. 

Atua no Brasil por meio do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal (FSC Brasil), qualificando empresas 

certificadoras segundo padrões internacionais ([CONSELHO BRASILEIRO DE MANEJO FLORESTAL 

(FSC Brasil). Apresenta informações gerais sobre o processo de certificação de madeiras e certificadoras 

credenciadas pela organização no Brasil. Disponível em: 

<http://www.fsc.org.br/index.cfm?fuseaction=conteudo&IDsecao=74>. Acesso em: 10 fev. 2009] e 

[FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC). Apresenta informações e atividades desenvolvidas 

internacionalmente. Disponível em: <http://www.fsc.org/en>. Acesso em: 10 fev. 2009]). 

• Cerflor (Programa Brasileiro de Certificação Florestal), desenvolvido dentro da estrutura do Sinmetro, 

que tem como órgão que estabelece suas políticas o Conmetro e como órgão executivo central o Inmetro, 

que é o órgão oficial gerenciador de programas federais de avaliação da conformidade, dentre eles o 

Cerflor. A ABNT é o órgão responsável pela elaboração e revisão das normas do Cerflor [INSTITUTO 

NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL (Inmetro). Apresenta 

informações gerais sobre o Cerflor (Programa Brasileiro de Certificação Florestal). Disponível em: 

<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor.asp>. Acesso em: 10 fev. 2009]. 

• IBAMA, que, pelo DOF (Documento de Origem Florestal), concede a licença obrigatória para o controle 

do transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa, contendo 

informações de procedência destes produtos [MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. INSTITUTO 

BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). Apresenta 

informações gerais sobre o DOF, a instrução normativa que o regulamenta e o caminho de acesso à 

plataforma de consulta de sua regularidade. Disponível em: 

<http://servicos.ibama.gov.br/cogeq/index.php?id_menu=99>. Acesso em: 10 fev. 2009]. 

A certificação da madeira é o meio de garantir que o empreendimento contribui para o manejo sustentável 

das florestas (nativas ou não), o que apresenta grande importância para a contenção do efeito estufa, já 



 

  

que a reserva florestal, pela fotossíntese, fixa o carbono do CO2 e libera O2, diminuindo as quantidades 

de CO2 atmosféricas. 

 

(16) A vida útil desejada pode ser curta, média, normal ou longa [EUROPEAN COMMISSION. Guidance 

Paper F. "Durability and the construction products directive". Disponível em: 

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/guidpap/f.htm>. Acesso em: 10 fev. 2009], 

[INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 15686: Buildings and constructed 

assets: Service life planning] e [ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-1: 

Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos – Desempenho: Parte 1: Requisitos gerais. ABNT: Rio de 

Janeiro, 2008]. 

 

(17) Esses quatro requisitos de desempenho constam da NBR 15575-3, que, para cada um, define 

critérios de avaliação e relaciona as diferentes normas de produtos de revestimento que definem os 

respectivos métodos de avaliação. No entanto, não há harmonia entre os critérios e métodos definidos 

nessas normas, o que dificulta o seu uso para uma comparação e tomada de decisão de escolha; daí a 

opção por uma escolha pautada em critérios qualitativos como a aqui estabelecida. Em havendo uma 

harmonização dos critérios e métodos, numa edição futura do presente referencial a exigência será 

modificada, para se alinhar à do referencial original francês [ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. NBR 15575-3: Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos – Desempenho: Parte 3: 

Requisitos para os Sistemas de Pisos internos. ABNT: Rio de Janeiro, 2008]. 

 

(18) Por exemplo: ampliação da unidade habitacional, união de cômodos, sótão aproveitável, união de 

unidades habitacionais… 

 

(19) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. ABNT: Rio de Janeiro, 2004. 


