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RESUMO 

As empresas do setor de edificações têm buscado cada vez mais a realização de 

empreendimentos sustentáveis o qual se baseia no desenvolvimento de um modelo que 

enfrente e proponha soluções aos principais problemas ambientais de sua época. Para isso são 

usadas técnicas inovadoras na qual suprem as necessidades operacionais de cada medida 

adotada. Este trabalho tem o objetivo de apresentar as discussões acerca do conceito teórico 

de sustentabilidade, novas praticas sustentáveis adotadas recentemente no mercado de obras 

habitacionais em Goiânia e constitui também de uma pesquisa mercadológica para se ter uma 

dimensão dessas técnicas aplicadas. A metodologia do presente trabalho consiste no estudo do 

conceito de sustentabilidade e na descrição do funcionamento e aplicação dessas práticas nos 

empreendimentos. E a aplicação deste conceito no âmbito da construção civil foi feita 

mediante um levantamento de dados por fontes bibliográficas. Tal levantamento permitiu a 

condução de uma pesquisa de campo que abrangeu uma pesquisa de mercado exploratória e 

dois estudos de casos os quais investigaram a aplicação das técnicas sustentáveis analisadas. 

Por fim, o trabalho evidencia a tendência do mercado para adequar a este novo conceito bem 

como as vantagens tanto ao nível construtivo quanto operacional dos empreendimentos.  

Palavras-chave: Sustentabilidade. Tecnologias Ambientais. Responsabilidade social.  
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1. INTRODUÇÃO 

Com o crescimento da construção civil e consequentemente o crescimento de seu 

impacto ambiental e social, a adoção de medidas de responsabilidade social tem se tornado 

um fator cada vez mais indispensável dentro das empresas de construção civil. 

Um ponto importante a ser observado é o que leva as empresas a adotarem a 

responsabilidade social em seus negócios, e porque cada dia mais os investimentos vêm 

crescendo nessa área. Diferente do que se imagina a responsabilidade social não é uma 

restrição à lucratividade dos negócios, podendo criar valores dentro de uma empresa em 

termos de vantagem competitiva (BLAKE, 2007). 

O crescimento desse ramo do mercado e a busca das empresas para adotar os 

conceitos da responsabilidade social em sua gestão incentivam e justificam a criação de 

metodologias e normas que vêm sendo produzidas e publicadas para orientar esse processo. 

Alguns dos exemplos que podem ser citados são a ISO 26000 que é a norma que trata da 

sustentabilidade, além das normas para orientação como AA 1000 que é uma norma que 

define princípios e processos para prestação de contas visando assegurar a qualidade da 

contabilidade, auditoria e relato de informações de caráter social, ambiental e financeiro (ISO 

26000, 2010). Outros exemplos são a SA 8000 (SAI, 2001) que foi a primeira certificação 

internacional da responsabilidade social e a NBR 16001 (ABNT, 2004) que estabelece 

requisitos mínimos relativos a um sistema de gestão da responsabilidade social. Outras 

metodologias propostas por entidades de classe e organização não governamentais que podem 

ser mencionados são os indicadores Ethos de responsabilidade social (ETHOS, 2008) que são 

ferramentas importantes para a implantação correta deste conceito (PINHEIRO 2008). 

Segundo STEFANO et. al. (2003) atualmente a participação das empresas em 

relação à responsabilidade social tem sido muito discutida, e isso demonstra que essas se 

preocupam não só em produzir bens e serviços, mas também em promover o bem-estar social 

mediante a busca da valorização do homem, do meio ambiente e da cultura. No mercado atual 

essas preocupações são fatores determinantes. As empresas buscam vincular sua imagem à 

noção de responsabilidade social. “A nova postura da empresa cidadã baseada no resgate de 
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princípios éticos e morais passou a ter natureza estratégica” (MELLO NETO; FROES, 1999, 

p. 54). 

Ultimamente a vertente que tem sido mais discutida em termos de 

responsabilidade social é a da sustentabilidade. Dentro deste contexto o crescimento de obras 

com diferenciais sustentáveis é expressivo em todo o mundo (ETHOS, 2008). Hoje em 

Goiânia a maioria das grandes empresas adotou essa estratégia e a tendência do mercado é de 

que cada vez mais os empreendimentos a serem lançados apresentem alguma inovação nessa 

área. 

Dentro deste contexto, o presente trabalho busca apresentar diferenciais e 

inovações tanto na área de sustentabilidade como de acessibilidade, que estão sendo estudados 

e serão implantados em empreendimentos de construtoras na grande Goiânia, que visam 

agregar o valor de construção sustentável. 

A intenção foi de desenvolver uma pesquisa sobre diferenciais de 

responsabilidade social como cobertura verde, bicicletário, métodos para economizar o 

consumo de água, reuso de água cinza, aproveitamento de águas da chuva, materiais 

ecologicamente corretos, reaproveitamento de resíduos, acessibilidade e eficiência energética. 

1.1. JUSTIFICATIVA 

A construção civil gera grandes impactos, dentre os quais resíduos e entulhos, e 

além dos impactos ambientais causados pela construção de uma habitação, a especulação 

imobiliária que pode levar à construção de prédios em regiões que não foram planejadas 

urbanisticamente para receber a quantidade de pessoas de um edifício, por exemplo, causam 

impactos negativos nas cidades. 

A existência desses impactos e a quantidade de poluição cada vez mais agravante 

no nosso meio ambiente têm feito com que a sociedade tem se voltado para soluções 

ecologicamente e socialmente responsáveis. E nesse contexto as construtoras e incorporadoras 

têm voltado sua atenção para habitações e obras que atendam essa preocupação atual. 

A escolha do tema tem como justificativa o contexto atual do mercado em 

expansão, onde cada vez mais as construtoras têm se adequado para atender essas exigências 
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de responsabilidade social. Muitas vezes por falta de informações e apenas por objetivos de 

marketing algumas delas não atendem de forma correta ou investem em inovações que não 

apresentam resultados reais de melhorias tanto para o meio ambiente como para a sociedade. 

O levantamento apresentado pelo trabalho pode servir como banco de dados informativos 

para aqueles que buscam implantar alguma das inovações listadas relativas ao tema. 

1.2. OBJETIVOS DO TRABALHO 

O Objetivo Geral do presente trabalho é apresentar um levantamento de propostas 

de tecnologias relativas à sustentabilidade em construções de habitação coletiva, abrangendo 

quatro itens: terreno e implantação, uso racional de água, eficiência energética e materiais. 

O trabalho tem como objetivos específicos: 

 Apresentar um levantamento de caráter exploratório que buscou identificar a 

visão geral de como os conceitos relativos ao tema estão sendo propostos em 

edificações residenciais e comerciais pelas construtoras goianas. 

 Apresentar os dados de uma pesquisa mercadológica realizada na capital no 

Salão do Imóvel 2010 evidenciando a implantação das técnicas pesquisadas. 

 Apresentar por meio de dois casos estudados, propostas de sustentabilidade e 

acessibilidade que estão sendo ou serão implantadas em dois empreendimentos 

residenciais na cidade de Goiânia. 

1.3. METODOLOGIA 

Este é um trabalho de caráter qualitativo e exploratório, baseado em um 

levantamento de dados por pesquisas bibliográficas e estudos de viabilidade. Uma pesquisa de 

campo também de caráter exploratório foi conduzida em duas etapas, buscando apresentar 

uma visão geral de como os conceitos discutidos pelo levantamento bibliográfico estão sendo 

contemplados por construtoras goianas e, posteriormente, apresentando dois casos de 

propostas em implantação de requisitos funcionais e de baixo impacto ambiental em 

empreendimentos goianos. 
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1.4. LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

A crescente preocupação pelo meio ambiente alimentou a busca por soluções de 

sustentabilidade e a quantidade de estratégias desenvolvidas cresce constantemente. Por se 

tratar de um assunto recente, as bibliografias sobre o tema ainda se encontram de forma 

fragmentada, o que limitou o trabalho a uma pesquisa baseada em artigos científicos e 

pesquisas na internet.  

Outro fator limitante diz respeito à disponibilidade de exemplos práticos em 

Goiânia, o que limitou a coleta de dados em termos de custos e métodos executivos para 

implantação dessas estratégias. 

Dada a quantidade de inovações nessa área, e a constante mudança na área da 

construção civil, este trabalho tem limite temporal, pois as estratégias aqui listadas podem não 

ser mais aplicadas ou serem substituídas com o decorrer do tempo. 

1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho está dividido em cinco capítulos. Neste primeiro capítulo é 

apresentadas a contextualização do tema, sua justificativa para escolha da pesquisa, limitações 

e objetivos que se pretende alcançar com o trabalho. 

No segundo capítulo é apresentada a revisão bibliográfica, fazendo uma breve 

apresentação do tema de sustentabilidade e sua relação em obras de habitação coletiva. 

O capítulo três apresenta como foi direcionada e realizada a pesquisa.  

No capítulo quatro um levantamento de dados a partir de pesquisas bibliográficas 

é apresentado, abrangendo diferenciais de mercado em relação à sustentabilidade e 

acessibilidade. 

O capítulo cinco apresenta dois estudos de caso com os diferenciais de mercado 

que serão aplicados em empreendimentos da grande Goiânia. E também foi realizada uma 

pesquisa de mercado das construtoras que estão apresentando algum tipo de inovação na área 

da sustentabilidade. 

O último capítulo trata das conclusões e sugestões para próximos trabalhos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo abrange o tema da sustentabilidade em especial voltado ao ambiente 

da construção, incluindo a discussão dos conceitos, o gerenciamento e planejamento, além de 

uma sucinta abordagem sobre certificações. 

2.1. HISTÓRICO 

O conceito de desenvolvimento sustentável refere-se ao modo de 

desenvolvimento que tem como objetivo o alcance da sustentabilidade. Ele trata do processo 

de manutenção do equilíbrio entre a capacidade do ambiente e as demandas por igualdade, 

prosperidade e qualidade de vida da população humana (CIB, 2002).  

Segundo Silva et. al. (2006), o termo desenvolvimento sustentável surge a partir 

dos anos 60, quando as discussões sobre as questões ambientais evidenciaram a necessidade 

da criação de novos padrões de desenvolvimento econômico. Concebido em 1987, o Relatório 

de Bruntdland insere em seu corpo o termo desenvolvimento sustentável, definido, como 

“aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades” (RIBEIRO, 2001).  

A sociedade contemporânea passa por mudanças em vários setores, muitas delas 

influenciadas pelos avanços tecnológicos. Essas mudanças impactam sistemas, processos, 

produtos, edificações, a cidade em várias escalas, comportamentos e modos de vida. Isso tem 

se tornado visível na área de Arquitetura e Urbanismo, onde várias experimentações têm 

tentado buscar soluções para as novas demandas desta sociedade da era da informação e da 

comunicação. Vive-se uma revolução tecnológica e a velocidade acentuada desta revolução 

demanda pesquisas em todas as áreas de conhecimento (TIBÚRCIO e FINCH, 2005). 

No decorrer dos séculos o modo de morar tem se alterado de forma notória. 

Conforme descreve Gama e Bartolo (2007), desde a casa do período colonial, passando pelo 

movimento moderno com a funcionalidade da habitação mínima, até os grandes aglomerados 

residenciais atuais, percebem-se as mudanças no programa da casa e na formação dos grupos 

que residem nas unidades habitacionais. A autora ainda afirma que: 
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“Os novos comportamentos e grupos domésticos e as diversas tecnologias, 

determinam novos modos de vida aos quais não tem correspondido uma nova 

habitação.” (GAMA et. al. 2007, p.07) 

A tecnologia traz mudanças no modo de vida e a grande abordagem sustentável 

que se busca na edificação precisa ser repensada e re-projetada para atender as novas 

demandas de um usuário que também passa por um processo de mudança de comportamento 

e de consciência ecológica. (ZANDEMONIGNE et. al., 2010). 

Nessa perspectiva de pensamento, o termo desenvolvimento sustentável assume 

uma expressão positiva, sendo, portanto, considerado como favorável ao que se sugere como 

crescimento, sendo este um bem para todas as nações, para todos os lugares. Isso implicou na 

construção da compreensão de que o desenvolvimento fosse sugerido como uma melhoria da 

qualidade de vida.  

Segundo Silva et. al. (2006 apud ALMEIDA, 1999), a noção de desenvolvimento 

se encontra em evidência como sendo um bem para todos os lugares, pensado e ampliado de 

maneira uniformizante em detrimento das originalidades locais como as características de 

seus povos e suas culturas. Os autores esclarecem que sobre a noção de desenvolvimento, é 

um modelo idêntico que se propaga em detrimento de todas as diferenças de situação, de 

regime e de cultura. Preconiza, nesse caso, que: 

“A fronteira entre a modernização e desenvolvimento foi na verdade sempre pouco 

clara. A primeira indica a capacidade que tem um sistema social de produzir a 

modernidade; o segundo se refere à vontade dos diferentes atores sociais (ou 

políticos) de transformar sua sociedade. Portanto, a modernização é um processo e 

desenvolvimento uma política” (ALMEIDA, 1999). 

Nesse sentido, a idéia de uma sociedade sustentável visivelmente se confronta 

com inúmeros problemas que passam por maiores reflexões, onde os próprios valores 

econômicos são incompatíveis com a sustentabilidade, os quais se apresentam como 

dominantes com exclusão social de uma parcela significativa da população, que por sua vez 

interferem ou pretendem regular as atividades humanas. Portanto, a sustentabilidade sugere 

ser vista como uma proposta alternativa e urgente aos modos de crescimento econômico, o 

que significa requalificar o desenvolvimento para reconciliar as necessidades sociais. Leroy 

et. al.(2002) comentam sobre a dificuldade de conceituação existente sobre os termos 
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sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, atribuindo disparidades em vários aspectos 

presentes de forma que:  

“Tanto o desenvolvimento que conhecemos quanto o desenvolvimento sustentável, 

como hoje está proposto, são frutos da apropriação do mundo material por parte de 

uma minoria que conseguiu impor sua vontade ao conjunto da humanidade”. 

(LEROY et. al., 2002) 

Segundo Rossetto et. al. (2003) desenvolvimento sustentável consiste no processo 

que melhora as condições de vida das comunidades humanas e, ao mesmo tempo, respeita os 

limites e a capacidade de carga dos ecossistemas. Três critérios fundamentais devem ser 

obedecidos simultaneamente: equidade social, prudência social e eficiência econômica. Os 

requisitos considerados são os seguintes: 

 Sustentabilidade social – está ligada à maior equidade na distribuição de renda e bens; 

 Sustentabilidade econômica – está ligada à redução dos abismos norte/sul, deve ser 

buscada através de um fluxo permanente de investimentos públicos e privada; 

 Sustentabilidade ecológica – esta ligada à qualidade do meio ambiente e à preservação 

das fontes de recursos energéticos e naturais; 

 Sustentabilidade espacial – está ligada à melhor distribuição territorial dos 

assentamentos humanos e 

 Sustentabilidade cultural – ligada à necessidade de se evitarem conflitos culturais. 

A partir destas definições pode-se perceber que o conceito não diz respeito apenas 

ao impacto da atividade econômica no meio ambiente. Refere-se principalmente às 

consequências dessa relação na qualidade de vida e no bem-estar da sociedade, tanto presente 

como futura. Atividade econômica, meio ambiente e bem-estar da sociedade formam o tripé 

no qual se apóia a idéia de desenvolvimento sustentável (RATTNER; VEIGA, 2004). 

2.2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Segundo Zambrano et. al. (2007), o novo paradigma do desenvolvimento 

sustentável, reforçado pela severa crítica aos ambientes urbanos das grandes cidades, tem 
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levado os profissionais da indústria da construção civil a repensar suas práticas buscando 

elevar a qualidade das edificações.  

Os modelos de ocupação observados nas grandes cidades não colaboram para a 

criação de ambientes externos e internos agradáveis, pelo contrário, agravam cenários de 

ambientes urbanos desconfortáveis, como é o caso das ilhas de calor causadas pelo 

adensamento excessivo destes ambientes. A indústria da construção civil é responsável por 

uma grande parcela do consumo nas matrizes energéticas dos países e, na produção de 

materiais de construção, é uma grande consumidora dos recursos naturais do planeta. 

A construção civil está presente em todo o mundo e, de maneira geral, tem um 

impacto ambiental representativo. Segundo Barreto et. al. (2001), o setor é o maior 

consumidor de recursos naturais de qualquer economia. O consumo de diferentes recursos 

varia de região para região, dependendo da tecnologia empregada e do volume de construção, 

dentre outros fatores. Estimativas da participação da construção civil no consumo global de 

recursos naturais, em geral, variam entre 14% e 75%. Dentre os recursos mais consumidos 

destacam-se a madeira, a qual estimasse que entre 26% e 50% do volume extraído no mundo 

seja destinado a esse setor, e os agregados do concreto (areia de rio e pedra britada) que, só no 

Brasil estima-se um consumo anual de 210 milhões de toneladas.  

Segundo Souza (2005), estima-se que um metro quadrado de construção de um 

edifício são gastos em torno de uma tonelada de materiais, demandando grandes quantidades 

de cimento, areia, brita, etc. Ainda são gerados resíduos devido às perdas ou aos desperdícios 

neste processo; mesmo que se melhore a qualidade do processo, sempre haverá perda e, 

portanto, resíduo; alguns levantamentos em canteiros de obra em Brasília-DF estimaram uma 

média de geração de entulho de 0,12 Ton/m
2
 (SOUZA, 2005). 

O setor gera resíduos de construção e demolição, chamados de RCD ou entulho de 

obra. No Brasil a estimativa é de 230 a 760 Kg por habitante por ano, e em alguns países da 

Europa chegam a 3.000 Kg/hab/ano, representando massa igual ou superior ao lixo domiciliar 

produzido. A deposição irregular de RCD tem efeitos consideráveis na qualidade ambiental e 

nos custos das prefeituras (SOUZA, 2005). 

Na União Europeia aproximadamente 40% dos resíduos gerados provêm da 

construção civil e 40% do consumo energético provém de edificações (DEGANI, 2003). No 
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Brasil a situação é semelhante – o setor das edificações destaca-se pela elevada participação 

no consumo de recursos naturais e energia – em 2006, as edificações foram responsáveis pelo 

consumo de 44,7% da energia elétrica produzida no país (FSC BRASIL, 2007). 

Além da poluição sonora, o setor da construção civil é um grande poluidor do ar 

por material particulado respirável, gerado não só em obras como na extração e moagem de 

matérias-primas do cimento e cal. A fabricação de cimento e cal também é grande poluidora, 

liberando grandes quantidades de CO² na atmosfera. No Brasil a produção de cimento 

contribui com 6% a 8% do CO² emitido, quando a média mundial é de 3%. Outro impacto é a 

modificação do ambiente natural que acompanha qualquer construção. 

Para fornecer uma noção de valores dos recursos naturais consumidos, John (2000 

apud CARDOSO e DEGANI, 2002) aponta como destinados à construção civil de 14% a 

50% da totalidade de recursos naturais extraídos, conforme o país. A título de exemplo, 

segundo o autor, no Brasil as estimativas são escassas, porém considerando serem produzidos 

ao ano aproximadamente 35 milhões de toneladas de cimento Portland, e assumindo o traço 

médio de 1:6 em massa na sua mistura com agregados, pode-se estimar um consumo anual de 

210 milhões de toneladas de agregados, somente na produção de concretos e argamassas 

(CARDOSO e DEGANI, 2002). 

O consumo excessivo de materiais e recursos humanos é uma característica da 

construção civil. Grande parte desse desperdício acaba virando RCD. Se considerar a energia 

gasta com a produção de materiais para construção, mais o seu transporte, em conjunto com a 

própria construção, pode-se considerar que o setor consome uma quantidade de energia 

bastante razoável, mas não chega a caracterizar um impacto ambiental, visto que as 

edificações, depois de prontas, em fase de uso, consomem mais (BARRETO et. al., 2001).  

Por outro lado, nos últimos anos se constata uma real mobilização no setor da 

construção civil para elevar a qualidade ambiental das edificações, sendo observadas 

iniciativas diversas que vêm sendo promovidas pelos variados grupos de atores sociais que 

tomam parte desta história (ZAMBRANO et. al., 2007).  

Segundo Kehl et. al. (2008), é crescente a preocupação com o impacto das 

construções sobre o ambiente natural. A prática de uma arquitetura mais ambientalmente 

correta, preocupada com a falta de muitos recursos já escasseados do planeta, ainda se 
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manifesta somente em poucos exemplares. No entanto, ela se mostra cada vez mais necessária 

à medida que as pessoas buscam qualidade de vida. 

Hoje já existe a preocupação de profissionais quanto ao design sustentável. No 

entanto, “na maioria das vezes, são propostas teóricas, apesar de já estarem mais do que 

provadas a eficiência e a premência de se ter essas técnicas incorporadas à construção para 

melhoria e manutenção da qualidade ambiental de nosso planeta” (PEREIRA, 2003). 

O setor da construção civil apresenta importância fundamental no 

desenvolvimento sustentável da sociedade. Evidência disto está no fato de que onze dos 

quarenta pontos que compõem a Agenda 21 (ONU, 1992), principal documento que retrata o 

desenvolvimento sustentável no mundo, possuem relação direta com a construção civil e as 

cidades. 

O Conselho Internacional para a Pesquisa e Inovação em Construção (CIB) define 

a construção sustentável como “o processo holístico para restabelecer e manter a harmonia 

entre os ambientes natural e construído e criar estabelecimentos que confirmem a dignidade 

humana e estimulem a igualdade econômica” (CIB, 2002, p. 8). 

2.3. GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO 

Segundo CIC (2008), a incorporação de práticas de sustentabilidade na construção 

é uma tendência crescente no mercado. Sua adoção é um “caminho sem volta”, pois diferentes 

agentes – tais como governos, consumidores, investidores e associações – alertam, estimulam 

e pressionam o setor da construção a incorporar essas práticas em suas atividades.  

Para tanto, o setor da construção precisa se engajar cada vez mais. As empresas 

devem mudar sua forma de produzir e gerir suas obras. Elas devem fazer uma agenda de 

introdução progressiva de sustentabilidade, buscando, em cada obra, soluções que sejam 

economicamente relevantes e viáveis para o empreendimento. 

A noção de construção sustentável deve estar presente em todo o ciclo de vida do 

empreendimento, desde sua concepção até sua requalificação, desconstrução ou demolição. É 

necessário um detalhamento do que pode ser feito em cada fase da obra, demonstrando 

aspectos e impactos ambientais e como estes itens devem ser trabalhados para se caminhe 
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para um empreendimento que seja: uma ideia sustentável, uma implantação sustentável e uma 

moradia sustentável (CIC, 2008). 

Segundo Bastos (2007), a sustentabilidade das edificações vem sendo estudada 

desde a década de 90. Tanto a definição de critérios para orientação em projetos de “alta 

qualidade ambiental” para novas edificações, assim como métodos de “avaliação de 

desempenho ambiental de edificações” vêm sendo pesquisados com o objetivo de construir 

edificações com melhores resultados ambientais, respeitando requisitos sociais e de 

viabilidade econômica. 

Atualmente, os arquitetos, engenheiros e gestores do processo de projeto se 

deparam com novos desafios ao tratar o tema edificações à luz do desenvolvimento 

sustentável. Há a necessidade desde a fase de pré-programação, que seja agora contemplado 

todo um novo conjunto de variáveis ambientais, sociais e econômicas além dos tradicionais 

aspectos que já fazem parte do processo do projeto de edificações. Até então, a ação de cada 

agente físico externo sobre a edificação era tratado no anteprojeto de maneira estanque. Por 

exemplo, a iluminação natural na edificação era examinada separadamente da carga térmica 

solar sobre as diversas partes da edificação. 

O depoimento do arquiteto Afonso Kuenerz, reflete uma tendência a ser seguida 

cada vez mais na construção civil, que diz respeito às práticas sustentáveis no setor: 

"A atenção ao meio ambiente é uma preocupação que vai crescer muito e as 

construtoras terão de atender a essa necessidade. As empresas que se anteciparem vão 

estar bem posicionadas. Depois, será obrigatório. Quem sair na frente vai estar mais 

adaptado". (AECweb, 2010). 

Mais organizações estão se conscientizando de que existem benefícios 

substanciais na integração dos aspectos ambientais no projeto e desenvolvimento do produto. 

Alguns destes benefícios podem incluir redução de custos, estímulo à inovação, 

oportunidades de novos negócios e melhoria na qualidade dos produtos (ISO/TR 14062, 

2002). 

No contexto da sustentabilidade, o profissional passa a ter que considerar novos 

elementos nas decisões de projeto, sendo requerido um grande número de definições a priori. 

Considerando um enfoque global e interativo há agora um conjunto de critérios que a 
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edificação deve atender de modo a serem satisfeitas algumas premissas básicas relacionadas 

com as diversas variáveis e parâmetros envolvidos e as suas possíveis inter-relações. Assim o 

processo de projeto requer um novo enfoque que deverá tratar o problema através de uma 

abordagem por múltiplos critérios, o que não é trivial (BASTOS, 2007). 

A gestão ambiental é sucessora direta das tendências e ferramentas iniciadas com 

a gestão pela qualidade, amplamente utilizadas na atualidade, enfocando também a análise 

dos fatores sistêmicos (BARRETO et. al., 2001). 

As empresas passam a incorporar em seus planos de ação a variável ambiental, 

muitas vezes imposta pelas próprias condições de mercado, concorrência, etc. A incorporação 

da variável ambiental é o novo passo no ajuste competitivo das empresas, face às imposições 

da globalização econômica. Esta etapa estabelece conexões com o já progressivo movimento 

de certificação pela qualidade segundo a série ISO 9000. Prerrogativa em ambas as normas 

ISO 9000 e ISO 14000 é a necessidade da empresa em obter a qualidade do processo 

produtivo e do meio ambiente, em se engendrar em um processo evolutivo continuo 

envolvendo a avaliação, implementação, controle e revisão. 

Segundo Martins et. al. (2001), gerenciamento ambiental é a forma com que uma 

organização administra as relações entre suas atividades e o meio ambiente que as abriga, 

atentando para as expectativas das partes interessadas. O principal objetivo do Sistema de 

Gerenciamento Ambiental é o aprimoramento da organização que o implementa. 

As organizações modernas, notadamente as que operam sistemas complexos e 

com forte potencial de impactos ambientais, vem procurando alcançar e manter um Sistema 

de Gerenciamento Ambiental – adequado aos seus próprios objetivos econômicos, visando 

assim salvaguardarem-se em relação aos seus problemas comerciais, financeiros e jurídicos, 

que podem determinar enormes dificuldades para consolidação ou a manutenção de suas 

posições no mercado, comprometendo seu crescimento e até mesmo sua sobrevivência 

(MARTINS et. al., 2001). 

Segundo Martins et. al. (2001), a integração do Sistema de Gestão Ambiental à 

Gestão de Negócios das empresas traz ganhos efetivos para as empresas que se traduzem em 

vantagens e benefícios através de: 
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 Melhoria organizacional – Gestão Ambiental sistematizada/melhoria do controle de 

custos/conscientização ambiental dos empregados; 

 Redução de custos – Utilização racional de energia/redução do consumo de água 

industrial/aumento da vida útil dos aterros/maior eficiência na gestão dos resíduos 

industriais; 

 Melhor relacionamento com as partes interessadas – Melhoria das relações governo-

indústria/manutenção de boas relações como público e com a comunidade/garantir aos 

clientes do compromisso com uma gestão ambiental comprovável; 

 Redução dos riscos – Segurança legal/redução dos acidentes e passivos ambientais; 

 Diferencial competitivo – Fortalecimento da imagem e da posição no 

mercado/aumento da produtividade/conquista de novos mercados/acesso mais fácil ao 

capital. 

Segundo o United States Green Building Council (2002), um empreendimento 

com bom desempenho ambiental é caracterizado por ter minimizado, e até mesmo eliminado, 

os seus impactos negativos no meio ambiente e em seus usuários. O conselho avalia o 

desempenho ambiental de edifícios sob cinco enfoques: planejamento sustentável da área 

construída; economia de água e eficiência em sua utilização; eficiência energética e emprego 

de energia renovável; conservação de materiais e fontes de recursos; e qualidade do ambiente 

interior. 

Para o desenvolvimento de uma arquitetura sustentável é necessária a aplicação de 

estratégias de projeto (CORBELLA e YANNAS, 2003), definidas como princípios 

estabelecidos na fase de projetos, que visam o melhor desempenho da edificação. Controlar os 

ganhos de calor, dissipar a energia térmica no interior do edifício, remover a umidade em 

excesso, promover o movimento de ar, promover o uso da iluminação natural e controlar o 

ruído são algumas das estratégias definidas pelos autores para uma edificação em clima 

tropical úmido, aplicável a várias regiões brasileiras. 

Um empreendimento ambientalmente responsável tem reduzidos os impactos dos 

processos construtivos e os ocorridos durante a sua vida útil. Os seus indicadores de bom 

desempenho ambiental incluem a redução da carga energética empregada nos sistemas de 
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aquecimento, refrigeração e iluminação, e também a seleção dos materiais utilizados dando 

preferência aos não tóxicos, renováveis, ou que contenham componentes reciclados. 

(CARDOSO e DEGANI, 2002). 

Cardoso e Degani (2002) analisaram cada uma das fases do ciclo de vida dos 

edifícios, identificando os seguintes aspectos ambientais de entrada e saída dos processos 

empreendidos nas atividades desenvolvidas em relação ao planejamento, implantação e uso, 

as quais encontram-se representados nas Figuras 2.1, 2.2 e 2.3. 

 

Restritivas legais → →
Especificação do 

produto

Informações relativas 

ao entorno
→ →

Definição logística 

canteiro

Requisitos cliente → →
Dimensionamento 

equipe de produção

Consumo de água e 

energia
→ → Ruídos

→ Vibrações

Queima de 

combustivel
→ →

Emissão efluentes

líquidos

Consumo de mão de 

obra
→ →

Emissão material 

particulado

PLANEJAMENTO

PROJETO                                

-

PROGRAMAÇÃO                            

-

ANÁLISE TERRENO

(sondagens)

 

Figura 2.1– Aspectos ambientais fase de planejamento (adaptado de CARDOSO e DEGANI, 2002) 
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Consumo de 
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→ →
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HUMANOS                       
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Figura 2.2– Aspectos ambientais fase de implantação (adaptado de CARDOSO e DEGANI, 2002) 

 

→
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→ Lixo doméstico
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→ →
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refrigeração)                         
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Figura 2.3 – Aspectos ambientais fase de uso (adaptado de CARDOSO e DEGANI, 2002) 
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Para atingir níveis maiores de sustentabilidade, além das estratégias citadas 

anteriormente e de outras complementares, é necessário cuidado com a escolha dos materiais 

e sistemas construtivos, pois esses também interferem no desempenho da edificação. É 

preciso que eles sejam escolhidos de forma a apresentar ganhos em termos ambientais, 

econômicos e sociais (ZANDEMONIGNE et. al., 2010). 

Uma das formas de auxiliar o desenvolvimento dos processos de gestão e 

organização que visam maior desempenho ambiental encontra-se nos sistemas de certificação 

de edificações.  

2.4. CERTIFICAÇÕES 

Segundo Neves et. al. (2007), atualmente os sistemas de certificação de edifícios 

vêm se difundindo como ferramentas de avaliação da sustentabilidade na construção civil.  

Os Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) são ferramentas que auxiliam 

organizações a atingir e controlar o nível de desempenho ambiental por elas estabelecidos. A 

ISO 14001 (2004) é uma norma amplamente adotada no Brasil e no mundo, que define o que 

deve ser feito para o estabelecimento de um SGA efetivo. Sua implementação é possível em 

organizações grandes ou pequenas, produtos, serviços, empreendimentos, setores ou 

atividades. A estrutura na qual se desenvolve permite compatibilidade com requisitos do 

Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) proposto pela Norma ISO 9001, de forma a permitir 

fácil integração. (NEVES et. al., 2007). 

Um dos mais populares sistemas de avaliação de sustentabilidade de edifícios é o 

sistema norte americano LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), 

desenvolvido e lançado em 1996 (SILVA, 2003). Apesar da maioria dos métodos existentes 

abordarem, predominantemente, aspectos arquitetônicos e técnicos do empreendimento, 

constata-se a importância de integrar conceitos de gestão ambiental, como forma de garantir 

maior abrangência na certificação LEED-NC (Novas Construções) no Brasil, evidenciando 

qualidades e limitações na implementação deste sistema. 

No Brasil, a certificação AQUA (Alta Qualidade Ambiental), cuja concepção 

baseou-se no HQE (Haute Qualité Environnementale) francês, também aborda tal estratégia. 

Trata-se de uma certificação ambiental para empreendimentos imobiliários, lançada em abril 
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de 2008, que contempla dois referenciais: o SGE (Sistema de Gestão do Empreendimento) e o 

QAE (Qualidade Ambiental do Empreendimento). Tais referenciais visam atuar em três fases 

de um empreendimento – programa, concepção e realização – observando todas as dimensões 

de gestão relacionadas (meio ambiente, qualidade e outras) (FERREIRA et. al., 2007). 

A integração dos conceitos de gestão ambiental abordados na ISO 14001 e no 

referencial SGE da certificação AQUA com as particularidades de projeto e produção 

presentes no LEED podem auxiliar em uma contribuição mais efetiva na busca por melhor 

desempenho ambiental da construção civil (NEVES et. al., 2007). 

Segundo a Norma NBR ISO 14001 (2004), a ISO 14001 é uma certificação 

destinada a empresas, que especifica requisitos para a instalação e estruturação de um Sistema 

de Gestão Ambiental (SGA) integrado à organização, de forma a capacitar o desenvolvimento 

e a implementação de uma política que leve em consideração aspectos ambientais importantes 

e requisitos legais relacionados. Sua grande diferença em relação ao sistema LEED consiste 

no fato de não se aplicar a um único empreendimento, mas a todos os empreendimentos 

conduzidos por uma empresa, centrando-se em como se dá a gestão ambiental dentro da 

organização em sua totalidade (NEVES et. al., 2007). 

O AQUA tem a intenção de certificar o empreendimento como um todo, 

envolvendo não somente aspectos de projeto, construção e comissionamento, mas também 

uma vertente de gestão ambiental. O sistema se pauta em dois referenciais, o SGE (Sistema de 

Gestão do Empreendimento) e o QAE (Qualidade Ambiental do Empreendimento). O QAE 

aproxima-se da configuração apresentada pelo LEED, sendo constituído pela análise de 14 

categorias, divididas em quatro grupos: eco construção, gestão (que inclui categorias de 

manutenção e permanência de desempenho ambiental), conforto e saúde (FERREIRA et. al., 

2007). 

Além do AQUA existe também o programa PROCEL (Programa Nacional de 

Conservação de Energia), que tem como objetivo promover a racionalização da produção e do 

consumo de energia elétrica, para que se eliminem os desperdícios e se reduzam os custos e os 

investimentos setoriais. 

Para auxiliar na compra de materiais o selo SustentaX ajuda os consumidores na 

identificação de produtos, materiais, equipamentos e serviços sustentáveis. Os produtos 
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aprovados pelo SustentaX são analisados dentre outros critérios, salubridade, qualidade, 

responsabilidade social, responsabilidade ambiental, economia, segurança e regularização 

jurídico-fiscal (SUSTENTAX, 2010). 

2.5. CONSIDERAÇÕES SOBRE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Segundo Zandemonigne et. al. (2010), ao entender a responsabilidade social como 

uma forma de poupar recursos e diminuir impactos ambientais, nota-se a necessidade de se 

aplicar à habitação uma visão holística, não somente em termos de equipamentos agregados à 

edificação, mas também referente aos sistemas construtivos, materiais utilizados e mudanças 

comportamentais que permitam integração entre usuário e tecnologia, tendo em vista a 

maximização dos resultados alcançados. 

Visando um melhor uso dos recursos naturais e a redução dos impactos gerados 

pelos resíduos, tecnologias podem ser agregadas à edificação, como tecnologias de tratamento 

de lixo e do esgoto. 

Para que uma habitação seja considerada socialmente responsável não basta 

apenas inserir aparatos tecnológicos. É necessária uma visão ampla do processo de 

construção, desde a elaboração do projeto arquitetônico (levando em consideração também a 

questão da acessibilidade) passando pela escolha dos materiais, definição do processo 

construtivo, preparação e administração do canteiro de obras e todas as etapas que resultarão 

no produto final, ou seja, a edificação. John (2002) considera que a construção sustentável 

necessita de uma visão multidisciplinar e complexa. Ela precisa enfrentar e propor soluções 

aos principais problemas ambientais de sua época sem renunciar a tecnologia e atendendo às 

necessidades de seus moradores. 

O tema acessibilidade, também tem sido uma preocupação constante nas últimas 

décadas. Atualmente estão em andamento obras e serviços de adequação dos espaços urbanos 

e dos edifícios às necessidades de inclusão de toda população (FORUM DA CONSTRUÇÃO, 

2010). 

Incentivar a socialização familiar, proteger a saúde e a integridade física 

promovendo o seu bem estar, são alguns dos objetivos alcançados quando se leva em 

consideração a questão da acessibilidade nos projetos. 
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Além das preocupações com os impactos ambientais, o projetista tem que atender 

no programa as necessidades do usuário, sempre levando em consideração que podem ter ou 

vir a ter diversos tipos de problemas como necessidades especiais. 

É de extrema importância também que o usuário esteja ciente das decisões 

tomadas durante o processo de concepção e execução da sua habitação e das ações que 

continuam ocorrendo, como o funcionamento de todas as tecnologias de reaproveitamento e 

economia de recursos naturais presentes. O usuário não deve agir simplesmente como um 

consumidor final de energia e produtos e sim como um gestor de recursos, sendo consciente e 

eco-alfabetizado, entendedor do funcionamento de seu edifício. O gestor é aquele que 

identifica os pontos onde é possível reduzir o consumo ou reaproveitar os recursos (ADAM, 

2001). Segundo Yeang (2005 apud JODIDIO, 2008) os ecossistemas não produzem resíduos, 

a natureza recicla tudo em seu interior. Dessa forma ao reproduzir esses processos o ambiente 

construído também não emitirá resíduos, todas as emissões e produtos devem ser reutilizados, 

reciclados e, por fim, reintegrados. 

Dessa forma, deve-se considerar conjuntamente as estratégias de projeto, 

acessibilidade, tecnologias e sistemas, materiais e sistemas construtivos, analisando a 

adequação de cada um deles ao projeto que será realizado e ao usuário, tendo em vista a 

possibilidade de se produzir uma arquitetura sustentável e acessível. 

De acordo com Adam (2001, p. 118) “[...] o ato de planejar é a síntese de 

responsabilidades sociais, qualificação de uso energético, eco tecnologia e consciência 

ecológica.”. Esta síntese descrita pelo autor mostra a necessidade de uma interação entre o 

projetista, o usuário e o objeto arquitetônico. Roaf et. al. (2006) afirmam ainda que uma casa 

ambientalmente sustentável (Ecohouse) está estreitamente ligada ao sítio, à sociedade, ao 

clima, à região e ao planeta.  
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3. METODOLOGIA 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa do trabalho possui caráter exploratório e qualitativo.  

Para atingir o objetivo da investigação de tecnologias sustentáveis aplicadas ao 

setor de edificações residenciais, a pesquisa foi dividida nas seguintes etapas: 

 A primeira etapa consistiu em um levantamento de dados envolvendo 

diferenciais e inovações de sustentabilidade aplicadas ao setor de edificações 

residenciais. Tal levantamento abrangeu uma pesquisa desenvolvida por meio 

de análise de fontes bibliográficas. 

 A segunda etapa consistiu uma pesquisa de campo que abrangeu dois 

momentos de coleta de dados: 

 Foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório com uma amostra 

aleatória por conveniência com construtoras goianas com o intuito de se 

ter uma visão geral de como os itens levantados na primeira etapa estão 

contemplados nos empreendimentos atualmente lançados no mercado; 

 Foram feitos dois estudos de caso onde foram coletados dados de 

melhorias ou inovações de sustentabilidade e acessibilidade que estão 

sendo propostas em dois empreendimentos de duas construtoras da cidade. 

3.2. INSTRUMENTAÇÃO DA COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

A pesquisa bibliográfica para a realização da primeira etapa foi realizada através 

de pesquisa em livros, artigos, teses, dissertações e em sites sobre o tema. A compilação de 

todos estes dados é apresentada no Capítulo 4 e tem o intuito de apresentar as propostas 

estudadas com maior detalhamento de informações. 

Este levantamento de dados sobre propostas de tecnologias sustentáveis serviu de 

base para a condução da pesquisa de campo. Inicialmente uma pesquisa de mercado foi 

conduzida para levantar quais dos itens levantados como propostas de tecnologias 

sustentáveis estão sendo implantados nas construtoras goianas. 
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Esta pesquisa de mercado foi realizada através de entrevistas que foram 

conduzidas em um evento (Salão do Imóvel) em que as grandes construtoras da capital 

estavam apresentando seus empreendimentos. A seguir será apresentada a planilha utilizada 

para realizar a pesquisa no qual os itens relacionados foram retirados do levantamento de 

dados do trabalho: 

Data:

CONSTRUTORA

EMPREENDIMENTO

PADRÃO

Reuso de águas cinzas

Aproveitamento de 

águas pluviais

Racionalização d'água

Eficiência energética

Cobertura Verde

Uso de Materiais 

Sustentáveis

Conforto Térmico

Bicicletário

Acessibilidade

Permeabilidade

D
IF

E
R

E
N

C
IA

L

Nome:

 

Tabela 3.1 – Planilha de pesquisa de mercado 

O item reuso de águas cinzas é o proveniente da coleta de efluentes domésticos, 

sem a contribuição de água de vasos e pia de cozinha, onde esses efluentes são tratados e 

utilizados na área comum dos edifícios. O aproveitamento de águas pluviais é proveniente da 

coleta de águas da chuva, tratamento e posterior utilização. Racionalização da água abrange 

uso de dispositivos economizadores, como torneiras e duchas com acionamento automático, 

redutores de vazão ou arejadores e dispositivos de irrigação com maior eficiência. Eficiência 

energética está relacionado à economia de energia, como dimerização de iluminação, uso de 

equipamentos eficientes que consumam menos energia, uso de aquecedores de água solar ou à 

gás. Cobertura verde é uma vegetação aplicada sobre lajes e coberturas, melhorando a estética 

e o micro clima local. Uso de materiais sustentáveis seria a utilização de materiais com menor 

impacto ambiental ou de materiais rapidamente renováveis ou materiais reciclados. 

bicicletário seria a criação de um espaço destinado para estacionamento de bicicletas, 

incentivando a utilização de bicicletas que não emite gases poluentes à atmosfera. 

Acessibilidade é a garantia de que todas as pessoas, portadoras de necessidades especiais ou 

não, garantam o acesso digno a todos ambientes. E por fim, permeabilidade seria a criação de 
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espaços que permitam a infiltração de água no solo, como por exemplo, pisos que possuam 

características permeáveis.  

A pesquisa de campo também abrangeu a realização da busca de itens que estão 

efetivamente sendo implantados em empreendimentos goianos mediante a realização de dois 

estudos de caso. Cabe ressaltar que a grande maioria das construtoras goianas estão 

começando a implantar a sustentabilidade, portanto o acesso a documentos ainda é limitado, 

pois várias inovações ainda não estão prontas em nível de projeto. 

Ambos os casos foram escolhidos tendo-se como critérios: estar localizado na 

cidade de Goiânia, possuir propostas de inovações e diferenciais tecnológicos relativos à 

sustentabilidade ao nível de projeto e oferecer disponibilidade para coleta dos dados a serem 

pesquisados. 

Os dados dos estudos de caso foram coletados a partir de documentos adquiridos 

nas construtoras dos respectivos empreendimentos, como projetos, memoriais, fotos, 

orçamentos, documentos de consultoria e entrevistas com os colaboradores das construtoras 

pesquisadas. 

Os resultados da pesquisa de campo abrangendo a pesquisa de mercado 

exploratória e os estudos de caso são apresentados no Capítulo 5.  
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4. LEVANTAMENTO DE DADOS BIBLIOGRÁFICOS SOBRE 

TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS 

Este capítulo visa apresentar o levantamento de dados sobre diferenciais e 

melhorias de sustentabilidade que estão sendo aplicadas no mercado. Ele foi dividido em 

quatro grandes grupos: terreno e implantação, uso racional da água, eficiência energética e 

materiais e resíduos. 

4.1. TERRENO E IMPLANTAÇÃO 

Seguem algumas das inovações relacionadas à ocupação e utilização das áreas dos 

empreendimentos como acessibilidade, permeabilidade, cobertura verde e bicicletário. 

4.1.1. Acessibilidade 

Um assunto que deve ser extremamente considerado na construção civil e 

principalmente em habitações coletivas é o planejamento e execução de obras acessíveis. O 

censo demográfico de 2000 revelou que 24,5 milhões de pessoas apresentam algum tipo de 

deficiência. Apesar de ser um número alto e do incentivo à inclusão dessas pessoas na 

sociedade, são poucas as medidas tanto na infraestrutura das cidades e em obras de habitação 

coletiva para receber essas pessoas, e muitas das vezes tais medidas são ineficazes, pois não 

atendem a real necessidade do portador de necessidades especiais. Muitas vezes isso ocorre 

por desconhecimento da norma e também por serem medidas adotadas com simples objetivo 

de marketing. 

A seguir serão apresentados, resumidamente, alguns conceitos extraídos da NBR 

9050 (2004) – Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos, os 

quais foram julgados indispensáveis para o conforto dessas pessoas. Para que uma obra seja 

completamente acessível, a norma deve ser atendida integralmente. 

4.1.1.1. Circulação horizontal 

Segundo os itens 4.3 e 6 da NBR 9050 (2004) as áreas definidas para circulação 

(como corredores e acessos a banheiros) devem estar ausentes de obstáculos e prever um 
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espaço mínimo para cadeirantes. Todas as áreas, inclusive áreas de serviço, devem ser 

acessíveis, uma vez que todos podem ter uma necessidade especial permanente ou temporária. 

Os pisos devem ser firmes, regulares, antiderrapantes e com ausência de vãos. Sua 

largura deve ser maior do que 1,5 metros, para evitar acidentes com muletas ou bengalas. 

Evitar pisos como pedra portuguesa em calçadas e caminhos, por terem tamanhos e cortes 

diferente e eventualmente formarem vãos pelo descolamento das pedras. 

O projeto deve prever além do espaço mínimo de circulação, espaços onde haja 

possibilidade para que o cadeirante possa ter livre rotação. 

As áreas de circulação são fundamentais para a inclusão dos portadores de 

necessidades especiais e são indispensáveis em qualquer construção. A implantação desses 

espaços não acarretam em custos em execução se planejados e projetados previamente. 

4.1.1.2. Pisos táteis: direcionáveis e de alerta 

Os pisos táteis são fundamentais para a circulação dos deficientes visuais. Os itens 

6.1.2 e 6.1.3 da NBR 9050 (2004) tratam do piso que deve ser utilizado para que seja possível 

a circulação. 

O piso tátil é utilizado em espaços públicos para a orientação de deficientes 

visuais. Existem dois modelos de piso tátil: o direcional, que orienta o percurso; e o de alerta 

para avisar mudança de direção ou algum perigo.  

4.1.1.2.1. Sinalização tátil de Alerta 

A textura da sinalização constitui em um conjunto de relevos tronco-cônicos. A 

modulação do piso deve garantir a continuidade de textura e o padrão de informação. A 

sinalização de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento (NBR 

9050, 2004). 

4.1.1.2.2. Sinalização tátil direcional 

A sinalização deve ter textura com seção trapezoidal, ser instalada no sentido de 

deslocamento, ter largura entre 20 e 60 cm, ser cromo diferenciada ao piso adjacente (NBR 

9050, 2004). Em muitas cidades os pisos táteis já são uma realidade urbanística.  
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4.1.1.3. Corredores e áreas externas 

Para que um empreendimento possa receber os portadores de necessidades 

especiais a área comum deve ser pensada acessivelmente, segundo o item 6.9.1 da NBR 9050 

(2004):  

A largura dos corredores deve prever um espaço mínimo para a circulação de uma 

cadeira de rodas (90 cm), porém para ser possível a cadeira girar é necessário um espaço 

mínimo de 120 cm. 

É preciso evitar colocar obstáculos nos corredores e passagens. Todas as placas e 

cartazes devem ser colocados acima de 2,1 m. Caso seja indispensável a colocação de objetos 

abaixo dessa altura mínima a projeção desse objeto deve ser sinalizada no piso com uma faixa 

de alerta com cores e texturas diferenciados, Figuras 4.1 e 4.2, segundo a NBR 9050 (2004), 

para evitar acidentes com deficientes visuais. 

 

Figura 4.1 - Piso de alerta (NBR 9050, 2004). 

 

 

Figura 4.2 - Exemplo de utilização, piso de alerta (NBR 9050, 2004). 



Tecnologias sustentáveis aplicadas a edifícios residenciais                                                                                 34 

__________________________________________________________________________________________

H. T. Santos, R. R. Bertulino, T. T. Pfeifer 

4.1.1.4. Dispositivos 

As alturas convencionais dos dispositivos são um problema para os cadeirantes. 

Para atender os itens 4.6.6 e 4.6.7 da NBR 9050 (2004) estipulam-se alturas mínimas e 

máximas de dispositivos de acionamento, conforme Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 – Altura dos dispositivos (NBR 9050, 2004). 

Comandos como interfones, porteiros eletrônicos, interruptores de luz, 

campainhas, tomadas, acionadores de alarme entre outros devem estar entre 80 e 120 cm para 

que um cadeirante possa utilizá-los. 

4.1.1.5. Escadas e Rampas 

Grande parte das medidas adotadas hoje em dia para a inclusão dos deficientes 

físicos são as rampas, mas em sua grande maioria estas são projetadas sem nenhum critério e 

não atendem o estipulado pelos itens 6.5 e 6.6 da NBR 9050 (2004) dispostos a seguir. 

4.1.1.5.1. Escadas 

A área destinada à escada deve ser muito bem iluminada, tanto natural como 

artificialmente. O piso da escada deve ser antiderrapante e estável para evitar acidentes com 

idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Segundo a NBR 9050 (2004) os pisos e espelhos 

devem ser constantes em toda a escada e atenderem as condições descritas a seguir.  

 pisos (p): 0,28 m < p < 0,32 m; 

 espelhos (e) 0,16 m < e < 0,18 m; 

 0,63 m < p + 2e < 0,65 m. 
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A Figura 4.4 exemplifica as dimensões que uma escada deve atender. 

 

 

Figura 4.4 – Detalhe de uma escada (NBR 9050, 2004) 

Em caso de uso de bocel ou espelho inclinado, Figura 4.5, a projeção da aresta 

não deve exceder 1,5 cm. 

 

Figura 4.5 – Detalhe bocel e espelho (NBR 9050, 2004). 

Devem-se evitar escadas com espelhos vazados ou em curva, para evitar acidentes 

com bengalas ou muletas. A área inferior da escada deve ser superior a 2,1 metros para evitar 

acidentes de deficientes visuais. 

Caso a altura seja menor que a recomendada a área deve ser isolada ou sinalizada 

com piso tátil, assim como todo início de escada deve ser sinalizado. 

4.1.1.5.2. Rampas 

A inclinação das rampas varia de acordo com sua altura. Quanto maior for a 

rampa, menor deve ser a inclinação, para evitar esforços excessivos dos cadeirantes, 
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respeitando sempre a inclinação máxima. Para calcular a inclinação da rampa, utiliza-se a 

fórmula do item 6.5.1.1 da NBR 9050 (2004): 

i   
h 100

c
           (4.1) 

Quanto maior for a rampa em comprimento maior será o número de patamares 

para aumentar o conforto dos cadeirantes. A inclinação máxima deve ser 8,33% e para casos 

excepcionais de 12,5%. 

Para o dimensionamento das rampas devem-se usar as tabelas 5 e 6 dos itens 

6.5.1.2 e 6.5.1.3 da NBR 9050 (2004), respectivamente apresentadas nas Tabelas 4.1 e 4.2. 

Inclinação admissível em       

cada segmento de rampa 

i 

% 

Desníveis máximos de 

cada segmento de rampa 

h 

m 

Número máximo de 

segmentos de 

rampa 

5,00 (1:20) 1,50 sem limite 

5,00 (1:20) < i ≤ 6,25 (1:16) 1,00 sem limite 

6,25 (1:16) < i ≤ 8,33 (1:12) 0,80 15 

Tabela 4.1 – Tabela 5 NBR 9050 de dimensionamento de rampas (NBR 9050, 2004) 

Inclinação admissível em 

cada segmento de rampa 

i 

% 

Desníveis máximos de 

cada segmento de rampa 

h 

m 

Número máximo de 

segmentos de  

rampa 

8,33 (1:12) ≤ i < 10,00 (1:10) 0,20 4 

10,00 (1:10) ≤ i ≤ 12,5 (1:8) 0,08 1 

Tabela 4.2 – Tabela 6 NBR 9050 de dimensionamento de rampas (NBR 9050, 2004) 

Em resumo se a altura da rampa for maior que 1,50 m, então serão necessárias 

duas ou mais rampas utilizando-se de patamares de descanso de no mínimo 1,2 m entre os 

lances da rampa. 
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4.1.1.6. Corrimãos e Guarda-Corpos 

Vale lembrar que todos os tipos de portadores de necessidades especiais devem 

ser atendidos, então uma rampa, por exemplo, não é projetada para atender somente um 

cadeirante, mas também idosos ou pessoas obesas com dificuldade de locomoção sendo assim 

o item 6.7 da NBR 9050 (2004) estipula os seguintes itens de corrimão e guarda-corpo. 

4.1.1.6.1. Corrimão 

Os corrimãos devem ser instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das 

escadas fixas e das rampas. Percebe-se pela Figura 4.6 que devem ter largura entre 3,0 cm e 

4,5 cm, sem arestas vivas. Deve ser deixado um espaço livre de no mínimo 4,0 cm entre a 

parede e o corrimão. Devem permitir boa empunhadura e deslizamento, sendo 

preferencialmente de seção circular. 

 

Figura 4.6 – Detalhe Corrimão (NBR 9050, 2004) 

Quando embutidos na parede, os corrimãos devem estar afastados 4,0 cm da 

parede de fundo e 15,0 cm da face superior da reentrância. 

Os corrimãos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do início e 

após o término da rampa ou escada, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a 

vazão. Em edificações existentes, onde for impraticável promover o prolongamento do 

corrimão no sentido do caminhamento, este pode ser feito ao longo da área de circulação ou 

fixado na parede adjacente. A Figura 4.7 demonstra como devem ser feitos corrimãos em 

escadas e rampas. 
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Figura 4.7 – Vista do corrimão (NBR 9050, 2004) 

 

As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou 

justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem protuberâncias. 

Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das 

escadas ou rampas. Quando se tratar de escadas ou rampas com largura superior a 2,40 m é 

necessária a instalação de corrimão intermediário. Os corrimãos intermediários somente 

devem ser interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo 

o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte. 

4.1.1.6.2. Guarda-corpo 

As escadas e rampas que não forem isoladas das áreas adjacentes por paredes 

devem dispor de guarda corpo associado ao corrimão, conforme Figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8 – Detalhe do guarda-corpo (NBR 9050, 2004). 
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4.1.1.7. Sanitários 

As especificações de dimensões, equipamentos localização das barras de apoio 

estão todas descritas no capítulo 7 da NBR 9050 (2004). A seguir serão apresentados apenas 

os aspectos mais importantes a serem considerados. 

Todos os banheiros devem estar de acordo com a norma, e não só as cabines com 

barras para cadeirantes são necessárias, todas as cabines dever estar projetadas para receber 

portadores de necessidades especiais e no caso de alguma eventualidade seja possível o 

resgate dessa pessoa. As Figuras 4.9 e 4.10 exemplificam as dimensões mínimas de um 

banheiro. 

 

 

 

Figura 4.9 – Exemplo de box para cadeirantes 

(NBR 9050, 2004). 

Figura 4.10 – Exemplo de boxe convencional 

adequado ao portador de necessidade especial 

(NBR 9050, 2004)

 

4.1.1.8. Conceito do desenho universal no apartamento 

O design de interiores pode ser uma sugestão apresentada ao cliente através de um 

apartamento modelo e de um guia. 

Para a realização do projeto de apresentação, a disposição do mobiliário é feita de 

forma que não haja muitas quinas, excesso de móveis congestionando o ambiente, tapetes em 

todos os cantos, entre outros. Segundo a norma NBR 9050, é preciso ter, no mínimo, espaços 

como portas e corredores com 0,80 m de largura para a passagem de uma cadeira de rodas, 

por exemplo. Uma casa com espaços de circulação adequados possibilita que crianças 

passeiem sem riscos, que idosos possam circular com autonomia e até receber alguém que 
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seja portador de necessidades especiais. Os 80 cm de vão são o mínimo estabelecido, mas em 

alguns pontos, o ideal é que existam áreas de rotação, com espaços livres de 1,50 por 1,50 

metros – dessa forma, o cadeirante poderá se virar com facilidade e se locomover com mais 

segurança. 

4.1.2. Permeabilidade 

Na geologia permeabilidade é a medida da capacidade de um material para 

transmitir fluídos. Na construção civil a área permeavel representa toda área do terreno 

construído que permite a passagem da água. 

Pavimento Permeável é um dispositivo de infiltração onde o escoamento 

superficial é desviado através de uma superfície permeável para dentro de um reservatório de 

pedras localizado sob a superfície do terreno (URBONAS e STAHRE, 1993 apud. ARAÚJO 

et. al., 2000). Os pavimentos permeáveis em geral são compostos por duas camadas de 

agregados, uma de agregado fino ou médio e outra de agregado graúdo, mais a camada do 

pavimento permeável propriamente dito (SCHUELLER, 1987 apud. ARAÚJO et. al., 2000). 

Cada município estabelece a partir de seu plano diretor qual a quantidade de área 

permeável que deverá ser destinada no terreno. Como exemplo de Goiânia, o roteiro de 

análise da divisão de projetos do Departamento de Análise e Licenciamento da Secretaria 

Municipal de Planejamento só aprova habitações coletivas com área permeável mínima de 

15%, tendo no mínimo 5% de forração vegetal (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO, 2010). A Figura 4.11 representa a área permeável de uma residência. 
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Figura 4.11 – Exemplo de área permeável (http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php, acesso em setembro 2010) 

Porém com o objetivo de uma obra sustentável a área permeável deve ser 

maximizada, porque seu aumento reduz a vazão drenada superficialmente, melhora a 

qualidade da água e contribui para a recarga de água subterrânea (ARAÚJO et. al., 2000). 

Segundo Urbonas e Stahre (1993) os pavimentos permeáveis são classificados em 

três tipos: 

 Pavimento de concreto poroso; 

 Pavimento de asfalto poroso; 

 Pavimento de blocos de concreto vazados preenchidos com material granular. 

O Piso de concreto industrializado (blockets ou pavers) são peças moldadas de concreto 

destinadas à pavimentação intertravada. A Figura 4.12 apresenta um exemplo de paver. 
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Figura 4.12 – Blockets ou pavers (http://www.tuboscopel.com.br/pavimentos-intertravados.php - acesso em 

setembro de 2010) 

O Concreto poroso é um tipo de concreto dosado apenas com cimento, agregados 

graúdos e água, possibilitando a obtenção de uma mistura de alta permeabilidade e baixa 

densidade, um exemplo é o da Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 – Concreto Poroso (http://www.perviouspavementpathways.com - acesso em setembro de 2010) 

Concregramas são peças feitas de concreto para pavimentação de áreas externas e 

que são preenchidas com grama, proporcionando um piso permeável e drenante, além de 

proteger a grama contra esmagamento em locais de estacionamentos de veículos, permitindo 

também que haja escoamento da água da chuva pelo solo. A Figura 4.14 ilustra um exemplo 

desse material. 

http://www.tuboscopel.com.br/pavimentos-intertravados.php
http://www.perviouspavementpathways.com/
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Figura 4.14 – Concregrama (http://www.tijoleste.com.br/elementovazado/pisograma.html - acesso em setembro 

de 2010) 

Urbonas e Stahre (1993) mencionam que a única limitação para a utilização de 

pisos permeáveis é quando a água não infiltra no subsolo devido à baixa permeabilidade do 

solo, ou existir uma camada impermeável, ou quando o nível do lençol freático é muito alto. 

Nestes casos o pavimento impermeável poderá funcionar como poço de detenção, e deve ser 

utilizada uma membrana impermeável entre o reservatório e o poço existente. Para o 

escoamento dessa água um sistema de drenagem composto por tubos perfurados espaçados de 

3 a 8 metros devem ser inserido. Todo o sistema de drenagem deve atuar em um período de 6 

a 12 horas. 

Ainda existem restrições quanto à infiltração de águas que possam levar a 

poluição do lençol freático. Dentre essas áreas que não devem ter infiltração estão 

estacionamentos, devido ao acumulo de óleo, ou áreas que serão lavadas por produtos 

químicos. 

A Figura 4.15 apresenta o desenho esquemático do corte transversal de um piso 

permeável. 

http://www.tijoleste.com.br/elementovazado/pisograma.html
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Figura 4.15: Seção do piso impermeável (URBONAS e STAHRE, 1993) 

O dimensionamento está diretamente relacionado a determinação do volume 

drenado pela superfície ou por outra contribuinte que escoe para a área do pavimento. A 

precipitação é obtida com base no tempo de retorno escolhido e da curva intensidade, duração 

e frequência do local. 

4.1.3. Cobertura Verde 

A cobertura verde consiste num sistema artificial de construção de coberturas de 

edifícios, habitações ou mesmo estruturas de apoio, sobre as quais são aplicados diversos 

tipos de vegetação, que permitem o correto funcionamento do mesmo além de tirar partido 

das suas enormes vantagens ao nível arquitetônico e ambiental (HENEINE, 2008). 

O primeiro benefício de coberturas verdes é o fator motivador da redução das 

temperaturas em climas quentes tropicais. O aproveitamento de água de chuva é um item 

fundamental para uma construção sustentável, independentemente do porte da obra. Essa 

capacidade de absorver água da chuva que cai sobre ele, atrasa o escoamento para o sistema 

de drenagem. A inércia ao escoamento da água da chuva faz com que o telhado verde seja 

uma opção atraente em regiões urbanas, pois se usado em grande escala pode reduzir também 

a probabilidade de enchentes. 

É de grande importância citar que ainda existem os benefícios ambientais (com a 

filtração da poluição e gás carbônico do ar, além de poluentes e metais pesados da água da 

chuva), benefícios financeiros (servindo para reduzir o custo das contas de água e luz, para o 
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aumento da vida útil do telhado, alem de valorizar e aumentar o valor do imóvel), benefícios 

psicológicos (tornando os espaços mais agradáveis) e ainda benefícios estéticos (melhorando 

a aparência da estrutura). Portanto, apesar de apresentar um custo inicial elevado, os 

benefícios são relevantes, o que garantirá muitas vantagens futuramente (HENEINE, 2008). 

A confecção de telhados verdes obedece a princípios de projetos tecnológicos 

consistindo de varias camadas de materiais que devem compor a cobertura de forma 

harmoniosa. A confecção de um telhado vivo é baseada na montagem de camadas de 

materiais impermeabilizantes, substratos, bloqueadores de raízes entre outros materiais que 

devem satisfazer os objetivos de projeto. 

Distinguem-se dois enfoques, o intensivo e o extensivo. 

4.1.3.1. Intensiva 

A cobertura intensiva é aquela na qual se instalam vegetações que vão precisar de 

cuidados posteriores como rega, uso de fertilizantes, poda, etc. Precisam de uma camada de 

solo mais profundo, de acordo com a necessidade da planta, normalmente de 15 a 21 cm no 

mínimo, e o peso dessa capa de vegetação pode ser superior a 120 Kg/m² (INGRA, 2010). 

As coberturas ajardinadas intensivas formam uma proteção dos edifícios e 

construções afins, protegendo inclusive a impermeabilização de forma duradoura, frente aos 

efeitos prejudiciais externos formando uma camada térmica adicional, com a vantagem do 

efeito paisagístico. Pode-se plantar desde pequenas plantas até arbustos e árvores. 

Devido a grande superfície de evaporação das plantas, as coberturas intensivas 

requerem grande quantidade de água. A seguir nas Figuras 4.16, 4.17será apresentado um 

exemplo de cobertura intensiva e um corte esquemático respectivamente 
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Figura 4.16 – Cobertura intensiva (HENEINE, 2008) 

 

Figura 4.17 – Esquema de camadas da cobertura intensiva (HENEINE, 2008) 

4.1.3.2. Extensiva 

A cobertura extensiva é aquela na qual se aplica uma vegetação que após 

consolidada não requer cuidados constantes ou especiais. A camada de substrato tem por 

volta de 10 cm ou menos e as plantas são rasteiras como gramíneas. 
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Necessita uma camada drenante e retentora de água a base de materiais pré-

fabricados capazes de proporcionar tal efeito (eliminar a água que sobra e retornar com uma 

pequena quantidade capaz de proporcionar umidade à vegetação). Sobre esta camada, se não 

estiver incorporada, deverá aplicar-se uma capa filtrante que retenha os finos que podem 

arrastar a água. 

O ajardinamento extensivo de coberturas consiste na plantação de um tipo de 

vegetação natural que requer uma manutenção mínima para seu desenvolvimento. Se 

empregam plantas que são capazes de se adaptarem de forma satisfatória a secas extremas.  A 

seguir nas Figuras 4.18 e 4.19 será apresentado um exemplo de cobertura intensiva e um corte 

esquemático respectivamente. 

 

Figura 4.18 – Cobertura extensiva (HENEINE, 2008) 

 

Figura 4.19 – Esquema de camadas da cobertura extensiva (HENEINE, 2008) 
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4.1.3.3. Considerações Estruturais 

Anteriormente foram mostradas diferenças entre as chamadas coberturas verdes 

intensivas e extensivas, as quais podem ser vistas por elas mesmas na sua aparência visual e 

na manutenção que cada uma requer. No entanto essa divisão existe por causa do peso global 

de cada uma. 

Coberturas extensivas são relativamente leves e geralmente dentro do normal da 

capacidade de carga suportada pelas modernas estruturas de cobertura. 

Já as intensivas, têm mais peso e sérias implicações estruturais. A escolha, de qual 

tipo de cobertura é viável, está diretamente ligada com a capacidade de suportar carga da 

estrutura de cobertura da edificação. Os locais onde os telhados verdes vão ser colocados nas 

novas construções, não têm muitos problemas, pois a necessidade de reforço para suporte 

pode ser vista nos estágios de projeto. Nas construções existentes deve-se pensar na 

capacidade de carga da própria cobertura, mais o seu peso, e analisar se ela está preparada ou 

se necessita de reforços. 

O leve sistema extensivo com substrato de 5 a 15 cm de espessura aumentará a 

carga no telhado para aproximadamente 70 a 170 Kg/m². 

Já o telhado intensivo verde com solo base do substrato acima de 15 cm, irá impor 

à cobertura um peso adicional entre 290 a 970 Kg/m². 

Segue a Figura 4.20 resumindo as considerações estruturais de cada cobertura: 
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Figura 4.20 – Considerações estruturais de coberturas verdes (HENEINE, 2008) 

4.1.4. Bicicletário 

A busca de meios de transportes ecologicamente viáveis é um dos temas mais 

discutidos. No caso de bicicletas, além de seu uso não gerar nenhuma emissão de poluentes, é 

um meio de transporte saudável. A falta de ciclovias e locais seguros para estacioná-las é o 

motivo principal pelo qual as pessoas são desencorajadas de usar esse meio de transporte. 

Bicicletário é o conjunto de suportes (para o travamento das bicicletas) soldados 

em uma mesma base ou colocados em intervalos regulares em uma área demarcada  

“Bicicletários que não permitem prender a bicicleta pelo quadro ou que deixem a 

bicicleta instável a ponto de girar e tombar não são recomendados.” 

“O suporte deve ser resistente o bastante para evitar ser cortado ou arrancado com 

ferramentas comuns, especialmente aquelas que podem ser escondidas numa 

mochila (APBP, 1993). 

As dimensões mínimas segundo a Association of Pedestrian and Bicycle 

Professional são de: 
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 Corredor mínimo de 1,2 m; 

 Espaçamento entre os suportes de 75 cm; 

 Comprimento da vaga de 1,8 m; 

 Espaçamentos dos suportes ao limite demarcado de 60 cm. 

Segundo o Manual da Sustentabilidade (CIC, 2008), a instalação de bicicletários e 

vestiários em uma área inadequada para o trânsito de bicicletas representaria um gasto ao 

empreendedor, que não gerará necessariamente um benefício socioambiental. É importante 

ser feito um estudo de viabilidade de qualquer ação sustentável e verificar se realmente ela 

tem um objetivo socialmente responsável ou se é apenas um marketing extra ao 

empreendimento. 

4.2. USO RACIONAL DA ÁGUA 

 A água é determinante para o desenvolvimento econômico e social de qualquer 

comunidade e sua escassez impõe fortes limites até mesmo para preservar condições que a 

sociedade já conquistou. Além de fundamental à vida e à manutenção das funções ecológicas, 

a gestão desse recurso natural envolve também grandes interesses econômicos na agricultura, 

na indústria, na geração de energia elétrica, entre outros e, em particular, no abastecimento 

público (GUILO, 2010). 

 O uso racional da água é um dos itens de maior preocupação na sociedade atual e 

exemplos de programas como o PURA de São Paulo comprovam a sua importância 

atualmente. 

 A seguir, serão apresentadas as inovações e melhorias que vem sendo aplicadas para 

reduzir o consumo da água potável. 

4.2.1. Uso de fontes alternativas de água 

A crescente demanda de água nos centros urbanos e a incessante contaminação 

das fontes superficiais e subterrâneas de abastecimento têm contribuído significativamente 

para a redução da disponibilidade hídrica de abastecimento da população e dos setores da 

economia. Portanto, é imprescindível que ações que propiciem a ampliação da oferta, como o 
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uso de fontes de alternativas, sejam praticadas a fim de combater a escassez e a geração de 

efluentes (CEDRAZ, 2003). 

Contudo, o uso negligente de fontes alternativas de água ou a falta de gestão dos 

sistemas de tratamento locais podem colocar em risco o consumidor e as atividades nas quais 

a água é utilizada pelo uso inconsciente com padrões de qualidade inadequados. Portanto, 

cuidados específicos devem ser considerados para que não haja risco de contaminação a 

pessoas ou produtos ou de dano a equipamentos, tais como: independência total dos sistemas 

de água potável e não potável acesso restrito a torneiras e sistemas abastecidos com água não 

potável e comunicação visual aos usuários (CEDRAZ, 2003).  

A escolha da fonte alternativa deverá ser pautada em três princípios fundamentais: 

quantidade e qualidade da demanda pretendida, quantidade e qualidade das fontes disponíveis 

e custo benefício da adoção da fonte.  

Estes três princípios permitem que o projeto seja desenvolvido de modo a garantir 

que as demandas serão atendidas com a melhor qualidade e com menor investimento em 

captação, tratamento e distribuição. 

4.2.1.1. Reuso de águas cinzas 

Água cinza para reuso é o efluente doméstico que não possui contribuição da 

bacia sanitária e pia de cozinha, ou seja, os efluentes gerados pelo uso de banheiras, 

chuveiros, lavatórios, máquinas de lavar roupas (VIGGIANO, 2005). 

Os componentes presentes na água variam de acordo com a fonte selecionada e, 

por isso, é possível segregar o efluente de um conjunto de aparelhos sanitários que mais se 

adéque ao uso final pretendido.  

Não se deve dispensar o fato de que a água cinza é passível de conter 

contaminações das mais diversas, pela grande flexibilidade de uso dos aparelhos sanitários. 

Exemplos disso são a higienização no banho e a lavagem de ferimentos em qualquer torneira 

disponível. 

Utilizar água não proveniente da concessionária traz o ônus de alguém se tornar 

“produtor de água” e, portanto, responsável pela gestão qualitativa e quantitativa deste 
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insumo. Cuidados específicos devem ser considerados para que não haja risco de 

contaminação a pessoas ou produtos ou de dano a equipamentos.  

O sistema hidráulico deve ser independente e identificado, torneiras de água não 

potável devem ser de acesso restrito, equipes devem ser capacitadas, devem ser previstos 

reservatórios específicos, entre outras ações, para garantia de bons resultados (VIGGIANO, 

2005). 

Recomenda-se a participação de um profissional especialista na avaliação do uso 

de fontes alternativas de água, além da implantação de um sistema de gestão da água para 

monitoramento permanente. 

Antes de se optar por tratar águas servidas para reuso é importante observar se 

existe demanda para ser suprida por esta água tratada, visto que muitas vezes é tratado um 

volume muito maior do que o necessário para atender as demandas existentes. Um dos 

grandes investimentos para captação e tratamento de águas cinzas é a necessidade de um 

ramal de esgotamento independente para os pontos de consumo. Este investimento pode ser 

reduzido ao se estudar a demanda, visto que em grande parte dos casos é possível coletar a 

água proveniente de apenas uma das prumadas e atender toda a demanda, pois o volume de 

água gerado principalmente por chuveiros e banheiras é muito maior do que o consumo em 

descargas por exemplo. 

Normalmente o grau de contaminação das águas cinzas é maior do que água 

pluvial, o que exige um sistema de tratamento muito mais restritivo para evitar contaminação 

e desagrado para os usuários, como cor e odor e até mesmo danos aos metais e louças 

sanitários. Caso seja tratada água cinza e água pluvial, é importante segmentar o tratamento, 

visto que normalmente a água pluvial é menos contaminada.  

Os reservatórios deverão ser projetados considerando a melhor relação volume e 

demanda atendida. Os reservatórios devem ser independentes e não permitir interconexão 

com o de água potável (VIGGIANO, 2005). 

As tubulações deverão ser identificar com cores diferentes e 100% independentes 

das de água potável. Os pontos de consumo deverão ser identificados e protegidos contra uso 

indevido. Aconselha-se a coloração da água para evitar uso indevido. 
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São benefícios deste tipo de reuso a redução do consumo de água potável e o 

consequente impacto para sobre a disponibilidade de água para abastecimento e contaminação 

dos corpos hídricos com esgoto, redução do gasto com a compra de água potável da 

concessionária e redução da quantidade de esgoto enviado para o esgotamento público que 

por falta de tratamento contamina os corpos hídricos. 

 A água pode ser utilizada para irrigação, lavagem de piso e automóveis, bacias 

sanitárias e mictórios, fontes e espelhos d’água, dentre outros que não sejam para consumo 

humano. O investimento será em rede de esgoto segmentada, sistema de tratamento, 

reservatório, rede de distribuição de acordo com a demanda a ser atendida. 

4.2.1.2. Águas pluviais 

Uma prática cada vez mais frequente em empreendimentos imobiliários, o uso de 

água pluvial para usos não potáveis consiste na captação, tratamento, armazenamento e 

distribuição do escoamento superficial das precipitações pluviométricas. 

Cabe ressaltar, no entanto, que a utilização de águas pluviais, como fonte 

alternativa ao abastecimento de água requer, da mesma forma que nos casos anteriores, a 

gestão da qualidade e quantidade.  

A Figura 4.21 demonstra simplificadamente o sistema de reuso de águas pluviais. 

 

Figura 4.21 – Esquema de captação de águas pluviais e reuso de água cinza (Fonte: 

http://www.adjorisc.com.br/jornais, acesso em outubro de 2010) 
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A água de chuva pode ser utilizada desde que haja controle de sua qualidade e 

verificação da necessidade de tratamento específico, de forma que não comprometa a saúde 

de seu usuário, nem a vida útil dos sistemas envolvidos (KITAMURA, 2004). 

A captação deve ser realizada em superfícies que apresentem menor contaminação 

possível. Deve ser analisado o sistema de drenagem para segmentar a captação de água 

(KITAMURA, 2004). 

Para tratamento, deve ser considerado sistema de segregação das primeiras águas, 

visto que estas concentram mais de 90% de todos os contaminantes da água. O sistema de 

tratamento deverá ser compatível com o uso a ser utilizado e a qualidade da água captada. 

Quanto mais contaminada a água pluvial mais restritivo deve se o tratamento. As formas de 

armazenamento e distribuição são semelhantes ao reuso de águas cinzas. 

4.2.2. Irrigação Eficiente 

Práticas não sustentáveis de irrigação promovem um consumo massivo e 

desnecessário de água. Um sistema de irrigação eficiente conserva os recursos hídricos e 

promove redução de custos operacionais.  

Uma restrição comum imposta quando o tema escassez de água é abordado é a 

utilização da água em ambientes externos e a irrigação de gramados, jardins e parques. Uma 

nova tendência de lidar com o problema da conservação de água é um tipo de paisagismo 

conhecido como xeriscape, do grego "xeros" (seco) e "scape" (vista).  

Com foco nas plantas resistentes à seca e na preparação eficaz, utiliza-se o 

mínimo de água possível enquanto mantêm a paisagem atraente. Este sistema tem uma 

abordagem inovadora e abrangente para a preservação de água e prevenção da poluição onde 

combina planejamento e design, seleção de plantas adequadas, áreas gramadas mais práticas, 

irrigação eficiente, uso de matéria vegetal e manutenção adequada. 

A Tabela 4.3 descreve alguns sistemas de irrigação (resumo a partir de vários sites 

sobre irrigação). 
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Sistema Descrição Benefícios Local de aplicação Considerações Investimento

Irrigação por 

gotejamento

Sistema onde a água é 

vagarosamente 

fornecida a uma área 

específica, próxima às 

raízes da planta, por 

gotejadores

Reduz entre 30% e 

50% o consumo de 

água para irrigação

Jardins e floreiras

Deve ser observado 

pelo projetista se as 

espécies permitem este 

tipo de irrigação

Sistema de irrigação e 

tubulação

Irrigação por 

aspersores eficientes

Sistema onde a água é 

aspergida com maior 

precisão na vegetação 

reduzindo as perdas e 

economizando água

Reduz cerca de 30% o 

consumo de água

Áreas vegetadas que 

precisem de irrigação
-

Sistema de irrigação e 

tubulação

Sensores de chuva

Sistema de se 

interligados a sistema 

de controle inibem a 

irrigação se houve 

precipitação

Reduz entre 15% a 

20% o consumo de 

água

Áreas vegetadas

O sistema precisa ser 

instalado e interligado 

a alguma sistema de 

controle

Sensor. Cabeamento. 

Controladora.Válvulas

O sistema precisa ser 

instalado e interligado 

a algum sistema de 

controle capaz de 

controlar o volume de 

água a ser fornecido 

por determinada áreas.

É preciso estudar com 

detalhes a necessidade 

hídrica de cada local 

para não comprometer 

o fornecimento de 

água de algumas 

espécies

Centrais controladoras

Sistema capaz de 

controlar toda a 

irrigação, permitindo 

que cada área seja 

irrigada com 

periodicidade e 

volumes pré-

determinados 

suficientes para 

atender a demanda das 

espécies ali plantadas.

Dependendo das 

opções do sistema é 

possível reduzir entre 

5% e 30% do 

consumo de água.

Áreas vegetadas

A escolha do sistema 

deverá ser feita de 

acordo com os 

sistemas e 

complementos as 

serem instalados (ex. 

sensores de chuva).

Controladora.Válvulas

. Cabeamento

Mini- estações 

meteorológicas

Sistemas capazes de 

analisar as condições 

climáticas e alterar as 

configurações de 

irrigação, garantindo 

maior controle do 

consumo de água

Dependendo das 

opções do sistema é 

possível reduzir entre 

5% e 30% do 

consumo de água.

Áreas vegetadas

A estação deve ser 

interligada às centrais 

controladoras e os 

sistemas de controle 

devem ser instalados

Controladora.Válvulas

. Cabeamento

Sensores de umidade 

do solo

Sistema que controla o 

volume de água a ser 

aplicado de acordo 

com a necessidade real 

do solo

Reduz entre 15% e 

20% o consumo de 

água

Áreas vegetadas
Sensor. Cabeamento. 

Controladora.Válvulas

 

Tabela 4.3 – Sistemas de irrigação 

4.2.3. Dispositivos Economizadores 

 O uso de equipamentos com dispositivos economizadores de água tem sido 

muito empregado ultimamente. Seu emprego não tem apenas caráter ambiental, esses 

dispositivos representam uma economia significativa nas contas de água, ou até mesmo 

energia elétrica. 
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Estudos mostram que é no banheiro onde ocorre o maior consumo de água para 

fins de higiene pessoal, que está entre 65% a 75% (VIMIEIRO e PÁDUA, 2005) do total de 

água utilizada no domicilio. Alguns dos equipamentos para economizar água são: 

 Torneiras com sensor ou fechamento automático; 

 Duchas com registro de vazão constante; 

 Mictórios c/ sensor ou fechamento automático; 

 Válvulas de descarga e caixa acoplada com vazão regulável. 

Segundo estudos, a substituição dos modelos convencionais pelos 

economizadores não apresentaram economia só de água, mas também com dispêndios de 

tarifas a serem pagas, o que pode ser observado nas Tabelas 4.4 e 4.5 a seguir (VIVEIROS & 

IWASSO, 2003): 

Empreendimento Ações implementadas
Dispêndio 

total

Retorno do 

investimento

Detecção e conserto de vazamentos

Campanha educativa

Detecção e correção de vazamentos

Instalação de equipamentos 

31 torneiras de fechamento automático 2 

mictórios individuais com vávula de 

descarga de fechamento automático

Experiências realizadas no Programa de Uso Racional de água

E. E. P. S. Fernão Dias R$ 4.600,00 4 dias

Instalação de equipamentos 

economizadores (1 torneira de acionamento 

por pedal, 5 arejadores e 2 chuveirinhos)

Cozinha Industrial Sede SABESP R$ 500,00 16 dias

Tabela 4.4 – Exemplo de implantação do programado Programa de Uso Racional de Água– Fonte: SABESP 

(2004)(modificado), Oliveira (1999) 

 

Empreendimento Ações implementadas
Dispêndio 

total

Retorno do 

investimento

391 vasos sanitários (6 litros)

391 arejadores para torneiras

391 reguladores de vazão

Indústria Perdigão 64 arejadores para torneiras R$ 627,00 3 meses

150 vasos sanitários (6 litros) R$ 15.000,00 5,5 meses

Tabela 4.13 - Fonte: Viveiros & Iwasso (2003).

R$ 19.941,00 2 mesesRede de hotéis Íbis

ABB - Multinacional do ramo da 

engenharia

Grandes consumidores que adotaram equipamentos economizadores de água

Tabela 4.5 - Exemplo de implantação de dispositivos economizadores – Fonte Viveiros & Iwasso (2003)  
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As tabelas mostram os benefícios tanto ambientais como financeiros da 

implementação desses dispositivos, mas ainda faltam incentivos e leis
1
 que tornem esse 

modelo um item indispensável em qualquer lugar. 

4.3. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Na área de energia muito tem se desenvolvido para se evitar o desperdício, 

exemplo disso é o PROCEL, já citado anteriormente. A seguir serão apresentadas algumas 

formas de se aumentar a eficiência energética dos empreendimentos. 

4.3.1. Iluminação 

A iluminação será responsável por uma grande parcela do consumo total de 

energia do empreendimento. O projeto de iluminação deve buscar, antes de tudo, a integração 

entre luz natural e artificial, com foco na eficiência energética do empreendimento. O 

planejamento dessa integração deve avaliar o balanço da carga térmica nos espaços, com o 

controle do ofuscamento e com a adequação às variações da disponibilidade de luz natural nos 

diversos horários do dia e épocas do ano. 

Na Tabela 4.6 pode-se verificar alguns sistemas de controle de iluminação (a 

partir de pesquisas em sites sobre o tema). 

                                                           
1
No Brasil ainda não existem incentivos para o uso desses equipamentos e desde 2002 ainda está aguardando 

deliberação um projeto de lei que “Institui diretriz sobre a obrigatoriedade de implantação de programas de 

racionalização do uso da água.” (PL-6963/2002) de autoria: Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB /SP. 

Pesquisado em http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=56601. 

http://www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.asp?CodTeor=50335
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=524132
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=56601
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Sistema Descrição Benefícios Local de aplicação Considerações Investimento

Setorização

Sistema de controle 

de iluminação 

independente 

conforme 

necessidade de 

iluminação das 

áreas.

Independência de 

acionamento 

conforme 

necessidade de 

iluminação do 

ambiente.    

Iluminação eficiente.   

Economia de 

energia.

Áreas comuns 

internas.

Integração de 

projeto de 

iluminação com 

layout sugerido para 

áreas comuns.

Interruptores.             

Sistemas de 

cabeamento 

independentes.

Dimmerização

Sensor de 

luminosidade e 

reatores dimerizáveis 

que permitem o 

controle da 

intensidade de luz de 

acordo com a 

intensidade de 

iluminação natural.

Iluminação eficiente.

Economia de 

energia.

Áreas comuns 

internas e externas.

Necessidade de 

integração luminárias 

com iluminação 

natural.

Dispositivos 

eletrônicos para 

controle de 

iluminação.

Sensor de presença

Sensor de presença 

para iluminação 

temporizada de 

ambientes.

Iluminação eficiente.

Economia de 

energia.

Áreas comuns 

internas e externas.

Sensores deverão 

ser alocados 

evitando 

desconforto dos 

usuários.

Dispositivos 

eletrônicos para 

controle de 

iluminação.

Interruptores com 

minuteria

Interruptores com 

dispositivo elétrico 

que permite manter 

acesas, por um 

período definido de 

tempo, as lâmpadas 

de ambientes.

Iluminação eficiente.

Economia de 

energia.

Áreas internas 

comuns (escadas e 

corredores).

-

Dispositivos 

eletrônicos para 

controle de 

iluminação.

 

Tabela 4.6 – Sistemas de controle de iluminação 

4.3.1.1. Lâmpadas, luminárias e reatores eficientes 

Segundo CTE (2009), a escolha do tipo de iluminação artificial do ambiente deve 

ser feita considerando-se a utilização do ambiente bem como aspectos de eficiência energética 

e conforto ambiental. 

Deve-se também prever o uso de luminárias eficientes (refletor de alumínio de 

alto rendimento), bem como o uso de reatores eletrônicos, ou reator eletromagnéticos de alto 

fator de potência. Prever a utilização de lâmpadas fluorescentes com 16 mm de diâmetro e 

balastro eletrônico (lâmpada fluorescente tubular T5). Estas lâmpadas proporcionam uma boa 

iluminação com pouca potência e baixo consumo energético. Podem ser dimerizadas com 

reatores específicos. São as mais adequadas para locais com necessidades de longa 

iluminação. 
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Prever lâmpadas de díodos emissores de luz (LED), que são dispositivos 

semicondutores que convertem energia elétrica diretamente em energia luminosa, através de 

chips de minúscula dimensão. Essas lâmpadas têm um período de vida muito superior (20 a 

45 mil horas). São mais adequadas para iluminação de destaque, fachadas de prédios e 

balizadores. Há possibilidade de composição com cores. 

4.3.1.2. Iluminação Zenital 

Iluminação zenital segundo o site de arquitetura da UFSC (2010) é aquela onde a 

luz natural penetra no ambiente através de aberturas situadas na cobertura. É uma das formas 

de iluminar naturalmente e obter uma boa distribuição da luz no ambiente. O uso otimizado 

da luz natural em edificações pode, pela substituição da luz artificial, produzir uma 

contribuição significativa para a redução do consumo de energia elétrica, melhoria do 

conforto visual e bem-estar dos ocupantes. 

Uma estratégia para a utilização desse tipo de iluminação é prever alguma das 

seguintes tipologias de aberturas zenitais listadas a seguir (UFSC, 2010): 

 Sheds: Caracteriza-se por telhados em forma de dentes de serra (faces de pouca 

inclinação alternadas com outras quase verticais). São envidraçadas; 

 Lanternins: São aberturas na parte superior do telhado, ideal para se conseguir boa 

ventilação, já que permite a renovação contínua do ar pelo processo de termossifão 

resultando em ambiente confortável; 

 Teto de dupla inclinação: Teto de inclinação dupla que contém superfícies 

iluminantes possui quase a mesma eficiência de um teto horizontal com superfícies 

envidraçadas, é da ordem de 90% de eficiência, todavia, normalmente está associado a 

grandes ganhos térmicos; 

 Claraboias: São domus com tubos reflexivos que conduzem a luz natural da cobertura 

até o ambiente a ser iluminado. Recomenda-se usar em áreas que possuem a cobertura 

com certa profundidade e em retrofits e espaços existentes. 

 Átrio: É o espaço central de uma edificação, aberto na cobertura muito utilizado como 

estratégia de iluminação para captação de luz em edifícios com múltiplos andares. 

 Cúpula (ou domo): É uma abóbada hemisférica ou esferóide. Se a base é obtida 

paralelamente ao menor diâmetro da elipse, resulta-se em uma cúpula alta, dando a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%B3bada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%B3bada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esfera_%28geometria%29
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sensação de um alcance maior da estrutura. Se a seção é feita pelo maior diâmetro o 

resultado é uma cúpula baixa. 

4.3.2. Equipamentos eficientes 

 O uso da energia elétrica de forma sustentável é um conceito que busca o 

aumento da eficiência energética no uso da corrente elétrica. Equipamentos eficientes 

consomem energia de forma efetiva e em menor escala do que os fabricados nos padrões 

tradicionais. Suas vantagens podem ser concretizadas ao longo de toda a cadeia dos sistemas, 

desde a geração elétrica até a transmissão, distribuição e o uso final da energia (SEBRAE, 

2003). 

Deve-se prever o uso de equipamentos energeticamente eficientes, tais como 

motores e bombas, elevadores e equipamentos de uso comum. Motores e bombas de alto 

rendimento além de contribuir para a economia de energia e a preservação ambiental, geram 

baixas perdas de energia, reduz sensivelmente a elevação da temperatura e apresentam maior 

durabilidade se comparados a um motor convencional. 

4.3.3. Otimização Elétrica 

A otimização dos projetos de elétrica contribui de forma decisiva para a eficiência 

energética de uma edificação. Prever estratégias como medição de energia por sistemas e 

otimização de queda de tensão são soluções muito empregadas para atender o ideal de 

sustentabilidade. 

4.3.3.1. Gerenciamento de energia elétrica por sistema 

O sistema gerenciador de energia auxilia no monitoramento da demanda e do fator 

de potência de maneira contínua, além de fornecer gráficos e relatórios que permitem a 

análise do comportamento da demanda e do fator de potência e a tomada de medidas 

corretivas cabíveis. Dessa forma, as cargas e os capacitores podem ser controlados 

automaticamente, impedindo a ocorrência de multas. É possível conseguir boa economia na 

conta de energia elétrica (SANTOS, 2007). 
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A medição e verificação dos consumos de energia dentro do empreendimento 

otimizam o seu desempenho energético e minimizam impactos tanto ambientais quanto 

econômicos associados aos sistemas que consomem energia. 

O intuito do sistema é o de comparar e monitorar o desempenho do consumo de 

energia dos sistemas elétricos como um todo, possibilitando a criação de parâmetros de 

consumo e tomada de decisões de economia de energia caso existam discrepâncias no 

consumo ao longo do tempo. Para isso deve-se prever a medição dos principais usos finais de 

energia elétrica para áreas comuns: iluminação interna das áreas comuns, iluminação externa, 

bombas de recalque, elevadores e sistemas de pressurização de escadas e integrar os 

medidores a um sistema de gerenciamento eletrônico, com a finalidade de gerenciar, 

armazenar e processar os dados de leitura para geração de relatórios de consumo de energia 

(SANTOS, 2007). 

4.3.3.2. Queda de tensão 

A queda de tensão é um dos fatores determinantes no desperdício de energia 

elétrica. Quedas de tensões geram um menor fator de potência que significa um mau 

aproveitamento da energia. As quedas de tensão podem provocar ainda diminuição da 

intensidade luminosa nas lâmpadas e aumento da corrente nos motores. Tudo isso contribui 

para o desperdício de energia. Sugere-se então que projetos para evitar a queda de tensão 

sejam elaborados (ENGELÉTRICA,2010). 

Durante o percurso entre o quadro geral ou a subestação até o ponto de utilização 

de um circuito terminal, ocorre uma queda de tensão devido às resistências dos condutores e 

equipamentos. A norma NBR 5410 (2004) dispõe sobre valores máximos de queda de tensão 

para os diversos tipos de entrada.  Para instalações alimentadas diretamente por um ramal de 

baixa tensão, a partir de uma rede de distribuição pública de baixa tensão, é estabelecido o 

valor limite de 5%. 

Sugere-se que no projeto elétrico todos os condutores de alimentadores (da 

entrada de energia da concessionária, passando por quadros gerais de distribuição, até os 

quadros elétricos finais das cargas) deverão ser dimensionados para uma queda de tensão 

máxima de 2%. Para condutores de circuitos terminais (do disjuntor de proteção até as cargas 
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finais, como iluminação, tomada e equipamentos) deverão ser dimensionados para uma queda 

de tensão máxima de 3%. 

4.3.4. Aquecimento da água 

O aquecimento da água e distribuição representa um diferencial de conforto para 

os usuários do empreendimento. No entanto, devido aos altos custos operacionais, deve-se 

prever o uso de sistemas alternativos de aquecimento da água. Segundo dados do PROCEL, 

26% da energia produzida no Brasil é destinada ao aquecimento da água doméstica. 

4.3.4.1. Aquecimento solar 

O sistema de aquecimento solar é constituído de coletor, boiler e sistema de 

aquecimento elétrico acoplado (sistema de apoio). O coletor é a placa para captação da 

energia dos raios solares, transformando-a no calor que aquece a água fria. Seu número varia 

de acordo com a capacidade do boiler, que é o reservatório da água aquecida (ANEEL, 2010). 

A operação do sistema é muito simples. No reservatório (boiler) existe uma 

tubulação de saída (na parte inferior do reservatório) que capta a água mais densa e a conduz 

para os coletores para o aquecimento da mesma. Com seu aquecimento (e diminuição da 

densidade) ela é conduzida por outra tubulação que entra na parte superior do boiler. Esse 

sistema garante a circulação da água e seu aquecimento constante enquanto houver radiação 

solar atuando no coletor (ANEEL, 2010). 

Cada região apresenta uma quantidade de radiação solar, e é a partir deste dado 

que o dimensionamento do sistema é feito. No caso de Goiânia o valor da radiação solar 

global diária (média anual típica) é de 5700 a 5900 Wh/m2.dia (ANEEL, 2010). A área de 

coletores necessária varia de acordo com o clima da região e como o nível de insolação é 

variável, o aquecimento solar precisa, em muitos casos, de um sistema de apoio (elétrico, gás, 

bombas de calor, etc.) (ANEEL, 2010). 

O equipamento utilizado em piscinas difere substancialmente dos aquecedores 

solares de água de banho. Fabricados em materiais plásticos resistentes ao calor, às radiações 

ultravioleta e aos produtos químicos, os coletores de energia solar para aquecimento de 
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piscinas consistem de uma série muito grande de tubos paralelos, de pequeno diâmetro e 

soldados lado a lado uns nos outros.  

4.3.4.2. Aquecimento a gás 

O aquecimento a gás possui um investimento inicial relativamente baixo, mas que 

pode se tornar inviável devido ao custo corrente de gás. Pode ser alternativa atraente para 

empresas que negociam gás em altos volumes e conseguem preços diferenciados. 

Fonte de geração de monóxido de carbono, seus resíduos de queima são tóxicos e 

afetam o meio-ambiente. Podem ser de passagem ou acumulação. O rendimento destes 

aquecedores, no caso dos de passagem, oferecem pressão de água quente muito maior que nos 

modelos de passagem elétricos. Os sistemas a gás com acumulação de água quente oferecem 

um uso mais imediato e com maior pressão de água que no similar elétrico. 

Podem apresentar riscos de vazamento e intoxicação se não forem seguidas as 

especificações, bem como uma dificuldade em manter a temperatura baixa. Os aquecedores 

de passagem quando em contato direto com a água da piscina podem ter a vida útil reduzida. 

Os aquecedores podem ser instalados dentro da casa de máquinas, desde que haja ventilação 

suficiente e que seja instalada uma chaminé para escoamento dos gases da combustão. 

4.3.5. Fonte alternativa de energia – painel fotovoltaico 

Com a preocupação crescente da sustentabilidade, novas fontes de energia tem se 

destacado em substituição do petróleo. Segundo Moura e Selvam (2006) atualmente apenas 

cerca de 5% de toda energia produzida no planeta é provida de fonte renovável e estimativas 

indicam que em cinqüenta anos esse número deverá crescer para 70%. 

A utilização de fontes alternativas de energia para abastecimento de alguns 

sistemas é também uma significante estratégia para redução do consumo de energia elétrica. 

O termo fonte alternativa de energia não deriva apenas de uma alternativa eficiente, ele é 

sinônimo de uma energia limpa, pura, não poluente, a principio inesgotável e que pode ser 

encontrada em qualquer lugar pelo menos a maioria na natureza (CRESSESB, 2010). 

Painéis solares fotovoltaicos são dispositivos utilizados para converter a energia 

da luz do sol em energia elétrica, compostos por células solares que captam a luz do sol e 
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criam uma diferença de potencial elétrico por ação da luz. O sistema é silencioso, estático e 

sem nenhuma depleção de materiais, que converte diretamente a energia do sol em energia 

elétrica (CRESSESB, 2010). 

Representam uma fonte silenciosa, não poluente e renovável de energia elétrica 

bastante adequada à integração no meio urbano, reduzindo quase completamente as perdas 

por transmissão e distribuição da energia devido à proximidade entre geração e consumo. 

Recomenda-se prever a utilização de painéis fotovoltaicos para abastecimento de 

energia elétrica de alguns sistemas das áreas comuns (balizadores, postes de iluminação, etc.). 

4.4. MATERIAIS E RESÍDUOS 

Os resíduos na construção civil podem ser provenientes de demolições, obras em 

reformas, novas edificações, todas em razão do desperdício de materiais resultantes da 

característica artesanal da construção civil. 

Para Pinto (1992), os principais fatores responsáveis por esse desperdício e que 

poderiam ser controlados são: 

 Insuficiência de definição de projetos; 

 Ausência de qualidade nos materiais e componentes da construção, no mercado; 

 Ausência de procedimento e mecanismos de controle na execução, que acabam 

provocando: perda na estocagem e transporte; perda por má execução e retrabalho o 

que gera acréscimo no consumo. 

A seguir serão comentados métodos para a redução do impacto ambiental gerado 

por materiais na construção civil, como também inovações na área de controle de geração de 

resíduos em residências, como o biodigestor e a compostagem. 

4.4.1. Materiais 

A indústria da construção civil é reconhecida no mercado como ineficiente, com 

altos índices de desperdício e utilização de mão-de-obra desqualificada e pouco treinada. 

Neste contexto, mais especificamente as empresas que atuam no mercado da incorporação de 
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imóveis residenciais, vêm, nos últimos anos, dedicando esforços cada vez maiores para 

reduzir o desperdício dos materiais aplicados em suas obras (DESCHAMPS e BEUREN, 

2009). Entre outras formas de evitar os desperdícios e minimizar o impacto ambiental pode-se 

adotar o uso de novas tecnologias ou materiais de menor impacto ambiental, que serão 

apresentadas a seguir. 

4.4.1.1. Modulação e acabamentos 

A coordenação modular consiste num sistema capaz de ordenar e racionalizar a 

confecção de qualquer artefato, desde o projeto até o produto final. Esta ordenação e 

racionalização se efetiva, principalmente, pela adoção de uma medida de referência, chamada 

módulo, considerada como base de todos os elementos constituintes do objeto a ser 

confeccionado (CARVALHO et. al., 2007) 

A definição de um módulo implica que todos os componentes, ou parte 

significativa deles, tenham suas dimensões estabelecidas pela multiplicação ou fração de uma 

mesma unidade. Isso faz com que se obtenha mais facilmente uma mesma medida pela 

combinação de diferentes elementos, o que resulta numa inter-relação harmônica dos 

componentes entre si e com o total do edifício (CARVALHO et. Al., 2007). 

Segundo Camargo (2009) modulação visa também, trazer no projeto arquitetônico 

um maior dinamismo, eficiência, praticidade, funcionalidade e mobilidade. Permite assim 

também maior flexibilidade facilitando nas futuras modificações como reformas, aplicações, 

manutenção e adaptações em geral.  

A padronização é importante não só pela necessidade de aumento da 

produtividade, como pela redução de resíduos e consequentemente de custo de materiais, 

além de prever a compatibilização de projetos (CARVALHO et. al., 2007). 

Deve-se então prever compatibilização dos acabamentos à arquitetura de modo a 

reduzir o desperdício de matérias durante a construção. Esta modulação pode trazer alterações 

no projeto de arquitetura para adequar os espaços aos acabamentos esperados. Traz como 

benefícios redução na geração de resíduos e redução dos custos com materiais.  
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4.4.1.2. Materiais ecologicamente corretos 

A grande concentração do uso de matéria-prima, energia e água dificulta 

equilíbrio entre o uso dos recursos naturais e a capacidade dos processos básicos para 

construção de moradias e infraestrutura, marcando assim o início da degradação do meio 

ambiente e deterioração das fontes de matéria prima. 

Obras da construção civil consomem cerca de 75% dos recursos naturais extraídos 

da natureza. A produção de materiais, transporte e uso contribui para a poluição global em 

geral, pela liberação de gases do efeito estufa, poluição do ar, e liberação de CO2 

principalmente, além de outros gases.  

A seguir serão apresentadas características de dois tipos de materiais que 

apresentem características de sustentabilidade, a madeira certificada e tintas atóxicas. 

Um critério para a escolha de madeira certificada é o selo do conselho brasileiro 

do manejo florestas que classifica a madeira como de origem (FSC Brasil, 2010): 

 FSC 100%: Para produtos de origem de florestas certificadas como cumpridoras dos 

padrões ambientais e sociais do FSC; 

 FSC Fontes Mistas: A madeira vem de florestas bem gerenciadas e certificadas pelo 

FSC, de reservas controladas pela empresa e/ou materiais reciclados; 

 FSC Reciclada: Produtos que apoiam a reutilização de recursos florestais e utilizam 

somente madeira reciclada ou fibra de acordo com os padrões do FSC. 

A Tabela 4.7 a seguir apresenta uma pesquisa com os tipos de madeira 

ecologicamente corretos. 
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Sistema Descrição Benefícios Local de aplicação Considerações Investimento

Madeira proveniente 

de plano de manejo 

aprovado pelo 

IBAMA,

com a apresentação de 

nota fiscal e 

Documento de Origem 

Florestal (DOF)

Madeira certificada

Ferramenta de 

mercado que atesta que 

uma determinada 

empresa ou 

comunidade maneja 

suas florestas de 

acordo com padrões 

pré-definidos e 

acordados entre os 

diversos setores da 

sociedade

Garantir a compra de 

madeira que foi 

plantada e manejada e 

produzido com o 

menor impacto 

ambiental

Todos os móveis e 

acabamento em 

madeira

A certificação mais 

conceituada é a FCS. É 

preciso garantir toda a 

cadeira de custódia 

para evitar falsificação

Variar de acordo com 

tipo de madeira. 

Menos nobre podem 

custar o mesmo preço, 

mas nobre em 10% e 

30% mais caras

Madeira plástica

Material produzido em 

plástico ou em 

combinação de 

madeira e plástico

Reduzir o uso da 

madeira, reduz 

manutenção, e tem 

maior durabilidade que 

a madeira

Decks de piscinas

O matérias feitos com 

a combinação de 

madeira e plásticos, 

são mais parecidos 

com madeira e 

possuem maior 

resistência mecânica

-

Reduz a demanda por 

madeiras novas.

Muitas madeiras 

nobres estão 

disponíveis, que hoje 

em dia não pode mais 

ser comercializadas

Madeira de demolição
Material proveniente 

de demolição de obras
Acabamentos e pisos

Normalmente não 

disponível para 

grandes áreas

Varia de acordo com 

espécie, variando entre 

10 e 300% a mais do 

que custo normal

Madeira com origem 

florestal

Garante a origem da 

madeira, evitando a 

compra de madeira 

ilegal

Todos os móveis e 

acabamento em 

madeira

Este é o mínimo que 

pode ser feito quando 

se compra madeira

-

Tabela 4.7 – Tipos de madeira com compra legalizada 

Outro exemplo de material considerado ecologicamente correto são as tintas 

atóxicas que não causam danos ao meio ambiente (Tabela 4.8). 

Sistema Descrição Benefícios Local de aplicação Considerações

Qualidade do 

ambiente interno.

Preservação 

ambiental

Qualidade do 

ambiente interno.

Preservação 

ambiental

Tintas naturais

Tintas formuladas 

com matérias-primas 

naturais, sem 

componentes 

sintéticos ou 

insumos derivados 

de petróleo

Unidades de 

apartamentos e áreas 

comuns

Verificar restrições 

quanto a intempéries

Baixo índice de 

composto orgânico 

volátil (COV)

Tintas sintéticas que 

não eliminam 

substâncias voláteis 

no ambiente onde 

foram aplicadas

Unidades de 

apartamentos e áreas 

comuns

Atentar a limites 

máximos de COV

Tabela 4.8 – Tintas atóxicas 
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4.4.1.3. Material com conteúdo reciclado 

Produtos com porcentagem de conteúdo reciclado além de reduzir a necessidade 

de extração de materiais virgens, têm influência na diminuição do volume de resíduos 

gerados, por reaproveitar materiais de entulho por exemplo. A Tabela 4.9 apresenta uma 

pesquisa com alguns desses produtos. 

Sistema Descrição Benefícios Local de aplicação Considerações

Cimento CPII

Cimento que agrega 

grande conteúdo de 

escória de alto forno 

em sua composição

Redução de extração 

de matéria prima 

virgem. 

Aproveitamento de 

resíduos

Estrutura e 

acabamentos

Uso apenas onde os 

cálculos estruturais 

permitam

Porcelanato Ecológico
Contém cerca de 70% 

de conteúdo reciclado

Redução de extração 

de matéria prima 

virgem. 

Aproveitamento de 

resíduos

Pisos -

Pisos internos com 

conteúdo reciclado

Apresentam entre 10% 

e 20% de conteúdo 

reciclado

Redução de extração 

de matéria prima 

virgem. 

Aproveitamento de 

resíduos

Pisos internos
A aplicação depende 

do tipo de ocupação

Pisos externos com 

borracha atóxica 

reciclada

Apresentam entre 10% 

e 20% de conteúdo 

reciclado

Redução de extração 

de matéria prima 

virgem. 

Aproveitamento de 

resíduos

Playgrounds, pisos de 

academia
-

Pastilhas de vidro 

recicladas

Feita 100% de vidro 

reciclado

Redução de extração 

de matéria prima 

virgem. 

Aproveitamento de 

resíduos

Paredes internas e 

externas
-

Tabela 4.9 – Produtos com materiais recicláveis 

4.4.1.4. Materiais rapidamente renováveis 

Deve-se buscar reduzir o uso de matérias-primas finitas e de materiais com longo 

ciclo de renovação mediante a substituição por materiais de rápida renovação. Por exemplo, 

materiais feitos de plantas colhidas num ciclo de 10 anos ou menos. A Tabela 4.10 traz 

exemplos de materiais rapidamente renováveis em breve pesquisa de mercado. 
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Sistema Descrição Benefícios Local de aplicação Considerações

Linoleum 

Marmoleum

Produzido com óleo 

de linhaça, resina de 

pinheiro, descarte de 

cortiça, serragem, 

pigmentos e 

grânulos

Material de fonte 

que se renova 

rapidamente

Pisos internos

Mantas de 2 m de 

largura e 2 mm de 

espessura. Não é 

aconselhável para 

áreas molhadas

Revestimento de 

pisos, paredes, 

móveis.

Pisos de baixo e 

médio tráfego

Mosaico de bambu 100% de bambu

Material de fonte 

que se renova 

rapidamente

Paredes internas -

Pisos de bambu 100% de bambu

Material de fonte 

que se renova 

rapidamente

Pisos internos -

Pastilha de coco
Feito com fibras de 

coco

Material de fonte 

que se renova 

rapidamente

Não aplicar em 

lugares de contato 

direto e freqüente 

com água sem as 

devidas medidas 

Tabela 4.10 – Materiais com conteúdo rapidamente renovável 

4.4.2. Resíduos 

 A geração de resíduos em edificações ocorre em todas as fases de seu ciclo de 

vida, construção, operação e demolição, gerando diferentes impactos para sociedade. Durante 

a etapa de construção são gerados resíduos de construção civil, regulamentado pelo 

CONAMA 307. Já durante a fase de operação, grande parte dos resíduos é proveniente de lixo 

doméstico.  

A importância da redução e correta gestão de resíduos é de fundamental 

importância para redução dos impactos ambientais decorrentes do transporte e destinação 

destes resíduos. 

4.4.2.1. Plano de gestão de resíduos 

A fim de que administração e moradores possam reduzir o impacto ambiental dos 

resíduos gerados, deve-se elaborar um plano de gestão de resíduos. Este programa deve 

contemplar informações e estratégias para a gestão dos resíduos gerados nas unidades e na 

administração predial, tais como:  

 Bens de consumo não duráveis: papel, vidro, plástico, papelão, e metais, cartuchos e 

toner de impressoras, pilhas e baterias resíduos de comida, etc.  
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 Bens de consumo duráveis: equipamentos eletrônicos, mecânicos, móveis, roupas, 

lâmpadas fluorescentes, etc.  

 Resíduos de reformas: entulho, restos de tintas, pinceis, etc.  

O plano deverá dar suporte para a gestão e destinação correta dos tipos de 

resíduos gerados bem como disseminar boas práticas ambientais. É importante ressaltar que é 

necessário alinhar com a administradora predial aplicação e constante atualização do plano. 

A Tabela 4.11 mostra a infraestrutura necessária para coleta de resíduos. 

Sistema Descrição Benefício Considerações

Resíduos recicláveis

Prever área exclusiva 

para acondicionamento 

de resíduos recicláveis

Redução do impacto 

ambiental com a 

disposição destes 

resíduos

O local deve ser de 

fácil acesso para 

facilitar a coleta

Resíduos perigosos

Prever área para 

armazenamento de 

resíduos perigosos, 

com lâmpadas pilhas e 

baterias, etc.

Redução do impacto 

ambiental com a 

disposição destes 

resíduos

O local deve ser de 

fácil acesso para 

facilitar a coleta

Prever local para coleta 

de óleo de cozinha.

Prever tubulação para 

descarte de óleo usado 

no apartamento

Óleo de cozinha

Redução do impacto 

ambiental com a 

disposição destes 

resíduos

Devem ser estudados 

problemas com 

incrustação da 

tubulação, que podem 

gerar entupimento e 

odores desagradáveis

Tabela 4.11 – Infraestrutura para coleta de resíduos 

4.4.2.2. Compostagem 

A compostagem é um processo biológico aeróbio e controlado de transformação 

de resíduos orgânicos em resíduos estabilizados, com propriedades e características 

completamente diferentes do material que lhe deu origem (BIDONE, 1999). 

A compostagem, quando possível, constitui uma das melhores soluções para 

atenuar ou eliminar os fatores indesejáveis do lodo de esgoto. Por meio dela ocorrem as 

seguintes modificações no material primário: conversão biológica da matéria orgânica 

putrescível para uma forma estabilizada, destruição de patógenos, redução da umidade, 
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remoção de sólidos voláteis e produção de uma substância que possa ser utilizada na 

agricultura sem restrições. 

Os métodos de compostagem variam desde sistemas particularmente artesanais, 

até sistemas complexos, onde os fatores que interferem no processo são monitorados e 

controlados com relativa precisão. Os sistemas de compostagem, segundo Fernandes (2000), 

estão divididos em três categorias: 

 Sistemas de leiras revolvidas (Window): A mistura de resíduos é disposta em leiras, 

sendo a aeração fornecida pelo revolvimento dos materiais e pela convecção do ar na 

massa do composto. 

 Sistema de leiras estáticas aeradas (Static pile): A mistura é colocada sobre tubulação 

perfurada que injeta ou aspira o ar na massa do composto. Neste caso não há 

revolvimento mecânico das leiras. 

 Sistemas fechados ou reatores biológicos (In-vessel): Os materiais são colocados 

dentro de sistemas fechados, que permitem o controle de todos os parâmetros do 

processo de compostagem. 

Os sistemas de compostagem também foram classificados quanto ao tempo 

segundo Kiehl (1985). Neste caso os processos são lentos ou acelerados. 

Os processos lentos são aqueles os quais a matéria prima é disposta em montes 

nos pátios de compostagem após sofrer separação de materiais não decomponíveis, como é o 

caso dos resíduos domiciliares, recebendo revolvimentos periódicos para arejar e ativar a 

fermentação. 

Processos acelerados são os que proporcionam tratamento especial à matéria-

prima, melhorando as condições para fermentação, principalmente o arejamento e o 

aquecimento. A compostagem em pátio, com injeção de ar nas pilhas de composto ou 

exaustão de seus gases, é um exemplo de processo acelerado. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fermenta%C3%A7%C3%A3o
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4.4.2.3. Biodigestor  

Segundo o guia de instalação da AQUALIMP (2010), o biodigestor é uma 

miniestação de tratamento de esgoto, formando em um só produto o tanque séptico, filtro 

anaeróbico e extração de lodos por carga hidráulica dispensando processos convencionais de 

“limpa-fossa”. 

Produto fabricado em Polietileno de Média Densidade (PEMD) totalmente 

impermeável e estanque, apropriado para uso enterrado ou semienterrado no solo. Constituído 

de um tanque primário tipo séptico com filtro secundário integrado no sistema tipo retentor de 

sólidos e de ação bacteriológicas por auto ativação, atendendo as normas NBR 13.969 e NBR 

7.229 quanto à eficiência no tratamento de esgotos. 

É aplicado no tratamento de afluentes sanitários em residências, chácaras, sítios, 

fazendas e escritórios. A Tabela 4.12 apresenta as características técnicas do biodigestor. 

 

Tabela 4.12 – Características técnicas do biodigestor 

O esgoto afluente entra pelo tubo nº 01 até a parte inferior do tanque, onde ocorre 

a biodigestão (decomposição da matéria orgânica). Retida a parte bruta (iodo), o liquido com 

resíduos mais leves sobe e passa pelo filtro nº 02, onde as bactérias fixadas nos anéis de 
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plástico se encarregam do tratamento complementar do efluente, que saíra pelo tubo nº 03 

para o campo de absorção (sumidouro, vala de infiltração, etc.). A Figura 4.22 detalha o 

sistema de funcionamento do biodigestor. 

 

Figura 4.22 – Ilustração do sistema de funcionamento do Biodigestor 

Todo sistema biológico de tratamento de efluentes alcança sua total eficiência 

após algum tempo instalado. Tempo esse necessário para a criação da colônia de bactérias 

específicas para os processos de depuração e limpeza (lodo fresco). 

Porém, ao contrário dos outros sistemas sépticos onde o lodo acumulado dever ser 

retirado periodicamente, e consequentemente é retirado junto a colônia de bactérias 

fundamental para o uso e eficiência, os biodigestores não acumulam lodo fresco, apenas lodo 

estabilizado (já consumido). Isso garante que ao ser retirado o lodo estabilizado pelo sistema 

auto limpável, não afeta o desempenho, uma vez que é removido apenas o lodo morto, 

deixando intacta a colônia biológica. 
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Outra vantagem do sistema Biodigestor em comparação a fossa, é o fato de o lodo 

retirado ser estabilizado, ou seja, lodo morto, sem presença de matéria orgânica prejudicial à 

saúde, sem mau cheiro e não contaminante ao solo, podendo desta forma este lodo ser 

manipulado ou utilizado como fertilizante em gramados e jardins, bastando deixá-lo secar. 

Para a instalação de um biodigestor, precisa-se avaliar o capital a ser investido. A 

Tabela 4.13 apresenta um comparativo de investimento entre o biodigestor e uma fossa 

comum. 

Comparativo de investimento 

Biodigestor - 1.300 L Fossa comum - 2.000 L 

  

Custo do produto R$ 749,00 Custo do produto R$ 300,00 

Custo das conexões R$         - Custo das conexões R$ 100,00 

Instalação R$ 100,00 Instalação R$ 200,00 

Total R$ 849,00 Total R$ 600,00 

Custo acumulado (manut. Anual) Custo acumulado (manut. Anual) 

Após 1 ano R$ 849,00 Após 1 ano R$ 800,00 

Após 2 anos R$ 849,00 Após 2 anos R$ 1.000,00 

Após 3 anos R$ 849,00 Após 3 anos R$ 1.200,00 

Após 4 anos R$ 849,00 Após 4 anos R$ 1.400,00 

Após 5 anos R$849,00 Após 5 anos R$ 1.600,00 

Tabela 4.13 – Comparativo de orçamento 

No final do 2º ano de operação o custo acumulado (custo do produto instalado + 

manutenção) passa a ser maior que o do Biodigestor, deixando de ser uma opção sustentável e 

socialmente viável. 



Tecnologias sustentáveis aplicadas a edifícios residenciais                                                                                 75 

__________________________________________________________________________________________

H. T. Santos, R. R. Bertulino, T. T. Pfeifer 

No caso dos biodigestores, o custo acumulado mesmo após vários anos instalado e 

operando, não aumenta. A sua sustentabilidade se dá graças a auto limpeza, descartando a 

necessidade de serviços externos como o limpa-fossa. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

A análise dos dados que será apresentada a seguir é composta de três partes. A 

primeira parte apresenta uma pesquisa de mercado realizada com as construtoras com 

empreendimentos na capital sobre o tema do trabalho. A segunda e a terceira parte apresentam 

estudos de casos em duas construtoras da capital que estão implantando ações na área de 

sustentabilidade e acessibilidade. 

5.1. PESQUISA DE MERCADO 

A pesquisa teve como intuito descobrir quais empresas estão utilizando os itens de 

sustentabilidade e a acessibilidade abordados nesse trabalho, na capital. 

A pesquisa apresentada a seguir teve como objetivo fazer uma análise geral da 

sustentabilidade na capital de Goiás. A pesquisa foi realizada no Salão do Imóvel realizado 

nos dias 18 a 21 de novembro de 2010. 

O Salão contava com aproximadamente 15 estandes de construtoras. A pesquisa 

foi realizada com todas as empresas presentes no evento. Das 15 construtoras estudadas duas 

não apresentaram nenhum diferencial, mas segundo o representante de uma das construtoras 

já existem estudos para que as obras a partir de 2012 tenham quesitos em responsabilidade 

ambiental ou social em seu projeto.Em outras duas construtoras não foi possível adquirir 

informações sobre as obras. 

Foram pesquisadas 15 obras que apresentam algum diferencial ou inovação, tanto 

em sustentabilidade como acessibilidade. São características dessas obras: 

 Cinco são residenciais de padrão médio na faixa de R$: 150.000,00 a R$: 250.000,00; 

 Quatro residenciais de padrão médio alto (sendo uma residencial e comercial) na faixa 

de R$:150.000,00 a R$: 400.000,00; 

 Cinco residenciais de padrão alto acima de R$: 400.000,00 e 

 Uma obra comercial. 

A seguir será apresentado o gráfico apresentando a quantidade de obras que 

possuem ou não cada item analisado. 
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Figura 5. 1 – Gráfico da pesquisa de mercado 

Os dados da pesquisa resumidos no gráfico apresentado anteriormente ilustra que 

a responsabilidade social é um conceito que foi adotado por praticamente todas as grandes 

construtoras da capital. 

Como se pode observar todos os itens analisados estão sendo empregados e a 

quantidade de construtoras que optam por alguma inovação demonstra o conhecimento das 

mesmas nessa área, sendo que na maioria dos itens a quantidade de empreendimentos que 

adotam o sistema é superior.  

Apenas os itens telhado verde e bicicletário não são amplamente utilizados. Um 

motivo que pode ser levantado para esse fato, é que no caso do telhado verde as construtoras 

optam por aumentar a área comum porque na visão de mercado é mais vantajoso criar áreas 

de lazer do que perder espaço com grandes áreas verdes. No caso do bicicletário, como 

Goiânia não apresenta infraestrutura adequada para os ciclistas, o investimento nesse espaço 

ainda não se justifica. 
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Pode-se ressaltar também que no decorrer da pesquisa, observou-se que muitos 

entrevistados não tinham conhecimento sobre alguns itens relativos à sustentabilidade, o que 

justifica o item permeabilidade apresentar grande falta de informação. 

Pode-se perceber que muito já está sendo implantado em relação a 

responsabilidade social mas ainda é necessário uma maior conscientização e incentivos para 

que esses diferenciais sejam amplamente implantados e se tornem itens indispensáveis nas 

obras. 

5.2. ESTUDO DE CASO – OBRA “A” 

5.2.1. Descrição do empreendimento 

O empreendimento da construtora “A” está localizado na Avenida Copacabana, de 

frente ao Parque Cascavel no Jardim Atlântico em Aparecida de Goiânia.  

O empreendimento será construído em três etapas e em cada etapa serão construídas 

duas torres. Será constituído por 6 torres de 27 andares, o qual será lançado em 3 etapas (duas 

torres em cada etapa de lançamento) e será construído pelo método convencional de estrutura 

de concreto.  

Um dos seus diferenciais será o emprego da alvenaria de bloco de concreto celular 

autoclavado, o qual não é muito convencional em Goiânia. 

O empreendimento não busca nenhuma certificação ambiental. Segundo o diretor da 

empresa, a decisão foi tomada para fazer um estudo de viabilidade de construções socialmente 

responsáveis, pois hoje em dia a sustentabilidade e a acessibilidade são fundamentais em 

nossa sociedade, além de representar uma estratégia de marketing a mais para as vendas. 

Segundo o diretor do departamento de planejamento, o acréscimo de custos no orçamento da 

obra devido aos itens relativos às tecnologias sustentáveis foi na faixa de 3,2%. 

A intenção da construtora é criar um padrão de construção socialmente responsável. 

Todos os projetos e especificações foram feitos com a consultoria da empresa CTE (Centro de 

Tecnologia de Edificações localizado em São Paulo). 
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5.2.2. Estratégias de sustentabilidade obra “A” 

Para o auxílio e orientação dos projetistas foi criado um memorial de especificações de 

arquitetura em relação às especificações dos materiais e produtos que atendem a proposta de 

sustentabilidade do empreendimento: 

1. Permeabilidade: Especificar sempre que possível piso permeável para áreas externas, 

para auxiliar a infiltração da água dá chuva. Com o objetivo de criar a maior área permeável 

possível para não atender apenas o requisito da prefeitura. 

2. Louças e Metais com Dispositivos Economizadores: Foi elaborada uma relação de 

vários equipamentos com dispositivos economizadores de água, de grandes empresas de 

marcas consolidadas. Nessa relação foi apresentado o modelo, vazão, tempo de acionamento e 

um gráfico da vazão pela pressão do equipamento. 

3. Índice de Refletância Solar: Com o objetivo de reduzir a temperatura no microclima 

e consequentemente reduzir o consumo de energia, a escolha dos pisos externos e coberturas 

devem ser de materiais claros. 

4. Otimização de materiais / Redução de desperdício de entulho: Desenvolver 

projetos de paginação de piso, parede e forro antes da fase de projeto executivo, para evitar 

recortes e correções no momento da execução que geram uma quantidade muito grande de 

entulho. 

5. Reciclabilidade: Com o objetivo de diminuir o impacto ambiental o uso de gesso e 

manta asfáltica deve ser reduzido, por serem materiais de reciclagem onerosa e complexa. 

6. Conteúdo Reciclado: Na escolha dos materiais, sempre privilegiar os que apresentem 

maior porcentagem de conteúdo reciclado. 

7. Regionalidade: Priorizar sempre que possível os materiais fabricados nas 

proximidades da obra. 

8. Uso de materiais de demolição: Procurar utilizar produtos provenientes de materiais 

resultantes de demolições. Evitar a extração de matéria prima e o consumo de energia na 

fabricação de novos produtos 

9. Produtos com conteúdo rapidamente renovável: Especificar produtos entre outros 

recursos que possuem um ciclo de até 10 anos para renovação, como bambu, pinus, eucalipto, 

entre outros. 

10. Madeira Certificada: Especificar madeira certificada pelo FSC e evitar espécies 

raras. Optar pela utilização de espécies pouco comercializadas. 
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11. Limites máximos de COV: Especificar produtos (adesivos, selantes, pinturas e 

revestimentos), seguindo o limite máximo de compostos orgânicos voláteis com base na 

norma LEED. 

5.2.3. Materiais sustentáveis: 

Os materiais sustentáveis aplicados no empreendimento foram: 

5.2.3.1. Madeira certificada 

No empreendimento com um objetivo sustentável foi optada a utilização de portas 

prontas com madeira certificada com o selo FSC. A utilização de materiais provenientes de 

manejo florestal ou usando árvores de reflorestamento, torna-se um dos itens mais 

sustentáveis de uma obra civil. 

Um estudo prévio foi realizado para comprovar que a madeira certificada não é mais 

onerosa que a madeira convencional e, como será demonstrado a seguir, ela é 

significativamente mais barata que madeiras sem certificação. Para reduzir o custo vale 

questionar qual a madeira que desempenhará a mesma função e apresenta um custo menor, o 

que dependerá também da demanda e do período da compra. 

Algumas espécies de madeira são mais facilmente encontradas por terem um menor 

demanda ou por serem menos conhecidas, logo resultaram em um material com um custo 

mais baixo. As tabelas a seguir retiradas de um estudo realizado em 2009 comprovam a 

vantagem da utilização da madeira certificada. 

Quantidade Especificação
Medidas 

Consideradas
Valor Padrão Total Padrão

Valor 

Certificado

Total 

Certificado

119

PM 01 - VÃO 65 - PORTA 

SIMPLES DE ABRIR EM 

MADEIRA

62 cm R$ 85,00 R$ 10.115,00 R$ 70,00 R$ 8.330,00

3
PM 02 - VÃO 85 - PORTA 

SIMPLES DE MADEIRA
92 cm R$ 93,00 R$ 279,00 R$ 70,00 R$ 210,00

28
PM 03 - VÃO 100 - PORTA 

SIMPLES EM MADEIRA
1,2 m R$ 375,00 R$ 10.500,00 R$ 207,00 R$ 5.796,00

1

PM 04 - VÃO 92 - PORTA 

SIMPLES DE ABRIR EM 

MADEIRA

92 cm R$ 93,00 R$ 93,00 R$ 70,00 R$ 70,00

TOTAL R$ 20.987,00 TOTAL R$ 14.406,00

Tabela 5.1 –Comparativo de Preços de Madeira – CTE (2009) 
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Pela tabela pode-se perceber a economia significativa de R$: 6.581,00. 

Na obra em questão será usado o Kit Porta Pronta Pinus Itauba Lisa. Serão 652 

unidades resultando um valor total de R$189.236,48. 

Em breve pesquisa de mercado os seguintes valores para o mesmo Kit Porta Pronta, 

com o mesmo nível de qualidade sem madeira certificada foram encontrados: 

 R$ 350,00 – valor total: R$: 228.200,00 

 R$ 314,00 – valor total: R$: 204.728,00 

Pode-se observar que o uso de madeira certificada, além do valor ambiental de seu 

uso, não gera custos maiores para a obra. 

5.2.3.2. Bloco de concreto celular autoclavado 

Com o objetivo de reduzir o desperdício de material, as alvenarias serão de blocos de 

concreto celular autoclavado e projetos de alvenaria serão feitos para que ocorra a correta 

execução. 

Além da redução do desperdício, a adoção da alvenaria de bloco celular apresenta 

vantagens térmicas e acústicas por se tratar de um material que apresenta uma quantidade 

grande de vazios em sua estrutura, o que acarreta em uma melhora do conforto térmico do 

apartamento e a redução do consumo de energia. 

5.2.4. Compostagem 

Para a análise da aplicação da estratégia no empreendimento, foi realizada uma 

pesquisa sobre a aplicação de compostagem para resíduos orgânicos das áreas comuns. Os 

resíduos gerados pelas áreas comuns seriam podas do gramado estimado em duas 

manutenções mensais de uma área de 442,53 m², além de resíduos orgânicos do paisagismo e 

pomares. 

De acordo com a pesquisa não há necessidade de instalar um sistema de compostagem 

somente para os resíduos de grama, paisagismo e pomar. Para viabilizar a instalação do 

sistema de compostagem seria necessário agregar resíduos orgânicos produzidos pelos 
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condôminos nos apartamentos e isso implicaria em uma logística complexa para a 

manutenção do sistema, descartando, portanto, a possibilidade de implantar o sistema de 

compostagem em grande escala. 

Foi orientado pelo especialista usar as podas de grama para fazer forração verde nos 

pomares, hortas e outros plantios. E para a realização de compostagem será necessário a 

contribuição de restos de alimentos. 

Os benefícios da compostagem para o empreendimento foram listados a seguir: 

 Produção de adubo “in loco” para cuidar do paisagismo do condomínio; 

 Melhorar a estrutura e adubar o solo; 

 Redução de pesticidas e herbicidas devido a presença de fungicidas naturais e micro-

organismos; 

 Aumento da retenção de agua no solo; 

 Redução da quantidade de resíduos orgânicos desperdiçados com despejo na coleta 

municipal; 

 Não apresenta mau cheiro: um composto bem curado apresenta cheiro de terra e não 

de bolor ou podridão. 

Como a compostagem não será implantada, a previsão é de anexar ao manual do 

usuário e do sindico uma orientação de um modelo de compostagem domiciliar que pode ser 

realizado em um pequeno espaço do apartamento. 

5.2.5. Cobertura Verde 

A cobertura verde que será utilizada no empreendimento será a do tipo extensiva, 

basicamente composta por grama. 

Ela estará localizada nas lajes das coberturas dos estacionamentos. Os projetos ainda 

estão em execução e todos os projetos diretamente envolvidos como paisagismo, hidráulico, 

elétrico e de estrutura serão compatibilizados para que no projeto final ocorra a correta 

drenagem da água e também para a possibilidade de implantação de um sistema automatizado 

de irrigação. 
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5.2.6. Uso racional da água 

Para atender ao quesito de uso racional da água foi previsto no empreendimento 

os dispositivos economizadores, o reuso de águas cinzas e o sistema de águas pluviais. 

5.2.6.1. Dispositivos economizadores 

Neste empreendimento todas as torneiras de banheiros e lavatórios de apartamentos e 

área comum serão da linha pressmatic, de acionamento por pressão e fechamento (de 5 a 7 

segundo) automático. A adoção desta linha, apesar de mais cara, representa apenas 0,33% do 

valor total do empreendimento e, como mostrado anteriormente, apresenta uma redução 

grande no consumo de água. 

Para reduzir o consumo de água serão adotados projetos que visam a utilização das 

águas das chuvas e reaproveitamento das águas cinzas. As águas pluviais serão tratadas e 

utilizadas nos vasos e também para a irrigação. As águas cinzas serão reutilizadas para 

lavagem de pisos impermeáveis (evitando a infiltração dessa água para o solo) na área 

comum. 

5.2.6.2. Reuso de águas cinzas 

Parte da água cinza do condomínio será reaproveitada para: 

o Irrigação das plantas e cobertura verde; 

o Água para descarga dos banheiros da área comum; 

o Limpeza dos pisos da área comum. 

O projetista irá calcular qual a demanda de água para atender as necessidades descritas 

e a partir desse valor ele irá definir de quantos apartamentos a água deverá ser captada. Essa 

água antes de seu uso será filtrada e tratada por uma pequena estação de tratamento de águas 

cinzas, para que essa água não contamine o solo e também não manche ou danifique os vasos 

sanitários da área comum. Abaixo segue a Tabela 5.2 com cotação da estação de tratamento, e 

seu desenho esquemático na Figura 5.2: 
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Tabela 5.2 – Custo de instalação do equipamento 

 

 

Figura 5.2 – Esquema do sistema de tratamento de águas cinzas 

5.2.6.3. Águas Pluviais 

O empreendimento apresenta uma solução alternativa de infiltração das águas pluviais 

devido ao problema do alto nível do lençol freático da região, que foi causado pela construção 

do lago artificial do Parque Cascavel. 

Como o lençol freático está muito próximo da superfície, em épocas de alta 

precipitação ele chega a aflorar. Poços de infiltração e aumento de área permeável no terreno 

não foram uma opção, pois não é possível a infiltração das águas pluviais no próprio terreno. 

Então um estudo foi realizado e um relatório de retenção e infiltração foi emitido e aprovado 

pela AMMA. Segundo consta no documento:  

“Devido à impossibilidade de se infiltrar no próprio terreno (que se encontra com 

lençol freático raso e aflorante), haverá um sistema de coleta das Águas Aflorantes 

do Lençol Freático através de drenagem, e águas pluviais captadas da cobertura, e 

bombeamento automatizado para infiltração na área do entorno do Parque Cascavel, 

em forma de uma valeta de infiltração.”  

Será necessária a captação para retenção das águas pluviais provenientes dos telhados 

(águas mais limpas livres de resíduos oleosos, etc.) dos edifícios do empreendimento, sendo 

que será conduzida por tubulação exclusiva à caixa de retenção apoiada no térreo de um dos 

PROJETO
FORNECIMENTO 

ACQUABRASILIS

TANQUES FIBRA 

DE VIDRO
INSTALAÇÃO TOTAL

R$ 4.000,00 R$ 24.000,00 R$ 4.000,00 R$ 2.000,00 R$ 34.000,00

DEC. PRIMÁRIA/ 

EQUALIZAÇÃO
DEC. SECUNDÁRIATRATAMENTO BIOLÓGICO

DESINFECÇÃO
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edifícios, dimensionada levando-se em conta a legislação municipal a partir dos parâmetros de 

precipitação pluviométrica (média), área de captação e tempo de duração das chuvas.  

É importante ressaltar que a área do telhado dos edifícios é de 2435,60m², a área 

permeável do condomínio é de 628,57m², totalizando 3064,17m² o que supera os índices 

exigidos como área de permeabilidade (15% do terreno = 1885,26 m
2
). 

O reservatório de retenção irá transbordar para a galeria pluvial (ou conjunto meio-

fio/sarjeta: solução urbana) o excedente do volume exigido como retenção. O esvaziamento 

da caixa de retenção será lento e se fará através de diâmetro mínimo no fundo da mesma (Ø 

40 mm), ligado ao sistema de drenagem do lençol freático no subsolo 2. 

O sistema de drenagem do lençol do subsolo 2 (de captação das águas aflorantes), 

após captar as águas provenientes do esvaziamento lento da caixa de retenção, fará o 

bombeamento para infiltração (através do sistema de valeta de infiltração) no Parque 

Cascavel. 

O sistema de valeta de infiltração a ser executado na área do entorno do lago Parque 

Cascavel, permitirá a recarga do lençol freático. Não é interessante este lançamento em forma 

de bica na cabeceira do lago, já que a infiltração lenta (sugestão proposta pela valeta de 

infiltração) é que proporcionará uma recarga equalizada.  

Seguem ilustrações deste sistema (Figuras 5.3 a 5.5). 



Tecnologias sustentáveis aplicadas a edifícios residenciais                                                                                 86 

__________________________________________________________________________________________

H. T. Santos, R. R. Bertulino, T. T. Pfeifer 

Figura 5.3 Detalhe caixa de retenção  Figura 5.4 – Planta da disposição das águas pluviais

 

Figura 5.5 – Corte transversal valeta de infiltração 
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5.2.7. Acessibilidade 

Todas as torres apresentaram a opção de apartamento adaptado a portadores de 

necessidade especial. Na adaptação do apartamento foram considerados todos os princípios do 

design universal, e a seguir estão listadas modificações gerais do apartamento: 

 Adequação das alturas dos dispositivos, bancadas, peitoris; 

 Instalação de torneiras e maçanetas em alavanca; 

 Espaço para instalação de boxe acessível e barras de apoio; 

 Desnível em rampa; 

 Piso antiderrapante; 

 Ponto de telefone na cabeceira da cama; 

 Fechos de janelas baixos e simples de operar; 

 Soleiras em rampa com inclinação menor que 8,33%; 

 Portas dos banheiros com 80 cm. 

A seguir será apresentada uma planta do apartamento tipo de uma das torres e em 

seguida o layout modificado para os portadores de necessidades especiais, modificados para 

atender o conceito de design universal. Pode-se observar nessas plantas a redução dos quartos 

a favor de possibilitar a movimentação dos cadeirantes e a adaptação de todas as portas, que 

no caso dos banheiros (onde há ausência de espaço) foi optado por portas de correr. O layout 

também foi modificado para aumentar a facilidade de locomoção dos usuários atendendo ao 

espaço livres de 1,5 x 1,5m para rotação. A seguir nas Figuras 5.6 e 5.7 serão apresentados o 

apartamento tipo e o tipo para portadores de necessidades especiais respectivamente. 
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Figura 5.6 – Apartamento tipo 

Figura 5.7 – Apartamento tipo para P.N.E. 

Além de atender a todos os requisitos da NBR 9050 para completa integração dos 

portadores de necessidades especiais na área comum do condomínio, como rampas, escadas, 

corredores, circulação pisos, banheiros e até mesmo nas piscinas, o empreendimento prevê 
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também um ponto de ônibus acessível, e calçadas projetadas para os portadores de 

necessidades especiais como demonstra a Figura 5.8. 

 

Figura 5.8 – Ponto de ônibus acessível 

5.3. ESTUDO DE CASO OBRA “B” 

O empreendimento “B” está situado em Aparecida de Goiânia. É composto de três 

torres de apartamentos, com 24 pavimentos cada, 4 apartamentos por andar, totalizando 288 

apartamentos. Possui apartamentos de 2 e 3 quartos com aproximadamente 70 m². Será 

entregue em três etapas e a 1ª etapa está prevista para dezembro de 2010. 

A empresa possui o conceito de agregar a sustentabilidade em todos seus 

empreendimentos, incluindo este que é destinado ao segmento popular. Na acessibilidade, a 

construtora faz propaganda que a planta é adaptável a portadores de necessidades especiais, 

mas não existe uma planta modelo com as modificações adaptáveis. 

Na fase de projeto, foram gerados projetos de alvenaria, com detalhamento de 

vários blocos cerâmicos com diferentes dimensões para evitar quebras e conseqüentemente, 

gerar menos entulho. Porém, pela falta de qualificação de mão de obra, o projeto deixou de 

ser utilizado. 

Desde o início da obra foi realizada a coleta seletiva. Em uma campanha, todo o 

material reciclável recolhido foi doado para uma fundação de assistência a crianças 
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deficientes, como parte da responsabilidade social. Uma televisão foi sorteada para incentivar 

os funcionários trazer garrafas pet de casa para a coleta seletiva. As Figuras 5.9 e 5.10 

mostram depósitos de material reciclável. 

 

Figura 5.9 – Depósito de material reciclável 

 

Figura 5.10 – Lixeira do refeitório 

A empresa chama a atenção para o baixo custo do condomínio, pois toda a água 

da área comum é oriunda de reutilização e, no quesito iluminação, a área comum é dotada de 

sistemas de automação. 

Também na área comum, chama atenção a importância dada à vegetação.  No 

projeto de paisagismo, em toda a extensão externa do empreendimento estão previstas 

floreiras. Na área interna, há espaço para pomar e herbário, que possui um caráter educativo e 
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diversas floreiras integrando os prédios com a área comum. A cobertura das garagens do 

mezanino será entregue com telhado verde, melhorando a sensação térmica do ambiente e 

trazendo a natureza para perto dos moradores. 

O prédio está localizado em uma quadra inteira, e em volta de todo o 

empreendimento será entregue uma pista de cooper e caminhada. 

Pensando na economia de água, a construtora implantou os sistemas de coleta de 

água pluvial e reuso de águas cinzas. 

Toda a água pluvial coletada, depois de filtrada, é reservada para utilização na 

área comum, para manutenção do nível da água das piscinas e lavagem de veículos. O edifício 

contará com uma ducha car para uso exclusivo dos moradores. 

Para o reuso de águas cinzas, é feita a captação de água das torneiras e chuveiros. 

De acordo com o cálculo de demanda previsto no projeto do sistema, a captação de águas 

cinzas de uma torre apenas seria capaz de atender a demanda de todo o condomínio. Após ser 

coletada, a água cinza passa por um processo de tratamento, em uma mini-estação de 

tratamento de esgoto instalada no próprio condomínio, e essa água é utilizada na área comum 

para lavagem de pisos e irrigação. O projeto e instalação da estação de tratamento será feito 

por uma empresa especializada no ramo. 

Nos pontos de chuveiro e torneiras, toda a água é previamente filtrada, própria 

para o consumo. Antes de chegar ao reservatório, a água passa por um filtro junto ao hidrante. 

Todos os apartamentos serão entregues com lixeiras orgânicas e não orgânicas, 

incentivando os moradores a realizarem a coleta a partir dos apartamentos. Todo o material 

inorgânico será separado e vendido à cooperativas de reciclagem, gerando renda ao 

condomínio. Além das lixeiras entregues nos apartamentos, foi previsto em cada pavimento 

um depósito de lixos, e na área comum, um espaço para contêineres capaz de armazenar todo 

o lixo gerado. 

Na cobertura do prédio serão utilizadas telhas recicladas com pasta de dente, as 

quais oferecem vantagens em dois quesitos básicos em relação às telhas de fibrocimento: 

resistência mecânica, já que as mesmas não quebram nem fissuram por serem flexíveis e 
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absorção de calor, já que as mesmas acumulam bem menos calor. A Figura 5.11 mostra o 

telhado implantado. 

 

FIGURA 5.11 – Cobertura com telhas recicláveis 

Nas paredes de lavabos e banheiros serão feitas pinturas com tinta atóxica, com 

pigmentos de terra e base de água, resistentes à umidade. As cores são em tons de marrom, 

cinza, cores relacionadas com a terra, conforme Figura 5.12. 

 

FIGURA 5.12 – Parede pintada com tinta atóxica na obra “B” 
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Na área comum, serão entregues duas churrasqueiras que funcionarão a gás e com 

pedras vulcânicas. Essas pedras não geram fuligem nem fumaça, além de substituir o carvão 

vegetal, que além de utilizar madeiras não renováveis, poluem a atmosfera com gás 

carbônico. 

Para o aquecimento das piscinas e iluminação decorativa do térreo, placas 

fotovoltaicas captarão a energia do sol e a transformará em energia elétrica. Também serão 

instalados sensores de presença nos halls e no subsolo que acionam as luzes ao captar 

movimentos. As escadas serão dotadas do sistema de minuteira. 

Um ponto de água foi deixado junto à caixa do ar condicionado, prevendo ponto 

para climatizador evaporativo. Esse tipo de climatizador não utiliza gases prejudiciais à 

atmosfera e economiza até 90% de energia.  



Tecnologias sustentáveis aplicadas a edifícios residenciais                                                                                 94 

__________________________________________________________________________________________

H. T. Santos, R. R. Bertulino, T. T. Pfeifer 

CONCLUSÕES 

Nas pesquisas para elaboração do trabalho, pode-se observar a quantidade de 

diferenciais e inovações na área de sustentabilidade presentes no mercado da construção civil, 

e a pesquisa de mercado pode comprovar com todos os itens sendo utilizados, a preocupação 

do mercado e da sociedade em sua implantação. 

Através das pesquisas bibliográficas e dos estudos de caso, é importante ressaltar 

que a implantação desses diferenciais e inovações não trazem apenas um beneficio de 

mercado, mas a adoção dos mesmos exige uma maior organização e planejamento, tanto na 

área de planejamento como nos métodos construtivos, podendo assim obter uma melhoria no 

desenvolvimento deste setor. 

Com essa pesquisa de caráter exploratório, pode-se contemplar o objetivo 

proposto de acordo com a metodologia adotada, que seria de coletar e conhecer sobre 

diferenciais e inovações de sustentabilidade que estão sendo usadas no mercado atual afim de 

adquirir conhecimentos e iniciar um estudo nessa área. Também ao fazer uma pesquisa de 

mercado em Goiânia pode-se apresentar quais e como as inovações estão sendo utilizadas, e 

ter uma visão geral da importância da sustentabilidade no mercado. E também outros 

objetivos foram contemplados, como iniciar um estudo do tema, visando seu contínuo 

aprimoramento e identificar potenciais benefícios das inovações e diferenciais adotadas nas 

construtoras da capital. 

Com relação às obras estudadas podemos evidenciar que a empresa A está em 

estudo e planejamento da viabilidade da implantação dos itens citados no trabalho, o que 

demonstra o aspecto positivo de sua adoção no que se trata da organização e planejamento do 

empreendimento. Já a empresa B se encontra em fase de implantação, entretanto, não foram 

feitos estudos para aplicação das técnicas de sustentabilidade as quais foram obtidas através 

de feiras, congressos e empresas parceiras. Apesar da aparente falta de planejamento da obra 

“B” é importante ressaltar que a sustentabilidade não foi utilizada como marketing no 

empreendimento, mas como a empresa e as seus parceiros já possuíam algum conhecimento 

nessa área, a aplicação dessas técnicas tem como objetivo um estudo e teste de implementação 

para as obras futuras. 
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Pela falta de incentivos ou conscientização no setor da construção civil dentro da 

capital, é evidente a dificuldade na coleta de dados sobre o tema proposto, a qual está 

convencionada principalmente à falta de informação dos colaboradores e escassez de 

profissionais que apresentem conhecimentos na área de sustentabilidade, o que demonstra que 

se trata de um conceito inovador e que ainda há muito conhecimento a ser explorado e 

divulgado nessa área. 

A partir dos conhecimentos que foram adquiridos ao longo da realização deste 

trabalho, podem-se fazer algumas sugestões para o desenvolvimento de estudos futuros: 

 Estudar as viabilidades técnica, executiva e financeira dos itens listados no 

levantamento das tecnologias sustentáveis; 

 Estudar em profundidade as técnicas de sustentabilidade aplicadas em canteiros de 

obra; 

 Realizar uma pesquisa de mercado mais ampla sobre adoção das tecnologias de 

sustentabilidade apresentadas e a valorização de tais itens pelo mercado consumidor. 

Como foram observadas nos estudos de caso do trabalho, muitas são as inovações 

que estão sendo estudadas ou implantadas nas obras da capital. Mas como foi visto em nossa 

pesquisa é preciso também se realizar um acompanhamento das implantações dessas 

inovações porque, em alguns casos nem sempre esses diferenciais são implantados. A partir 

dos estudos bibliográficos e levantamento de dados espera-se, que as empresas não apenas 

introduzam o processo de desenvolvimento sustentável em sua organização, mas também que 

adotem modelos de gestão de inovações, estruturando rotinas e ferramentas para que as 

incertezas inerentes ao processo não atrapalhem sua aplicação. Para que a sustentabilidade 

não seja apenas um diferencial de mercado, mas sim um item indispensável na construção 

civil. 

  



Tecnologias sustentáveis aplicadas a edifícios residenciais                                                                                 96 

__________________________________________________________________________________________

H. T. Santos, R. R. Bertulino, T. T. Pfeifer 

REFERÊNCIAS  

AECweb. Aproveitamento de fontes alternativas de água em edifícios. 2010.Disponível em: 

<www.aecweb.com.br/aec-news/materia/2417>. Acessado em 20.out.2010 

 

ADAM, R. S. Princípios do Ecoedifício: interação entre ecologia, consciência e 

edifício. São Paulo: Aquariana, 128 p. 2001. 

 

ALMEIDA, J. A problemática do desenvolvimento sustentável. In: BECKER, D.F. et al. 

(Org.). Desenvolvimento sustentável: necessidade e/ou possibilidade?2.ed. Santa Cruz do 

Sul: EDUNISC, 1999. p.17-26. 

 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Energia Solar Disponível em: < 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/03-Energia_Solar(3).pdf >, acessado em 11 dez 

2010. 

 

APBP, “Diretrizes para estacionamento de bicicletas”, tradução por Denis Mendes Miranda- 

São Paulo,1993. 

 

AQUALIMP. Valinhos. Biodigestor . Dísponivel em : 

<http://www.acqualimp.com/produtos_detalhes.asp?prd_codigo=26>. Acesso em: 29 out. 

2010. 

 

ARAÚJO, P. R., TUCCI, C. E. M. e GOLDENFUM, J. A. “Avaliação da eficiência dos 

pavimento permeáveis na redução de escoamento superficial”, Revista Brasileira de Recursos 

Hídricos, 2000, vol. 5, n. 3, p. 21 – 29. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13969: Tanques sépticos - 

Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, 

construção e operação. Rio de Janeiro, 1997. 60p. 

 

___________. NBR ISO 14001: Sistemas de gestão ambiental - Especificação e diretrizes 

para uso. Rio de Janeiro, 1996. 14p. 

 

___________. NBR 16001: Responsabilidade social – sistema de gestão – requisitos. Rio de 

Janeiro, 2004. 11p. 

 

___________. NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro, 2004. 209p. 

http://www.aecweb.com.br/aec-news/materia/2417
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/03-Energia_Solar(3).pdf
http://www.acqualimp.com/produtos_detalhes.asp?prd_codigo=26


Tecnologias sustentáveis aplicadas a edifícios residenciais                                                                                 97 

__________________________________________________________________________________________

H. T. Santos, R. R. Bertulino, T. T. Pfeifer 

 

___________. NBR 7229: Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. 

Rio de Janeiro, 1993. 15p. 

 

___________. NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. Rio de Janeiro, 2004. 105p. 

 

BARRETO, G. J. M.; CARNEIRO, C. A. G. V.; QUELHAS, O. L. G.; FISCHER, R. C. A. A 

qualidade ambiental como diferencial competitivo em empresas da construção civil. In:II 

Encontro Nacional e I Encontro Latino Americano sobre edificações e comunidades 

sustentáveis, 2001, Canela.8p. 

 

BASTOS, L; FERNANDEZ, P; BARROSO-KRAUSE, C. A abordagem da 

sustentabilidade no projeto arquitetônico. “IX Encontro Nacional e V Latino Americano de 

Conforto no Ambiente Construído”. Ouro Preto, 2007. 

 

BIDONE, F.R.A. Conceitos Básicos de Resíduos Sólidos. Edição São Carlos-SP, 1999. 

 

BLAKE, J. Caring for the bottom line. Human Resource Planning, v. 30, n. 1 pg. 36, 2007. 

 

CAMARGO, C. R. Divisórias flexíveis. Monografia. DAA-PUC. PUC-GO, Goiânia, 25p. 

2009. 

 

CARDOSO, F. F.; DEGANI, C. M. A sustentabilidade ao longo do ciclo de vida de edifícios: 

A importância da etapa de projeto arquitetônico. NUTAU, 2002. p. 1347 – 1357. Escola 

Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. 

 

CARVALHO, A.P.A.; TAVARES, I. G. (2007) Modulação no projeto arquitetônico de 

estabelecimentos assistenciais de saúde: o caso dos Hospitais SARAH. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulacao_hospitais_sarah.pdf> acesso em: 11 

dez 2010. 

 

CEDRAZ, M. Gestão sistêmica da água: concepção, estruturação, operacionalização, 

Bahia. SRH, 2003. 168p. 

 

CRESSESB – Centro de referência para energia solar e eólica sérgio de salvo brito. Energia 

solar – princípios e Aplicações. São Paulo Disponível em: <http://www.cressesb.com.br>. 

Acesso em: 24 nov 2010 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulacao_hospitais_sarah.pdf


Tecnologias sustentáveis aplicadas a edifícios residenciais                                                                                 98 

__________________________________________________________________________________________

H. T. Santos, R. R. Bertulino, T. T. Pfeifer 

CIB. Agenda 21 for sustaintable construction in developing countries: A discussion 

document. South Africa, 2002. 82p. 

 

CIC. Câmara da indústria da construção. Guia de Sustentabilidade na Construção. Belo 

Horizonte: FIEMG, 2008. 60p. 

 

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP. 

Pura: Estudos de caso. São Paulo, 2004. Disponível no site: 

<www.sabesp.com.br/pura/cases/default.htm> Acesso em: 18. mar. 2005.  

 

CORBELLA, O.; YANNAS, S. Em busca de uma arquitetura sustentável para os 

trópicos. Rio de Janeiro: Revan, 2003. 

 

CTE - Centro de Tecnologia de Edificações. Orientação técnica Varandas do Parque: 

Design Universal nos apartamentos. São Paulo, 2009, 6p. 

 

DEGANI, C. M. Sistema de gestão ambiental em empresas construtoras de edifícios. 

Dissertação de Mestrado. PCC-USP. – USP, São Paulo, 223p, 2003. 

 

DESCHAMPS, M.; BEUREN, I. M. Desperdícios de materiais diretos na construção civil. 

REVISTA DO CENTRO DE CINÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, Fortaleza. v. 15, n. 1, 

p. 156-179.Maio de 2009. 

 

ENGELÉTRICA. Fator de potência. Disponível em: 

<http://www.engeletrica.com.br/correcao-fator-de-potencia-fator-de-potencia.htm>, acesso 

em: 10 dez 2010. 

 

ETHOS. instituto ethos de empresas e responsabilidade social. São Paulo. Apresenta 

informações gerais sobre responsabilidade social e as ações do instituto. Disponível em: 

<www.ethos.org.br>. Acesso em 28 out. 2010. 

 

FERREIRA, C. P.; BATISTA, N. C.; DE LIMA, S. G. et al., 2007. VII Simpósio de Produção 

Científica e IV Seminário de Iniciação Científica, Teresina-PI – Brasil. 

 

FERNANDES, P.; Estabilização e Higienização de Biossólidos. In: BETTIOL. W e 

CAMARGO, O.A. Impacto Ambiental do Uso Agrícola do Lodo de Esgoto. Jaguariúna, SP. 

Embrapa Meio Ambiente, 2000. 312p. 

 

FORUM DA CONSTRUÇÃO. Acessibilidade e sua importância nos projetos de hoje e do 

futuro, 2010, Disponível em: 

http://www.engeletrica.com.br/correcao-fator-de-potencia-fator-de-potencia.htm
http://www.ethos.org.br/


Tecnologias sustentáveis aplicadas a edifícios residenciais                                                                                 99 

__________________________________________________________________________________________

H. T. Santos, R. R. Bertulino, T. T. Pfeifer 

<http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=32&Cod=144> Acessado em: 

Outubro de 2010. 

 

FSC Brasil – Conselho Brasileiro de Manejo Florestal. São Paulo. Disponível em: 

<www.fsc.org.br>, acesso em 09 out 2010. 

 

GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da; BARTHOLO Bruno Paiva. Função social da 

empresa. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 857, 2007. 

 

GUILO, V.A. Um Cantareira em sua vida, Brasília. Agencia Nacional das águas. 

Disponível em: 

<http://arquivos.ana.gov.br/imprensa/artigos/20101201_Um%20Cantareira%20em%20sua%2

0vid1.pdf>, acesso em 05 dez. 2010. 

 

HENEINE, C. A. S. Cobertura Verde. Monografia, CECC-UFMG. UFMG, Belo Horizonte, 

49p. 2008. 

 

INGRA. The international Grenn Roofs Association. Disponível em: <www.ingra.com>, 

acesso em: 13 Set 2010. 

 

IPT. Caracterização de produtos isolantes térmicos para indústria de construção civil 

[internet]. São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnologicas; Disponível em: 

<http://www.ipt.br/solucoes/184-

caracterizacao_de_produtos_isolantes_termicos_para_industria_e_construcao_civil.htm>aces

so em: Setembro de 2010. 

 

ISO – International Organization for Standardization.ISO/TR 14062 – Environmental 

Management - Integrating Environmental Aspects into Product Design and Development. 

Reino Unido, 2002. 

 

ISO – International Organization for Standardization.ISO/FDIS 26000 – Diretrizes sobre 

responsabilidade social. 2010. 106p 

 

JODIDIO, P. Green architecture now. França. Editora Taschen, 2008. 416p. 

 

JOHN, V. M. Quase insustentável: entrevista. TECHNE, São Paulo. ed. 162, 22-

26p.Setembro de 2010. 

 

JOHN, Vanderley M. (2002) “Desenvolvimento sustentável, construção civil, reciclagem e 

http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=32&Cod=144
http://www.fsc.org.br/
http://arquivos.ana.gov.br/imprensa/artigos/20101201_Um%20Cantareira%20em%20sua%20vid1.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/imprensa/artigos/20101201_Um%20Cantareira%20em%20sua%20vid1.pdf
http://www.ingra.com/
http://www.ipt.br/solucoes/184-caracterizacao_de_produtos_isolantes_termicos_para_industria_e_construcao_civil.htm
http://www.ipt.br/solucoes/184-caracterizacao_de_produtos_isolantes_termicos_para_industria_e_construcao_civil.htm


Tecnologias sustentáveis aplicadas a edifícios residenciais                                                                                 100 

__________________________________________________________________________________________

H. T. Santos, R. R. Bertulino, T. T. Pfeifer 

trabalho multidisciplinar” São Paulo, PCC/USP. 

www.reciclagem.pcc.usp.br/des_sustentável.htm. acessado em 23/05/2003 

 

KEHL, C. et al. Percepção de Clientes Finais sobre Atributos de Desenvolvimento 

Sustentável para Habitações. In: ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO 

AMBIENTE CONSTRUÍDO, 12., 2008, Fortaleza. Anais... Porto Alegre: ANTAC, 2008. 

 

KIEHL, E. J. Fertilizantes Orgânicos. Piracicaba. Editora Ceres, 1985. 492p. 

 

KITAMURA, M. C. Aproveitamento de águas pluviais para uso não potável na pucpr. 

Trabalho de conclusão de curso CCET/PUCPR. – PUCPR, Curitiba, 68p, 2004. 

 

LABEEE, Materiais inteligentes e inovações tecnológicas [internet]. Santa Catarina, 

Universidade Federal de Santa Catarina; Disponível em: <http://www.labeee.ufsc.br/pos-

graduacao/ecv_4247/arquivos/10_Arq_Sustentavel_inovacoes.pdf>, acesso em Setembro de 

2010. 

 

LEROY, JEAN-PIERRE et al. Tudo ao mesmo tempo agora: desenvolvimento, 

sustentabilidade, democracia: o que isso tem a ver com você?. Petrópolis: Vozes, 2002. 198 p. 

 

MARTIN, J. C.; FONSECA, L. F.; CARNEIRO, C. A. G. V.; LIMA, G. B. A. A gestão 

ambiental aplicada a projetos empresariais. In: II Encontro Nacional e I Encontro Latino 

Americano sobre edificações e comunidades sustentáveis, 2001, Canela. 

 

MELLO NETO, Francisco Paulo de; FROES, Cesar. Responsabilidade social e cidadania 

empresarial: a administração do terceiro setor. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1999. 

 

MOURA, J. P.; SELVAM, P. V. P. Geração de energia com inovação tecnológica de 

aproveitamento de biomassa residual. In: 6
o
 Congresso internacional sobre geração 

distribuída e energia no meio rural. Anais, 2006. Campinas. 7p. 

 
NEVES, F. V. F. Modelos de requisitos e componentes técnicos para formação de redes 

entre empresas da construção civil. 2007. 78 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de 

Produção) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 

2007. 

 

OLIVEIRA, L. H. Metodologia para implantação de programa de uso racional de água em 

edifícios. 344p. Tese de Doutorado - Escola Politécnica da USP, São Paulo. 1999. 

 

http://www.labeee.ufsc.br/pos-graduacao/ecv_4247/arquivos/10_Arq_Sustentavel_inovacoes.pdf
http://www.labeee.ufsc.br/pos-graduacao/ecv_4247/arquivos/10_Arq_Sustentavel_inovacoes.pdf


Tecnologias sustentáveis aplicadas a edifícios residenciais                                                                                 101 

__________________________________________________________________________________________

H. T. Santos, R. R. Bertulino, T. T. Pfeifer 

PEREIRA, M. C. Habitação e Meio Ambiente: Uma abordagem crítica para o projeto 

sustentável. Curitiba. 2003. Dissertação (Mestrado), 2003. 

 

PINHEIRO, P. F. Implantação da responsabilidade empresarial na gestão de 

fornecedores da construção civil – Análise do programa TEAR. Dissertação de Mestrado. 

PCC-USP. USP, São Paulo, 173p, 2008. 

 

RATTNER, H.; VEIGA, J. E. da. Desenvolvimento Sustentável. 2010, Disponível em: 

<http://www.economiabr.net>. Acessado em: 28.10.2010. 

 

REDE DA SUSTENTABILIDADE. São Paulo. Ajude a construir um mundo sustentável. 

Disponível em: <http://www.sustentabilidade.org.br/conteudos_sust.asp?categ=5>. Acesso 

em 28 out. 2010. 

 

REIS, D. R. dos. Gestão da Inovação Tecnológica. Barueri, São Paulo: Manole. 2004. 

 

RIBEIRO, W. C. A ordem ambiental internacional. São Paulo: Contexto, 2001. 176 p. 

 

ROAF, S.; FUENTES, M.; THOMAS, S.  Ecohouse: a casa ambientalmente sustentável. 

Tradução Alexandre Salvaterra. 2ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

 

ROSSETTO, A. M. Proposta de um Sistema Integrado de Gestão do Ambiente Urbano 

(SIGAU) para o Desenvolvimento Sustentável de Cidades. 2003, 424f. Tese (Doutorado 

em Engenharia deProdução). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 

Universidade Federal de SantaCatarina. Florianópolis, 2003. 

 

_________ Estratégias de Transição para o Século XXI: desenvolvimento e meio 

ambiente. Tradução Magda Lopes. - São Paulo. Studio Nobel: Fundação do 

Desenvolvimento Administrativo, 1993. 

 

SAI. Social Accountability International. SA8000. Gestão da responsabilidade social 

empresarial interna. Estados Unidos. 2001. 

  

SANTOS, D. M. S. dos. Gerenciamento de energia elétrica para redução de demanda. 

MECATRÔNICA ATUAL, São Paulo. ed. 33, 55-60p.Maio de 2007. 

 

SEBRAE. Uso inteligente da energia: Conceitos básicos. Cuiabá: Programa SEBRAE de 

eficiência energética, 2003. 33p 

 

http://www.economiabr.net/
http://www.sustentabilidade.org.br/conteudos_sust.asp?categ=5


Tecnologias sustentáveis aplicadas a edifícios residenciais                                                                                 102 

__________________________________________________________________________________________

H. T. Santos, R. R. Bertulino, T. T. Pfeifer 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. Roteiro de Ánalise – Habitação 

Coletiva. Goiânia, GO. Setembro, 2010. Disponível em: 

<http://www.goiania.go.gov.br/download/aprovnet/roteiro%20COLETIVA.pdf>. Acesso em: 

Setembro 2010. 

 

SILVA, V. Avaliação da Sustentabilidade de Edifícios de Escritórios Brasileiros: 

Diretrizes e Base Metodológica. Tese de doutorado em Engenharia - Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo - Departamento de Engenharia de Construção Civil. São Paulo, 

2003. 

 

SILVA, F.J.; FARINÃ, M.R.; FELFILI, J.M.; KLINK, C.A. Spatial heterogeneity, land use 

and conservation in the Cerrado region of Brazil. Journal of Biogeography, p.536-548, 2006. 

 

SOUZA, U.B.L. Perdas de Materiais nos Canteiros de Obra: a Quebra do Mito, Qualidade na 

Construção, v.2, nº 13, p 10-13, 2005. 

 

STEFANO, S. R.; NEVES, A. B.; BUENO, R. C. F. S. Responsabilidade social e cidadania 

na construção civil: um estudo comparativo. UNOPAR Cient., Ciênc. Juríd. Empres., 

Londrina, v. 4, n. 1/2, p. 79-89, 2003 

 

SUSTENTAX. Garantia de sustentabilidade e qualidade. São Paulo. Disponível em: 

<http://www.selosustentax.com.br/selos.php>, acesso em: 12 nov 2010. 

 

TEIXEIRA, B. A. N.; FIGUEIREDO, G. A. B. G. Análise de sustentabilidade ambiental dos 

sistemas de saneamento de um loteamento residencial. In:II Encontro Nacional e I Encontro 

Latino Americano sobre edificações e comunidades sustentáveis, 2001, Canela.8p. 

 

TIBÚRCIO, T.; FINCH, E F. The impact of Hi-tech Environments on pupils’ interactions. In: 

Facilities Business and its Management. (TULLA, K., ed.). Finland, Technical Research 

Centre of Finland. 2005. 

 

TOMBAZI, A. N. Architecture and Bioclimatic Design: Less is Beautifull. In: ENCONTRO 

DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO. Gramado, 1995. Anais... Gramado: 

Encac, 1995. 

 

UFSC. Universidade Federal de Santa Catarina. Iluminação Zenital. Disponível em: 

<http://www.arq.ufsc.br/arq5661/trabalhos_2006-2/zenital/index.php?pag=tipologia> acesso 

em 02 dez 2010. 

 

http://www.goiania.go.gov.br/download/aprovnet/roteiro%20COLETIVA.pdf
http://www.selosustentax.com.br/selos.php
http://www.arq.ufsc.br/arq5661/trabalhos_2006-2/zenital/index.php?pag=tipologia


Tecnologias sustentáveis aplicadas a edifícios residenciais                                                                                 103 

__________________________________________________________________________________________

H. T. Santos, R. R. Bertulino, T. T. Pfeifer 

UNITED STATES GREEN BUILDING COUNCIL.An Introduction to the US Green 

Building Council and the LEEDTM Green Building Rating System.Washington, DC. 

November, 2010. Disponível em: <www.usgbc.org>. Acesso em: Novembro 2010. 

 

URBONAS, B. e STAHRE, P. “Stormwater Best Management Practices andDetention”, 

Prentice Hall, Englenwood Cliffs, New Jersey, 1993, 450p. 

 

VIGGIANO, M. H. S. Sistema de Reuso das águas cinzas. TECHNE, São Paulo. ed. 98, 76-

79p.Maio de 2005. 

 

VIMIEIRO, G. V.; PÁDUA, V. Emprego de equipamentos especiais na economia de água 

em residências de famílias de baixa renda 14p.In: 23º Congresso Brasileiro de Engenharia 

Sanitária e Ambiental, Campo Grande. 2005. 

 

VIVEIROS, M., IWASSO, S. Troca de vaso é arma contra racionamento. Folha de São Paulo, 

São Paulo, p. C4, 22 out. 2003.  

 

ZAMBRANO, L. A Avaliação do Desempenho Ambiental da Edificação: um instrumento 

de gestão ambiental. Estudo de caso em indústria farmacêutica. Dissertação de Mestrado 

em Ciências em Arquitetura PROARQ/ FAU/UFRJ. Rio de Janeiro, 2004. 

http://www.usgbc.org/

