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RESUMO 

 

GODOI, Bruna Canela de Souza. Requisitos de sustentabilidade para o 
desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo. 2012. 210 f. 
Dissertação (Mestrado em Tecnologia da Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 

 

O setor da construção civil é o maior e o que mais consome recursos em qualquer 

economia, considerando todas as suas fases, desde a fabricação de materiais até a 

ocupação e demolição. No Brasil, os edifícios são responsáveis por cerca de 50% do 

consumo de eletricidade e por 21% do consumo de água. Na cidade de São Paulo, a 

maior do país, o mercado imobiliário residencial é o principal mercado da construção 

e, por consequência, responsável por impactos socioambientais compatíveis. Desde 

2007, ferramentas de certificação Green Building (internacionais e nacionais) 

ganharam força no mercado brasileiro, com destaque para os empreendimentos 

comerciais e de serviços. A partir de 2010, foram criados sistemas de avaliação 

voltados exclusivamente ao setor residencial, que ainda pouco explora o conceito de 

sustentabilidade nos projetos e canteiros de obra. Com base em um estudo 

detalhado do mercado da construção civil e das ferramentas de avaliação e normas 

técnicas brasileiras, foi possível definir 29 requisitos de sustentabilidade para a 

concepção e o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares na cidade de 

São Paulo. Os requisitos (qualitativos) se desdobram em critérios (quantitativos) e 

devem servir de ferramenta para incorporadores e projetistas (com ênfase no 

arquiteto), durante a concepção e o desenvolvimento do projeto, incluindo a escolha 

do terreno e a especificação de materiais e sistemas. Abrangendo temas 

importantes como conectividade urbana, áreas verdes, uso racional de água, 

eficiência energética, materiais de menor impacto ambiental, gestão de resíduos, 

conforto ambiental e acessibilidade, os requisitos e critérios, uma vez adotados em 

projetos, resultarão em melhor desempenho econômico, ambiental e social do 

edifício ao longo de toda a sua vida útil, reduzindo as emissões de CO2, os custos 

operacionais e a exploração de recursos naturais, além de melhorar a qualidade de 

vida dos usuários. Entretanto, esta deve ser entendida como uma abordagem inicial, 

visto que ainda há muito a se pensar quando o assunto é sustentabilidade na 

habitação e a participação de todas as partes interessadas nesse processo de 

mudança (governo, incorporadores, construtores, projetistas, fabricantes de 

materiais e equipamentos, pesquisadores, consultores e consumidores) é de 

fundamental importância. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Edifícios residenciais. Projeto de Arquitetura. 



ABSTRACT 

 

GODOI, Bruna Canela de Souza. Sustainability requirements for the design of 
multifamily residential buildings in São Paulo. 2012. 210 p. Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 

 

The civil construction sector is the biggest resources consumer in any economy, 

considering all phases, from the material fabrication to the occupation and 

demolition. In Brazil, buildings are responsible for 50% of electricity consumption and 

21% of water consumption. In São Paulo city, the largest in the country, the 

residential property market is the main construction market and, therefore, 

responsible for compatible social-environmental impacts. Since 2007, Green Building 

certifications (international and national) became relevant in Brazilian market with 

highlights for commercial and service enterprises. In 2010, some evaluation systems 

were created exclusively for the residential sector, which is still less explored in terms 

of sustainability during design phase and construction sites. Based on detailed study 

of the civil construction market, evaluation tools and Brazilian technical Standards, it 

was possible to define 29 sustainability requirements for the conception and 

development of multifamily residential projects in São Paulo city. The requirements 

(qualitative) were translated into criteria (quantitative) and shall be used as a tool for 

developers and designers (with emphasis on the architect) during the conception and 

project development, including site selection and material and systems 

specifications. Covering very important issues such as urban connectivity, green 

areas, water efficiency, energy efficiency, materials with less environmental impact, 

waste management, environmental comfort and accessibility, the requirements and 

criteria, once applied in projects, will result in a better economic, environmental and 

social performance of the buildings throughout its lifetime, decreasing the carbon 

dioxide (CO2) emissions, operational cost and natural resource exploration and also 

improving the user´s life quality. However, this should be understood as an initial 

approach, since there it still plenty to be thought when it comes to sustainability in 

dwellings and the participation of all stakeholders in this process of change 

(government, developers, builders, designers, materials and equipment 

manufacturers, researchers, consultant and consumers) is extremely important. 

 

Key-Words: Sustainability. Residential buildings. Architectural design. 
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Conteúdo dos capítulos 

 

Esta dissertação de mestrado está organizada em cinco capítulos. 

A Introdução, capítulo 1, apresenta o tema abordado, justificando sua relevância. É 

no capítulo primeiro que estão colocados também os objetivos da pesquisa e a 

metodologia utilizada para obter os resultados pretendidos. 

No capítulo 2, é apresentada uma análise sobre a construção civil no Brasil e no 

mundo, em particular sobre o setor residencial, abordando os impactos da cadeia 

produtiva, os diversos agentes envolvidos, as projeções e oportunidades futuras, 

com foco nas questões sociais, econômicas e, sobretudo, ambientais.  

As ferramentas de certificação Green Building, o Programa Nacional de Etiquetagem 

de Edifícios e a nova Norma Brasileira de Desempenho, que serviram de base para 

a elaboração da parte propositiva do trabalho, são tratados no capítulo 3.  

O quarto capítulo, parte central da dissertação, apresenta os requisitos de 

sustentabilidade propostos para a concepção e o desenvolvimento de projetos de 

edifícios residenciais multifamiliares na cidade de São Paulo e seus impactos 

associados. Os requisitos foram divididos em categorias: Conectividade urbana, 

Áreas verdes e livres, Uso racional de água, Eficiência energética, Materiais de 

menor impacto ambiental, Gestão de resíduos, Conforto ambiental e Acessibilidade. 

De forma bastante objetiva, os critérios que compõem cada um dos requisitos têm o 

intuito de fornecer orientações e dados quantitativos para empreendedores e 

projetistas, com ênfase no arquiteto. 

Por fim, o quinto e último capítulo traz as conclusões da autora e algumas 

indicações de como o tema pode se desdobrar em outros estudos, dissertações e 

teses no futuro. 
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1. Introdução 

 

1.1. Apresentação do tema e justificativa 

A partir da década de 1970, com a crise do petróleo, os diferentes setores da 

economia passaram a se deparar com temas que, ao longo dos anos, se tornariam 

mais imponentes e decisivos para o desenvolvimento: a finitude dos recursos 

naturais não renováveis e a emissão de gases de efeito estufa.  

Os cientistas já vinham pesquisando há muito tempo as consequências teóricas das 

mudanças climáticas e o fim dos recursos naturais. Mas para a maioria da 

população, o sonho do século XX de energia infinita e barata e de recursos 

ilimitados tornou-se irreal durante a crise energética do início da década de 1970 

(ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009, p. 27). 

Em função dessa crise e das preocupações com a redução do consumo de energia, 

a Arquitetura bioclimática ganhou importância, além de outros aspectos relacionados 

ao tema Arquitetura sustentável, como a busca por sistemas prediais mais eficientes 

e a redução do impacto ambiental da construção e dos processos de fabricação dos 

materiais (GONÇALVES; DUARTE, 2006, p. 53). 

Desde 2007, o tema sustentabilidade tem ecoado com mais força no Brasil. 

Especificamente no setor da construção civil, certificações ambientais como o LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design) e o AQUA (Alta Qualidade 

Ambiental) ganharam, desde então, grande repercussão no cenário nacional, 

especialmente nos grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro. 

Em 2010, o Produto Interno Bruto (PIB) da construção civil teve um crescimento 

acima de 11% – o melhor resultado dos últimos 24 anos –, a indústria de materiais 

de construção utilizou 87% da capacidade instalada e o setor atingiu número recorde 

de trabalhadores com carteira assinada – mais de 2,6 milhões – números que 

evidenciam o melhor momento do setor no Brasil, nas últimas décadas. A expansão 

do setor pode ser creditada ao forte ritmo de investimentos na área habitacional e de 

infraestrutura. Foi o setor da construção um dos grandes responsáveis por impedir 

que o Brasil mergulhasse na crise mundial de 2008. Trata-se hoje, portanto, de um 
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setor estratégico na economia nacional e protagonista do desenvolvimento do país 

(CBIC, 2010, p. 8, 9 e 10).  

Os dois grandes desafios do setor, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção (CBIC, 2010, p. 27 e 28), são: eliminar o déficit habitacional e tornar-se 

sustentável. 

Tendo em vista esse contexto, é possível afirmar que a cadeia produtiva da 

construção tem papel fundamental no desenvolvimento sustentável, uma vez que se 

trata, ao mesmo tempo, de uma esfera essencial para o crescimento do país 

(sobretudo no que se refere ao setor residencial e de infraestrutura) e de um dos 

setores de maior impacto para o meio ambiente. 

O setor residencial brasileiro (responsável por quase 24% da energia elétrica 

consumida no país), ao contrário de outros (como o corporativo), apesar de algumas 

tentativas tímidas de desenvolver produtos voltados para a sustentabilidade, acabou 

por não avançar nessa questão, em função, principalmente, do curto prazo 

destinado ao processo de incorporação e lançamento de empreendimentos (que 

muitas vezes inibe a concepção de projetos inovadores e diferenciados), dos custos 

adicionais envolvidos e da incipiente valorização do tema pelo consumidor final 

(segundo visão dos próprios incorporadores). 

Faltam hoje, no mercado imobiliário residencial, informações claras, simples e 

quantitativas de soluções sustentáveis que possam ser aplicadas à concepção e ao 

desenvolvimento de projetos, sejam elas voltadas para a preservação de recursos 

naturais, para a gestão do lixo doméstico ou para o conforto do usuário. E é 

justamente nesse âmbito que este trabalho de pesquisa se insere. 

 

 

1.2. Objeto 

O projeto de empreendimentos residenciais multifamiliares na cidade de São Paulo, 

com foco nas etapas de concepção e desenvolvimento, a partir de premissas de 

sustentabilidade, é o objeto de estudo desta pesquisa.  

 

 



 

Bruna Canela de Souza Godoi 

22 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

1.3. Objetivo 

O trabalho tem por objetivo propor requisitos e critérios de sustentabilidade para a 

concepção e o desenvolvimento de projetos de edifícios residenciais multifamiliares, 

na cidade de São Paulo, enfatizando (mas não apenas) o projeto de Arquitetura e o 

aspecto ambiental da sustentabilidade. Não é objetivo da pesquisa avaliar as etapas 

de construção (obra), operação predial e desmontagem dos empreendimentos, 

ainda que os itens propostos em projeto alterem qualitativamente o desempenho de 

cada uma dessas fases. 

 

 

1.4. Metodologia 

A metodologia empregada para desenvolvimento desta dissertação de mestrado 

pode ser descrita nos três tópicos que seguem: 

 Análise crítica das referências bibliográficas. 

Realizaram-se, para o embasamento teórico da pesquisa, a coleta de dados 

secundários e a análise crítica do material consultado, como teses e 

dissertações, artigos científicos, livros e relatórios técnicos.   

O sistema Dedalus, da Universidade de São Paulo, foi uma importante 

ferramenta de consulta nessa primeira etapa do trabalho. 

 Identificação dos requisitos relevantes para a sustentabilidade de 

empreendimentos residenciais. 

Essa análise se deu por meio das referências pesquisadas (com destaque 

para os sistemas de certificação Green Building, normas de desempenho e 

agendas para o desenvolvimento sustentável) e de consultas a especialistas 

do setor, como consultores, incorporadores, construtores e projetistas. 

 Proposição de requisitos e critérios de sustentabilidade para a concepção e o 

desenvolvimento de projetos residenciais. 

As análises realizadas e a discussão de cada requisito e critério com 

especialistas da área serviram de base para a formulação do componente 

propositivo da dissertação. 
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2. O setor da construção civil e a sustentabilidade 

 

 

2.1. Dados gerais 

O construbusiness – conceito que inclui a indústria da construção civil e todas as 

indústrias engajadas em suas atividades – tem se mostrado como o maior setor e o 

maior consumidor de recursos naturais de qualquer economia. O setor está também 

relacionado com o consumo de grande parte da energia, na produção de materiais, 

construção e fase de pós-construção, uso e operação, manutenção e demolição 

(JOHN et al., 2000).  

De acordo com números do United States Green Building Council (ou Conselho 

Norte-Americano de Construção Sustentável – USGBC), os edifícios representam 

nos Estados Unidos 15% do Gross Nacional Product – GNP (ou Produto Interno 

Bruto) – e são responsáveis por: 

 39% das emissões de CO2; 

 40% do consumo de energia;  

 13% do consumo de água. 

Na União Europeia, os edifícios são responsáveis por mais de 40% do total do 

consumo de energia, 30% das emissões de CO2 e estima-se que o setor da 

construção gere aproximadamente 40% de todo o lixo produzido pelas atividades 

humanas (CIB, 1999, p. 17). 

No Brasil, a cadeia da construção civil (cuja composição está exibida no Gráfico 1) 

representou, em 2009, 9,2% do PIB nacional e empregou 10 milhões de brasileiros 

(FIESP, 2010, p.11).   
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Gráfico 1 – Cadeia Produtiva da Construção Civil 2010 – composição em função do PIB. 

Fonte: FGV, 2011.  

 

O setor gera impactos ambientais compatíveis com o seu tamanho. Alguns dados 

expressivos sobre os impactos da construção no Brasil, segundo o Conselho 

Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS): 

 É responsável por 75% dos recursos naturais extraídos no país;  

 Gera resíduos na ordem de 450 kg/hab. ano ou cerca de 80 milhões de 

toneladas por ano (construção e demolição); 

 A operação de edifícios no Brasil é responsável por cerca de 18% do 

consumo total de energia do país e por cerca de 50% do consumo de energia 

elétrica;  

 Os edifícios brasileiros gastam 21% da água consumida no país, sendo boa 

parte desperdiçada. 

Estima-se que a construção gere entre 20% e 25% do total de resíduos da indústria 

brasileira (CBIC, 2011, p. 24). 

A informalidade é também um aspecto preocupante da cadeia produtiva da 

construção civil. Como é possível notar no Gráfico 2, entre as construtoras, o 

trabalho informal no ano de 2006 chegava à marca de 60% do total da mão de obra 

empregada. Na média, o setor atingiu 30% de informalidade no mesmo ano. 
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Gráfico 2 – A informalidade na cadeia produtiva da construção brasileira em 2006. 
Fonte: FGV, 2006

1
 (apud AGOPYAN; JOHN, 2011). 

 

 

2.2. Emissões de CO2 

O aquecimento global é evidente e pode ser observado pelo aumento da média 

global da temperatura do ar e oceanos, derretimento de geleiras e aumento do nível 

do mar (IPCC, 2007, p. 30). O aquecimento global está relacionado diretamente às 

emissões crescentes de gases de efeito estufa.  

O dióxido de carbono (CO2) é o mais importante gás causador do efeito estufa. As 

emissões anuais de CO2 cresceram, de 1970 a 2004, cerca de 80% e representaram 

77% do total de emissões de gases de efeito estufa em 2004 (IPCC, 2007, p. 36). 

                                                             
1 FGV Projetos. Tributação na indústria brasileira de materiais de construção. São Paulo: Abramat, 2006. 
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Os edifícios são tidos mundialmente como os principais poluidores do meio ambiente 

e os maiores consumidores de energia do planeta (considerando toda a cadeia da 

construção civil, da fabricação dos materiais até a fase de operação e demolição). 

Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), os 

edifícios são responsáveis por 40% do uso global de energia e por um terço das 

emissões globais de gases de efeito estufa (UNEP, 2009, p. 6).  

A Figura 1 mostra que, a nível global, quando comparados aos setores industrial e 

de transportes, os edifícios são os que mais emitem CO2 na atmosfera.  

 

         
Figura 1 – Emissões mundiais de CO2 por setor. 
Fonte: Eubank, 2008. 

 

Mundialmente, a emissão de gases de efeito estufa está associada principalmente 

ao consumo de energia dos edifícios em sua fase de uso e operação (UNEP, 2009), 

uma vez que a geração de energia no globo tem como base fontes não renováveis e 

poluidoras (como o carvão utilizado nas termelétricas).  

Na Europa e nos Estados Unidos, o consumo de energia elétrica nos edifícios está 

fortemente ligado às emissões de CO2, em virtude da composição de suas matrizes 

energéticas (GONÇALVES; DUARTE, 2006, p. 55). O governo do Reino Unido 
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estima que a operação dos edifícios consuma de 40% a 50% do total de energia 

produzida no país (DETR, 19982 apud JOHN et al., 2000).  

A análise de ciclo de vida dos edifícios revela que, mundialmente, mais de 80% dos 

gases de efeito estufa são emitidos durante a fase de operação dos edifícios, 

quando a energia é usada para aquecimento, resfriamento, ventilação, iluminação, 

equipamentos, entre outros. Uma pequena porcentagem da energia, de 10% a 20%, 

é consumida na fabricação e transporte dos materiais, construção, manutenção, 

renovação e demolição (UNEP, 2009, p. 6). 

Entretanto, a energia consumida, durante a fase de operação de um edifício, varia 

muito, uma vez que depende de uma série de fatores como clima, fornecimento de 

energia, função e uso do edifício, projeto, materiais utilizados e comportamento dos 

ocupantes (UNEP, 2009, p. 10). 

Estima-se que a maior parte da energia consumida por edifícios residenciais nos 

países desenvolvidos, cerca de 60% (média mundial), tem como finalidade o 

aquecimento dos espaços (UNEP, 2009, p. 11). Essa não é, entretanto, a realidade 

de muitos países de clima quente, como o Brasil.  

Independentemente disso, no Brasil, assim como no restante do globo, os edifícios 

têm participação expressiva no consumo de energia elétrica. Na Tabela 1 é possível 

identificar, através da evolução do balanço energético nacional, o consumo de cada 

setor da economia. Se somados, os setores residencial, público e comercial (que 

representam a operação de edifícios) foram responsáveis, em 2009, por 47,6% do 

consumo de eletricidade do país. O setor residencial tem posição de destaque, é o 

segundo que mais consome energia elétrica, perdendo apenas para a indústria. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 DETR. Sustainable development: opportunities for change – Sustainable construction.  



 

Bruna Canela de Souza Godoi 

28 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

Tabela 1 – Composição setorial do consumo de eletricidade no Brasil 

 
Fonte: Brasil, 2010b.  
 

 

Entretanto, como no Brasil a matriz energética é essencialmente renovável, as 

emissões relativas ao consumo de energia elétrica na fase de uso e operação dos 

edifícios representam pouco quando comparadas às emissões da etapa de 

fabricação de materiais. 

De acordo com Neuding (2009), a grande parte das emissões na cadeia da 

construção civil no país concentra-se na etapa de pré-ocupação ou pré-uso, ou seja, 

fabricação e transporte dos materiais e canteiro de obras, sendo a fabricação dos 

materiais a fase mais impactante. Os dados ainda são preliminares, uma vez que 

existem poucos inventários de emissões no Brasil, mas tomando como exemplo um 

estudo feito pela empresa Ativos Técnicos e Ambientais (ATA) para um edifício de 

escritórios em São Paulo, é possível concluir que as emissões anuais de gases de 

efeito estufa, referentes à energia consumida no período de uso do imóvel (3,6 

kgCO2e/m2), são muitíssimo inferiores às emissões anuais durante o período que se 

estende da fabricação dos materiais até o final da construção (150,48 kgCO2e/m2). 

Segundo Neuding (2009), “a prioridade é evidente”. Considerando o período de 

construção do edifício inventariado de 2 anos, e um período estimado de uso de 30 

anos, 108 kgCO2e/m2 são emitidos durante o uso e 301 kgCO2e/m2 são emitidos 

durante a fabricação dos materiais (principalmente), frete e construção. Para 

edificações de outros usos, como o residencial, essa proporção não se altera 

significativamente, afirma Neuding (2009). 
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Segundo Agopyan e John (2011, p. 43), as principais fontes de emissões de gases 

de efeito estufa dos materiais da construção civil são: o uso de combustível fóssil na 

fabricação e transporte dos materiais, a decomposição do calcário e outros 

carbonatos durante a calcinação3 e a extração de madeira nativa de forma não 

manejada.  

De acordo com Neuding (2009): 

Ao inventariarmos uma construção, seja predial, seja de 

infraestrutura [...], verificamos que a maior parte das emissões de 

Carbono estão nestes elos da cadeia da construção: cimento, aço e 

transporte. São emissões que se concentram no tempo, naqueles 2 

ou 3 anos que compõem o prazo de execução de uma obra, o que 

torna a questão bastante grave. 

O Gráfico 3 demonstra a relevância de alguns grupos de materiais nas emissões 

totais de 32 obras inventariadas da construtora EVEN, sendo 30 residenciais e 

apenas 2 comerciais. Das obras residenciais, 19 são em estrutura convencional de 

concreto, 10 em alvenaria estrutural e uma em estrutura pré-moldada. Os dados 

referem-se às emissões (relevância média) dos diversos produtos em função do 

processo produtivo e da quantidade empregada nas obras. 

                                                             
3 Para se atingirem altas temperaturas no processo de calcinação, é usada, na maior parte das vezes, 

energia fóssil não renovável, como derivados de petróleo e carvão mineral. Materiais imprescindíveis 

para a construção contemporânea como o cimento e o aço dependem do processo de calcinação. 
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Gráfico 3 – Relevância média dos materiais (em termos percentuais) nas emissões totais de obras da 

construtora EVEN – ano 2010. 
Fonte: ATA, 2011. 

 

Observando a matriz energética mundial e a brasileira, é fácil entender por que as 

emissões mundiais de gases de efeito estufa se concentram na fase de operação 

dos edifícios, enquanto que no Brasil acontece exatamente o oposto, uma maior 

concentração na fase de fabricação dos materiais e construção dos edifícios.  

A maior parte da energia consumida no mundo hoje (85%) é proveniente de 

combustíveis fósseis que, por sua vez, são responsáveis por 56,6% das emissões 

de gases de efeito estufa (IPCC, 2011, p. 3). No Reino Unido, por exemplo, mais de 

95% da geração de energia do país é composta por usinas termoelétricas a carvão 

ou gás e usinas nucleares (ICE, 20034 apud ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009, p. 

325). 

Os Gráficos 4 e 5 mostram a situação global: oferta de energia por fonte e a geração 

de eletricidade por fonte. É nítida a participação expressiva dos combustíveis 

                                                             
4 ICE (2003). The State of the Nation: an assessment of the state of the UK´s infrastructure by the Institution of 
Civil Engineers.  
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fósseis, como o petróleo e o carvão mineral. Na produção da energia elétrica, mais 

de 80% dos recursos são não renováveis e a maior parte da geração resulta na 

emissão de gases de efeito estufa.   

 

 
 
Gráfico 4 – Oferta de energia por fonte – mundo. 
Fonte: Brasil, 2010b. 

 

 
 
Gráfico 5 – Produção de energia elétrica por fonte – mundo – 1973 e 2007. 
Fonte: Brasil, 2010b. 
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Coletivamente, entretanto, os chamados “países em desenvolvimento” abrigaram, 

em 2009, 53% da capacidade mundial de geração de energia renovável (IPPC, 

2011, p. 4). 

No Brasil, segundo dados do Balanço Energético Nacional (BRASIL, 2010b), mais 

de 80% da oferta interna de energia elétrica é de origem renovável, com destaque 

para a hidroeletricidade (76,9% do total), conforme Gráfico 6.  

 
 

Gráfico 6 – Brasil: oferta interna de energia elétrica por fonte – 2009. 

Fonte: Brasil, 2010b. 

 

E o Brasil ainda tem um enorme potencial hidrelétrico por ser explorado – cerca de 

190.000 MW – e espalhado por todo o território nacional. Do potencial hidrelétrico 

brasileiro total conhecido, apenas cerca de 30% é atualmente utilizado, contra mais 

de 70% na maioria dos países desenvolvidos (SCHAEFFER, 2008). 

Por isso, a relação imediata de causa e consequência entre consumo de energia 

elétrica e emissão de gases de efeito estufa não é tão evidente no Brasil como é no 

mundo de uma maneira geral. Essa constatação fica evidente a partir dos dados 

apresentados no Gráfico 7, onde o Brasil, apesar de sua enorme extensão territorial 

e número de habitantes, aparece como um dos países de menor emissão de CO2 na 

produção de eletricidade, podendo ser comparado a países pequenos como a 

França. Enquanto o Brasil, atualmente a sexta maior economia do mundo, depois de 

Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e França (MANGUEIRA, 2011), emite 

menos de 100 gCO2 por kWh produzido, países como China e Índia ultrapassam 700 

e 900 gCO2 por kWh, respectivamente. 
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Gráfico 7 – Emissões de CO2 para a produção de eletricidade (em gCO2/kWh). 

Fonte: World Resource Institute, 2009
5
 (apud AGOPYAN; JOHN, 2011).  

 

Entretanto, um estudo publicado pela COPPE/UFRJ sobre o futuro do sistema 

energético do país constata que, com as mudanças climáticas que deverão 

intensificar-se ao longo deste século, estima-se queda de 1% a 2,2% na produção 

da eletricidade de origem hidráulica, ao mesmo tempo em que se prevê um aumento 

significativo da demanda, sobretudo no setor residencial. Segundo o mesmo 

relatório, o aumento deverá ser de até 9% no consumo de energia elétrica no setor 

residencial e de até 19% no setor de serviços, em virtude da maior necessidade de 

condicionamento de ar, o que representa uma elevação de 8% sobre o consumo 

total de eletricidade projetado para o Brasil em 2030 (SCHAEFFER et al., 2008).   

É importante ressaltar, ainda, que mesmo a geração de energia renovável por meio 

de hidrelétricas causa impactos ambientais e sociais significativos, uma vez que 

áreas extensas (muitas vezes ocupadas por vegetação ou população ribeirinha) são 

inundadas para a criação da represa, e novos caminhos têm de ser abertos para a 

instalação das linhas de transmissão e transporte dos materiais de construção a 

longas distâncias. Biomas são destruídos e comunidades inteiras precisam ser 

deslocadas (AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 128). 

                                                             
5 WORLD RESOURCE INSTITUTE. GHG protocol tool for purchased electricity, 2009. 
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Diante desse contexto, que qualifica a construção civil como um setor altamente 

poluente, é importante destacar que essa cadeia produtiva apresenta também um 

grande potencial na redução global de emissão de gases de efeito estufa, quando 

comparada a outros setores. 

Muitos impactos podem ser reduzidos ou evitados com esforços e investimentos 

dirigidos para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa. Tal mitigação nas 

próximas duas ou três décadas será decisiva para que níveis baixos de estabilização 

das emissões sejam atingidos (IPCC, 2007, p. 73). 

Segundo Huston Eubank, Diretor de Sustentabilidade e Green Building da iLiv 

Tecnologies e ex-diretor executivo do World GBC, os chamados Green Buildings 

emitem 40% menos CO2 em comparação aos demais edifícios (EUBANK, 2008). Na 

mesma linha, em 2007, a ONU divulgou um relatório concluindo que “Casas Verdes 

ajudam mais que o Protocolo de Kyoto” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2007). Segundo o 

documento (divulgado em Oslo, Noruega):  

[...] uma boa arquitetura e a economia de energia em prédios 

poderiam fazer mais pelo combate ao aquecimento global do que 

todas as restrições de emissão de gases de efeito estufa definidas no 

Protocolo de Kyoto. 

As cinco ações de maior impacto na redução de emissões de gases de efeito estufa 

na cadeia da construção, a nível global, são (UNEP, 2009, p. 23): 

 Aumentar a eficiência energética dos edifícios (novos e existentes); 

 Aumentar a eficiência energética dos aparelhos/equipamentos; 

 Encorajar empresas de geração e distribuição de energia a apoiar a redução 

de emissões no setor da construção; 

 Mudar atitudes e comportamentos; 

 Substituir combustíveis fósseis por fontes renováveis. 

Para o caso brasileiro, Neuding (2009) explica que: 

A partir de inventários adequados é possível seguir para ações 

objetivas. Analisar as soluções de projeto, desde a definição do 

partido arquitetônico, até os projetos complementares e os métodos 
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construtivos, à luz deste novo foco, certamente trará reduções 

significativas. A escolha de materiais e fornecedores por um 

processo seletivo que se baseie, entre critérios de preço e qualidade, 

também nas emissões de carbono na sua fabricação, é uma 

ferramenta poderosa. 

 

 

2.3. A construção civil e os agentes envolvidos 

Rogers (2001, p. 67 e 68) faz uma reflexão sobre o mercado da construção civil no 

início dos anos 2000, que ainda pode ser aplicada aos dias atuais, ao afirmar que: 

Quase todas as construções são feitas exclusivamente em busca de 

lucro. Novos edifícios são vistos como pouco mais que meros 

produtos, como resultado financeiro no balanço patrimonial das 

empresas. A busca do lucro determina suas formas, qualidades e 

desempenhos. Qualquer gasto não relacionado diretamente à 

obtenção de lucro a curto prazo, expõe os incorporadores a 

desembolso de capital a longo prazo, o que torna a empresa menos 

competitiva e, portanto, mais vulnerável a riscos financeiros e, em 

última instância, a ser absorvida por outro conglomerado. Nossa 

economia de resultados imediatos [...] não oferece qualquer estímulo 

a investimentos em tecnologias ecológicas a longo prazo. [...] Estas 

estruturas estéreis, com suas modernas fachadas clássicas, neo-

vernáculas, como se escolhidas a partir de um catálogo de fachadas, 

não têm qualquer ligação com a comunidade ou o lugar. Escolhem-

se os arquitetos em função de seus honorários, e não pela qualidade 

do seu trabalho. A profissão está condenada a realizar ‘a maior área 

pelo menor custo, no menor tempo possível’ e a ‘vestir’ fachadas 

com qualquer estilo que seja possível ‘aparafusar’. Estes edifícios 

são verdadeiras estruturas que desperdiçam energia e são 

responsáveis pela metade do consumo de energia do mundo. 

Mas, apesar dos interesses econômicos do mercado imobiliário, existem edifícios 

ícones da Arquitetura na cidade moderna, com formas inéditas e marcados pela 

força da imagem, condição inerente ao projeto do edifício alto (UMAKOSHI e 

GONÇALVES, 2009, p. 129). 
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Como afirma Agopyan e John (2011, p. 23), não é possível discutir a 

sustentabilidade da construção civil sem avaliar toda a cadeia produtiva, que envolve 

setores industriais díspares como a extração de matérias-primas e a eletrônica 

avançada, além de órgãos públicos, clientes de baixa renda a empresas que 

constroem verdadeiras cidades. Toda a sociedade é também – direta ou 

indiretamente – usuária da construção civil. 

As diversas atividades envolvidas em todo o ciclo de vida de um empreendimento 

devem ser resultantes da aplicação do conceito de “tripé da sustentabilidade”, 

incluindo as etapas de escolha do terreno, projeto, construção, uso e operação do 

edifício, manutenção e desmonte – destino dos materiais no fim da vida. Ou seja, a 

concepção de um empreendimento, visando a todo o seu ciclo de vida, deve 

contemplar a minimização dos impactos ambientais, a maximização dos benefícios 

sociais e sua viabilidade econômica (CBCS; SECOVI-SP, 2011, p. 17).  

São muitos os agentes da cadeia da construção civil. E todos têm papel importante 

para a sustentabilidade do setor, o que torna esse desafio ainda mais complexo. 

Afinal, nenhum dos grupos envolvidos pode fazer tudo, mas todos podem e devem 

fazer a sua parte (UNEP, 2009, p. 49). 

Organismos internacionais são responsáveis por criar novos paradigmas para o 

desenvolvimento sustentável, levando em conta análises globais de alterações 

climáticas, dados populacionais, pesquisas e inovações.  

Governos federal e local têm como missão elaborar leis e incentivos que acelerem 

a busca por construções ambiental e socialmente comprometidas e 

economicamente viáveis. Devem também investir em campanhas de educação 

ambiental que estimulem a população na busca pelo consumo consciente e hábitos 

ambientalmente responsáveis. Além disso, os agentes governamentais são 

responsáveis pelas obras de infraestrutura relacionadas à qualidade da água e do 

ar, à mobilidade urbana e ao desenvolvimento urbano sustentável. 

Clientes, consumidores ou usuários finais são os responsáveis por operar os 

edifícios, podendo contribuir substancialmente pela economia de água e energia, 

pela diminuição e segregação dos resíduos, entre outros aspectos relacionados ao 

uso e manutenção. Esse grupo tem ainda em suas mãos o poder de impulsionar o 

setor da construção, exigindo edifícios que incorporem estratégias e tecnologias 



 

Bruna Canela de Souza Godoi 

37 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

sustentáveis, além de uma rigorosa relação com a qualidade urbana do sítio de 

inserção. 

Entretanto, para que esse grupo passe a ter a sua devida importância como indutor 

da sustentabilidade na construção, mudanças de hábitos e de padrões de consumo 

precisam ser urgentemente incorporadas. 

De acordo com Agopyan e John (2011, p. 19): 

Ainda são poucas as pessoas que percebem que as ações do dia a 

dia, como a decisão de consumir ou não determinado produto, o 

tamanho do automóvel ou da casa a ser construída, o hábito de 

apagar a luz ou mantê-la acesa e a seleção de um fornecedor entre 

os vários disponíveis, são importantes para a sustentabilidade global. 

CBCS e SECOVI-SP (2001, p. 25) destacam a importância desse grupo, afirmando 

que o consumidor (ou morador) tem ação como indutor, por suas necessidades e 

exigências, e papel importante no uso dos sistemas prediais, ao longo de toda a fase 

de operação do empreendimento. 

Mas de acordo com o CBCS, a percepção da influência da construção na 

sustentabilidade é ainda muito pequena entre os consumidores: 

Apesar do esforço de muitas empresas e associações brasileiras, 

provavelmente, boa parte do público consumidor, mesmo aquele 

preocupado com os desafios da preservação ambiental, ainda não 

está consciente dos impactos da construção civil nesta realidade. A 

falta deste entendimento no mercado brasileiro tende a inibir o 

lançamento de novas construções de perfil mais sustentável, bem 

como a realização de reformas e modernização de edifícios que 

promovam a melhoria da qualidade funcional e estrutural do estoque 

de construções existentes. 

Gerenciadores ou administradores prediais são um dos grandes responsáveis 

pelo desempenho final do edifício (juntamente com os usuários), já que cabe a esse 

grupo operar e manter os sistemas prediais projetados. 

Arquitetos e outros projetistas, na etapa de desenvolvimento do projeto, têm as 

ferramentas necessárias para incorporar estratégias e tecnologias sustentáveis 
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(passivas, pró-ativas e ativas6) que contribuam para a redução do consumo de 

energia e água (durante a etapa de operação do edifício). Além disso, são eles que 

definem os materiais e sistemas do empreendimento e que podem criar e aplicar 

conceitos sustentáveis aos edifícios.  

Segundo Rogers (2001, p. 88), os arquitetos têm o desafio de incorporar aos 

projetos tecnologias sustentáveis que reduzam a poluição e resultem em menor 

custo de operação. 

Entretanto, de acordo com Lima (2009), a atuação dos arquitetos tem se mostrado 

inexpressiva nos últimos anos, uma vez que o ritmo acelerado dos processos de 

incorporação transformou o projeto de Arquitetura em mero produto imobiliário, de 

pouca qualidade e sem identidade, respondendo apenas aos interesses financeiros 

dos investidores. O arquiteto hoje, em suma, não controla todos os aspectos do 

projeto. 

Sem a participação contundente desse agente, a busca pela sustentabilidade no 

setor da construção civil torna-se bastante intangível. A criação de projetos 

inovadores, em concordância com a dinâmica do setor da construção, é condição 

imprescindível nesse cenário de mudanças. 

Fornecedores e fabricantes de materiais podem melhorar a performance 

ambiental e social da cadeia de suprimentos, através da produção com mitigação do 

impacto ambiental e da responsabilidade social (legalização e condições adequadas 

de trabalho). Esse grupo é o grande responsável pela minimização das emissões de 

gases de efeito estufa na cadeia da construção civil brasileira.  

Incorporadores, investidores e construtores formam um dos grupos mais 

influentes da cadeia da construção. Eles são responsáveis por aprovar/apoiar a 

elaboração de projetos e canteiros de obras mais sustentáveis. Como formadores de 

opinião, são também responsáveis pela disseminação do tema no setor.  

                                                             
6 Estratégias passivas são aquelas que fazem uso dos recursos naturais renováveis e não dependem de 
equipamentos para promover o conforto ambiental (ex.: aproveitamento de ventilação e iluminação naturais). 
Tecnologias pró-ativas são aquelas que, apesar de envolverem a instalação de um equipamento ou sistema e, 
consequentemente, um custo inicial de investimento, contribuem para minimizar o consumo de energia 
elétrica, fazendo uso de fonte renovável (ex.: placas fotovoltaicas, coletores solares, etc.). Tecnologias ativas, 
por sua vez, são as que abrangem sistemas consumidores de energia elétrica para promover o conforto 
ambiental (ex.: ar condicionado, iluminação artificial, etc.) e, quando necessárias, devem ter alto desempenho 
energético. 
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Segundo Rogers (2001, p. 23), o empresário que constrói apenas em busca de 

retorno financeiro, sem qualquer compromisso com o meio ambiente e com a 

qualidade de vida dos cidadãos, está fazendo mau uso da tecnologia. 

Pesquisadores, consultores e acadêmicos têm papel fundamental na cadeia da 

construção sustentável, podendo contribuir fortemente com as inovações 

tecnológicas (materiais, tecnologias construtivas, dispositivos e sistemas 

economizadores, etc.). Como mais um dos grupos formadores de opinião, são 

também responsáveis pela disseminação do tema no setor. 

Educadores podem contribuir formando jovens comprometidos com o consumo 

consciente. Esses jovens, no futuro, farão parte dos outros grupos anteriormente 

citados.  

A Pegada Ecológica, uma metodologia que permite calcular de forma simplificada a 

pressão humana sobre o planeta, ou seja, a quantidade necessária de terra e água 

para produzir os bens e serviços consumidos pela sociedade, de acordo com o seu 

estilo de vida, é uma ferramenta importante na análise dos padrões atuais de 

consumo. 

O Gráfico 8 mostra três cenários de Pegada Ecológica. Segundo os dados 

apresentados no gráfico, desde o final da década de 1980, a Pegada Ecológica 

global já ultrapassava um planeta Terra. São colocados três cenários, relacionados a 

conceitos diferentes de desenvolvimento: o primeiro, seguindo os padrões atuais de 

consumo; o segundo, com uma mudança lenta nos padrões de consumo; e o 

terceiro, com uma rápida redução no consumo dos recursos. Mesmo adotando uma 

redução veloz dos padrões de consumo, vê-se que, só no final da década de 2030, a 

Pegada Ecológica deve se igualar a um planeta Terra (limite máximo para um 

desenvolvimento sustentável). 
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Gráfico 8 – Três cenários de Pegada Ecológica, de acordo com diferentes 

padrões de consumo (1961 – 2100). 
Fonte: WWF, 2006. 

 

Segundo o Global Footprint Network, se toda a população mundial tivesse o estilo de 

vida (padrão de consumo) de um americano médio, seriam necessários cinco 

planetas Terra para garantir os recursos necessários à sobrevivência humana.  

Nesse contexto, a cadeia produtiva da construção civil possui um imenso potencial 

quando o assunto é sustentabilidade. Para que as edificações sustentáveis sejam 

uma realidade nacional, deve haver um maior comprometimento dos diversos 

agentes envolvidos: esfera pública, consumidores e organizações, em um processo 

de aumento da conscientização. É fundamental a intervenção do Estado para 

estimular as empresas do setor a alcançar a sustentabilidade, através de leis e 

incentivos governamentais na valorização de empreendimentos de menor impacto 

socioambiental (LAURIANO; TELLO, 2011).  

 

 

2.4. Uma análise do setor residencial 

Depois de um longo período de estagnação, durante as décadas de 1980 e 1990, o 

setor imobiliário está em franco crescimento no Brasil. 

Segundo dados da Pesquisa Anual da Indústria da Construção – PAIC (BRASIL, 

2009), a atividade da construção foi influenciada positivamente por um conjunto de 
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fatores, como o crescimento da renda familiar e do emprego, maior oferta de crédito 

imobiliário, a expansão das obras do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) e a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de diversos 

materiais da construção civil. 

Além disso, programas de incentivo governamental como o “Minha Casa Minha 

Vida” e os eventos internacionais que estão por vir (COPA de 2014 e OLIMPÍADAS 

de 2016) têm impulsionado fortemente o setor, nos últimos anos. 

Os Gráficos 9 e 10 mostram a representatividade expressiva da construção de 

edifícios entre as atividades gerais de construção no Brasil. A construção de 

edifícios detém o maior número de empresas ativas no setor e, em 2009, foi 

responsável por 39,5% da receita bruta da construção. 

 
 

Gráfico 9 - Número de empresas ativas com uma ou mais pessoas ocupadas, segundo as 
divisões da construção - Brasil - 2008-2009. 
Fonte: Brasil, 2009. 

 



 

Bruna Canela de Souza Godoi 

42 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

 
 

Gráfico 10 – Participação percentual das atividades da construção no total da 

receita bruta – Brasil – 2008-2009. 
Fonte: Brasil, 2009. 

 

Em 2009, o valor do segmento de obras residenciais foi de R$ 28,6 bilhões, 

equivalente a 17,1% do total de obras e serviços da construção civil naquele ano. A 

participação do setor aumentou em 2,4 pontos percentuais em comparação ao ano 

anterior (BRASIL, 2009), conforme Tabela 2. 
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Tabela 2 - Valor e participação percentual das obras e/ou serviços da construção das 
empresas com 30 ou mais pessoas ocupadas (segundo os grupos de produtos e/ou serviços 

da construção) - Brasil - 2008-2009 

 
 

Fonte: Brasil, 2009. 
 

Na cidade de São Paulo, foram lançados, em 2010, 38.199 imóveis residenciais, um 

crescimento de quase 21% sobre 2009 (que registrou 31.584 unidades lançadas), de 

acordo com levantamentos do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação 

e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (SECOVI-SP). 

De acordo com dados do município de São Paulo, o mercado imobiliário residencial 

é o principal mercado da construção na cidade, representando mais de 63% do total 

da área construída na capital paulista, desde a década de 1990. A Tabela 3 mostra a 

área construída na cidade de São Paulo (por grupo de edifícios, segundo o uso), que 

em 2009 já representava mais de 440 milhões de metros quadrados. No Gráfico 11 

é possível constatar a superioridade do setor residencial quando comparado a todas 

as outras tipologias somadas.  
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Tabela 3 - Área Construída do Município de São Paulo (em m²) – segundo o Cadastro Territorial 
Predial de Conservação e Limpeza – anos 1991-2001-2007-2008-2009  

 
 

Fonte: São Paulo. Secretaria Municipal de Finanças. 

 

 
 

Gráfico 11 – Área construída na cidade de São Paulo (em m²) – Residencial x 
Outros Usos – anos 1991-2001-2007-2008-2009. 
Fonte: São Paulo. Secretaria Municipal de Finanças. 

 

O mercado imobiliário residencial está dividido em residenciais verticais e 

residenciais horizontais, sendo que, o segmento residencial vertical (de 

apartamentos) apresenta, desde o início dos anos 2000, um crescimento mais 

acentuado, conforme Gráfico 12. Enquanto o segmento residencial horizontal 

cresceu pouco mais de 28% de 1991 a 2009, o segmento residencial vertical quase 

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL 290.059.818 394.796.602 420.943.894 433.210.051 441.562.641

Uso Residencial Horizontal Baixo Padrão 38.266.274 48.627.486 51.753.230 51.535.180 51.765.449

Uso Residencial Horizontal Médio Padrão 66.871.325 78.927.297 80.693.752 81.160.377 81.793.143

Uso Residencial Horizontal Alto Padrão 12.521.013 17.035.862 17.261.131 17.637.458 17.854.304

RESIDENCIAL HORIZONTAL 117.658.612 144.590.645 149.708.113 150.333.015 151.412.896

Uso Residencial Vertical Baixo Padrão 4.564.494 7.316.205 10.367.592 10.672.759 10.993.830

Uso Residencial Vertical Médio Padrão 41.499.913 60.585.100 65.773.499 70.857.080 72.979.664

Uso Residencial Vertical Alto Padrão 20.624.528 36.308.296 40.930.039 44.289.373 46.811.070

RESIDENCIAL VERTICAL 66.688.935 104.209.601 117.071.130 125.819.212 130.784.564

RESIDENCIAL TOTAL 184.347.547 248.800.246 266.779.243 276.152.227 282.197.460

Uso Comércio e Serviço Horizontal 36.781.471 55.594.067 58.980.273 58.501.295 58.482.215

Uso Comércio e Serviço Vertical 24.967.876 33.447.125 35.062.315 37.432.631 38.901.445

Uso Industrial 21.449.719 22.117.211 20.105.264 19.285.344 19.152.175

Uso Armazéns e Depósitos 4.408.656 6.752.043 7.486.331 7.211.618 7.250.075

Uso Especial ( Hotel, Hospital, Cartório, Etc. ) 6.190.285 8.342.001 8.378.956 8.958.167 9.126.151

Uso Escola 5.114.225 7.454.720 7.454.917 8.730.300 8.985.970

Uso Coletivo ( Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc. ) 4.706.749 7.145.525 8.222.025 8.271.051 8.663.693

Uso Garagens não-residenciais 644.189 1.032.388 1.152.567 1.166.612 1.147.396

Outros usos ( Uso e padrão não previsto ) 1.449.101 4.111.276 7.322.003 7.500.806 7.656.061

OUTROS USOS SOMADOS 105.712.271 145.996.356 154.164.651 157.057.824 159.365.181

2008 200920071991 2001
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dobrou de tamanho na cidade de São Paulo, apresentando um acréscimo de 96% 

na área total construída. 

 

 
 
Gráfico 12 – Crescimento do mercado residencial vertical e horizontal de 

acordo com a área construída (em m²) – anos 1991-2001-2007-2008-2009. 
Fonte: São Paulo. Secretaria Municipal de Finanças.  

 

O mercado de edifícios residenciais multifamiliares (verticais) é, portanto, um dos 

grandes impulsionadores do setor da construção na capital paulista e, 

consequentemente, um dos principais responsáveis pelos impactos causados por 

essa cadeia produtiva ao meio ambiente da cidade. 

 

 

2.5. A sustentabilidade como premissa de projeto 

A cidade e seus edifícios são peças fundamentais para o desenvolvimento 

sustentável, como adverte Rogers (2001, p. 3): 

Vista do espaço, a beleza da nossa biosfera é fantástica – mas é 

fantástica também sua fragilidade. As manchas da poluição, as 

feridas do desmatamento, as cicatrizes da industrialização e a 

expansão caótica de nossas cidades são evidências de que, na 

nossa busca por riqueza, estamos sistematicamente espoliando 

todos os aspectos do sistema de apoio à vida do planeta. [...] esta é 

uma revelação chocante, e sobretudo para um arquiteto, já que são 
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as nossas cidades que ocasionam esta crise ambiental. [...] Em 

nenhum outro lugar a implementação da sustentabilidade pode ser 

mais poderosa e benéfica do que na cidade. 

A definição clássica para o conceito de Desenvolvimento Sustentável é a do 

Relatório Brundtland – Our common future, de 1987, que relaciona a satisfação das 

necessidades atuais sem comprometer a capacidade das futuras gerações de 

satisfazer suas próprias necessidades (WCED, 1987). A palavra “sustentabilidade”, 

por sua vez, sugere a ideia de constante, permanente, contínuo e é traduzida em 

algumas línguas como durável (CIB, 1999, p. 41). 

O desenvolvimento sustentável, tal como é difundido, baseia-se no tripé ambiental, 

social e econômico. Atualmente, entretanto, outras dimensões têm sido incorporadas 

ao conceito de sustentabilidade, como a dimensão cultural, baseada no respeito à 

identidade do local, colocando-se como contraponto aos padrões impostos pela 

globalização.  

Numa breve reflexão sobre projeto e sustentabilidade, é possível afirmar que a 

Arquitetura vem, desde o início da década de 1960, no caso brasileiro, dissociando-

se de questões que lhe deveriam ser inerentes, como o conforto ambiental e o uso 

dos recursos naturais (renováveis e não renováveis). Afinal, o projeto arquitetônico 

situa-se entre a ciência e a arte e tem de responder a questões nem sempre 

perfeitamente definidas, que dão margem a inúmeras soluções e abordagens 

(KOWALTOWSKI et al., 2006).  

Para Gonçalves e Duarte (2006, p. 52): 

No âmbito do edifício, o estudo dos precedentes arquitetônicos 

mostra, a partir da Segunda Guerra Mundial, a banalização da 

arquitetura do International Style, que, acompanhada pela crença de 

que a tecnologia de sistemas prediais oferecia meios para o controle 

total das condições ambientais de qualquer edifício, levou à repetição 

das caixas de vidro e ao inerente exacerbado consumo de energia 

nas décadas seguintes, espalhando-se por cidades de todo o mundo. 

A produção de materiais em larga escala e as facilidades de transporte, além do uso 

de sistemas mecânicos para condicionamento dos ambientes, resultaram nas 
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mesmas soluções de projeto em locais com características climáticas muito 

diferentes (MÜLFARTH, 2002, p. 24). 

E até a década de 1990, apesar de ser a indústria que mais consome recursos 

naturais e gera resíduos, a construção civil não tinha sido caracterizada como um 

setor com problemas de sustentabilidade (AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 29). 

Com a ECO 92 (Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em junho de 1992), nasce um 

movimento em prol do desenvolvimento sustentável no Brasil. Abriu-se um campo 

para que a construção sustentável passasse a ser discutida no país, com foco na 

mitigação dos impactos socioambientais do setor: extração de matérias-primas; 

processos produtivos; segurança e saúde dos trabalhadores; redução da poluição; 

economia de energia e água; minimização da liberação de materiais perigosos no 

ambiente; além da qualidade e custo das construções para os usuários finais.  

Ainda assim, durante os anos de 1990, as ações efetivas do setor da construção no 

Brasil visando ao desempenho ambiental dos empreendimentos aconteceram de 

forma pontual e se revelaram pouco expressivas.  

A Agenda 21 para a construção sustentável já apontava como principais barreiras 

para a implementação da sustentabilidade no setor (CIB, 1999, p. 52):  

 A falta de entendimento dos problemas relativos à sustentabilidade entre os 

profissionais da construção; 

 A inércia profissional e institucional, ou seja, a falta de comprometimento e 

iniciativa das partes interessadas com a questão ambiental; 

 O atraso do mercado frente a um tema de tamanha relevância; 

 Os dados insuficientes do setor; 

 A insegurança política, ou seja, a falta de continuidade nos planos e nas 

políticas públicas entre governos subsequentes; 

 A escassez de clientes que “pagam” pela sustentabilidade. 

O mesmo documento lista os principais desafios e ações do setor da construção, em 

busca da sustentabilidade (CIB, 1999, p. 56 - 59): 

 O processo projetual mais integrado às questões ambientais que lhe são 

inerentes; 
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 A busca pela qualidade ambiental das construções; 

 A necessidade de reengenharia do processo de construção; 

 A inserção de novos conceitos de construção (inovação); 

 A capacitação de profissionais do setor visando à habilidade de gerenciar a 

integração do conhecimento com o processo como um todo; 

 Programas de educação socioambiental e conscientização do público; 

 Normas e leis que regulamentem a sustentabilidade na construção civil; 

 A necessidade de se ampliarem as pesquisas acerca do tema. 

Só a partir de 2007, com a grande disseminação e repercussão dos temas 

“sustentabilidade”, “aquecimento global”, “gestão de resíduos”, entre outros, a 

discussão de uma Arquitetura consciente e aliada aos ideais de eficiência 

energética, qualidade de vida dos usuários e redução de impactos ambientais 

ganhou força entre as grandes empresas do campo da construção civil no Brasil, 

ainda que de forma pouco representativa, tendo em vista a magnitude do setor. O 

assunto passou a ser mais refletido e incorporado pela cadeia produtiva da 

construção, com destaque para o setor comercial. Nesse contexto, ganharam 

importância fundamental soluções de projeto e incorporação de tecnologias com 

foco na sustentabilidade dos empreendimentos. 

As ferramentas de certificação passaram a ser demandadas pelo mercado brasileiro, 

impulsionadas fortemente pela entrada de investidores e de empresas estrangeiras 

no país. 

Hoje é possível afirmar que a adoção de soluções inovadoras que visam ao 

desempenho ambiental da cadeia produtiva da construção deixou de ser uma 

tendência passageira, como muitos profissionais do setor acreditavam, tornando-se 

uma realidade cada vez mais presente. E os diferentes agentes do setor, sejam eles 

incorporadores, construtores, projetistas, pesquisadores, consultores, especialistas, 

acadêmicos, trabalhadores ou consumidores estão, de alguma forma, envolvidos por 

essa nova realidade.  

Projetistas, consultores, incorporadores e construtores têm pela frente o desafio de 

incorporar tecnologias sustentáveis aos projetos, adaptando-os às características 

climáticas de seus sítios de inserção. 
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Incorporar verdadeiramente o elemento “sustentabilidade” ao projeto exige uma 

mudança de paradigma, uma vez que a relação homem e meio ambiente requer 

definitivamente uma nova forma de expressão (KOWALTOWSKI et al., 2006).  

Para Rogers (2001, p. 101), o fato de se elaborarem os projetos em consonância 

com a natureza poderá trazer a Arquitetura de volta às suas próprias raízes. 

Contemporaneamente, portanto, torna-se urgente a retomada do conceito essencial 

da Arquitetura e do Urbanismo, segundo o qual não há distinção entre arte e técnica, 

e as questões relativas ao lugar e ao usuário são partes integrantes de um projeto, 

como afirma Romero (1998): “Arquitetura e clima são conceitos inseparáveis. Porém, 

produziu-se em tão larga escala uma arquitetura dissociada do clima que foi 

necessário criar uma segunda arquitetura e batizá-la de bioclimática”. 

O documento Agenda 21 for the Brazilian construction industry – a proposal – (JOHN 

et al., 2000) elenca alguns temas fundamentais para a sustentabilidade do setor da 

construção civil no país: 

 Redução do desperdício de materiais de construção; 

 Aumento da reciclagem de resíduos como materiais de construção; 

 Eficiência energética; 

 Economia de água; 

 Melhoria da qualidade do ar interno; 

 Durabilidade e manutenção; 

 Déficit habitacional, de infraestrutura e saneamento básico; 

 Melhoria da qualidade do processo de construção. 

Lima (2009, p. 218) entende que: 

O século XXI será marcado pela reaproximação com a natureza e 

deverá responder às nossas necessidades de maneira mais ampla e 

complexa, estabelecendo relações com o ecossistema natural e 

utilizando as novas tecnologias. Assim, a arquitetura sustentável 

poderá ser legitimada como verdadeira expressão de nossa época.  

Arquitetos renomados como Ken Yeang, Norman Foster, Richard Rogers, Shigeru 

Ban e os brasileiros João Filgueiras Lima, Severiano Porto e Siegbert Zanettini têm 

se dedicado ao projeto e à pesquisa de edifícios conectados ao clima e à identidade 
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do lugar, fazendo uso de conceitos seculares (como o aproveitamento da ventilação 

e iluminação natural) e de tecnologias de ponta. 

A Arquitetura modernista, criticada por algumas vertentes por sua austeridade, 

também deixou exemplos de soluções adequadas ao clima, como o antigo edifício 

do Ministério de Educação e Cultura (MEC), no Rio de Janeiro. Com a consultoria do 

arquiteto suíço Le Corbusier, o projeto, liderado por Lúcio Costa, contava com uma 

equipe de jovens arquitetos composta por Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Jorge 

Moreira, Affonso Eduardo Reidy e Ernani Vasconcellos. Símbolo do movimento 

moderno no Brasil, suas fachadas são perfeitamente tratadas, tendo ao sul 

esquadrias envidraçadas, a norte brises horizontais e a leste e oeste empenas 

fechadas (PORTO, 2006, p. 67). 

A Arquitetura sustentável tem como função sintetizar projeto, ambiente e tecnologia, 

considerando o contexto ambiental, cultural e socioeconômico (GONÇALVES; 

DUARTE, 2006, p. 53). 

Tomando a sustentabilidade como premissa de projeto, talvez o uso de termos como 

“alto desempenho” para caracterizar um projeto sejam, no futuro, desnecessários, 

uma vez que a busca incessante e consistente pela alta eficiência estará implícita 

em qualquer projeto de Arquitetura (HERNANDES, 2006, p.55).  

Isso posto, o programa de necessidades ou o programa arquitetônico de um edifício 

– atividade analítica que antecede o projeto e tem por objetivo descrever as 

condições onde o projeto vai operar, ou seja, é a etapa primeira, que levanta e 

organiza as informações necessárias ao desenvolvimento do projeto (MOREIRA; 

KOWALTOWSKI, 2009) – tem fundamental importância na obtenção de resultados 

satisfatórios de desempenhos ambiental, econômico e social, associados às demais 

questões funcionais e estéticas do edifício. 

Segundo Moreira e Kowaltowski (2009): 

É importante que o programa estabeleça as prioridades do projeto, 

tanto em termos da qualidade esperada pelo usuário e pelo cliente 

como a quantificação das metas e indicadores. Essas duas 

prioridades da informação são identificadas pela maioria das 

estruturas de programação [...] que define os seus cinco passos 

através da intercalação de dados qualitativos e quantitativos: as 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquiteto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
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fases de definição de metas, conceitos e problemas são compostas 

por dados qualitativos, enquanto as fases de identificação de fatos e 

necessidades exigem dados quantitativos. 

 

 

2.6. Projeções para o setor 

A falta de um comprometimento maciço da indústria da construção civil com o 

combate ao esgotamento dos recursos não renováveis, com os prejuízos causados 

pelo desperdício de materiais e com a destinação correta dos resíduos gerados pela 

atividade resultou e ainda resulta em impactos ambientais alarmantes, no território 

nacional e em todo o globo.  

Somado a isso, o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE, em 2010, revela que, desde 1872, a população brasileira cresceu quase 20 

vezes. Hoje, dos 190.755.799 de brasileiros, 84,44% vivem nas cidades (IBGE, 

2011). O intenso processo de urbanização vivido pelo país nas últimas décadas, 

com a migração das pessoas do campo para as cidades e o crescimento vegetativo 

em áreas urbanas, provocou um aumento expressivo na demanda por novas 

habitações.  

Somos 7 bilhões de pessoas no planeta e estimativas indicam uma população 

mundial em 2050 de cerca de 9 bilhões de pessoas (FRIEDMAN, 2009). Em 2010, 

50% da população mundial já vivia nas cidades (UNFPA, 2011, p. 121). 

As previsões indicam boas perspectivas para o Brasil nos próximos anos, com 

destaque para o setor da construção civil, entre outros.  

Estima-se que o crescimento do PIB brasileiro seja um dos maiores até 2022, entre 

diversos países relacionados, conforme dados apresentados no Gráfico 13. Se 

comparado com a média mundial, o Brasil terá um crescimento 2,4 vezes maior até 

2022, seis vezes maior quando comparado a países europeus como Alemanha e 

França e 12 vezes maior em relação ao Japão. 
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Gráfico 13 – Projeção do crescimento do PIB (% ao ano) – 2009-2022. 
Fonte: FGV apud FIESP, 2010. 

 

O Gráfico 14 revela que o crescimento médio previsto para o setor da construção 

civil, de 2009 a 2022, é de 6,1% ao ano, acima da média do crescimento nacional, 

estimada em 5% ao ano no mesmo período.  
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Gráfico 14 – Projeção de crescimento para grandes setores da economia brasileira – 2009-2002 (% 

ao ano). 
Fonte: FGV apud FIESP, 2010. 

 

As projeções para o setor são, enfim, extremamente positivas. O Gráfico 15 mostra 

que, apesar da queda brusca do PIB da construção civil em 2009, em função da 

crise econômica mundial no final de 2008, o setor se recuperou rapidamente, 

obtendo um resultado muito expressivo em 2010. Desde meados de 2010, quando já 

foi possível perceber uma queda no PIB da construção, a tendência é que o 

crescimento se estabilize, porém em níveis bastante razoáveis, acompanhando o 

ritmo do país como um todo. 
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Gráfico 15 – Panorama do setor da construção civil – PIB (% ao ano) – Brasil x Construção 

Fonte: SINDUSCON-SP, apud GLOGOWSKY, 2011. 

 

 

O prognóstico do déficit habitacional ilustra parte desse potencial de crescimento da 

indústria da construção civil no Brasil (HERNANDES, 2006, p.25).  

Segundo o Ministério das Cidades (BRASIL, 2011, p. 29 e 30), o déficit habitacional 

brasileiro estimado em 2008 era de 5,546 milhões de domicílios, dos quais 83,5% 

localizados nas áreas urbanas. No estado de São Paulo a demanda por novas 

unidades habitacionais ultrapassa um milhão de moradias. Desse total, mais de 500 

mil unidades localizam-se na região metropolitana da capital paulista. 

Em resumo, o setor da construção está em franco crescimento e tem grandes 

desafios pela frente, sobretudo no que tange às questões de habitação e do meio 

ambiente.  

O International Council for Research and Innovation in Building and Construction 

(CIB) aponta alguns temas que devem se colocar como questões centrais no setor 

de edificações nos próximos anos; entre eles estão o Building Information Modeling 

(BIM), a industrialização da construção, a operação de edifícios e a sustentabilidade, 

sendo que a última é apontada como o tema de maior ascensão. 
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Interessante ressaltar, no entanto, que a interpretação que se tem sobre 

sustentabilidade na construção vem mudando, ao longo dos anos. No início (final 

dos anos de 1980), a ênfase estava em como lidar com a questão dos recursos 

limitados, especialmente energia e em como reduzir os impactos no meio ambiente 

natural. As questões mais técnicas como materiais e tecnologias construtivas eram o 

foco das discussões. Mais tarde (no final da década de 1990), uma atenção 

significativa começou a ser dada para questões ditas não técnicas que passaram a 

ser entendidas como cruciais para o desenvolvimento sustentável: a 

sustentabilidade econômica e social e também as questões culturais, todos 

considerados aspectos imperativos para a construção sustentável (CIB, 1999, p. 18). 

Outras necessidades estão ligadas a um entendimento mais amplo de 

sustentabilidade, à expectativa dos ocupantes, ao uso de padrões e à formulação de 

acordos sobre o tipo e número dos critérios de avaliação (indicadores) assim como o 

formato que os critérios e protocolos de avaliação, procedimentos, metodologias 

tomam por causa dos aspectos regionais ou do tipo de projeto (CIB, 1999, p. 66). 

A construção civil deve, nos próximos anos, estabelecer uma agenda com medidas 

e programas de curto, médio e longo prazos, que reduzam o impacto ambiental do 

setor (AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 17). 

Segundo Silva e Agopyan (2004), a agenda brasileira para a sustentabilidade deve 

levar em conta as várias dimensões da sustentabilidade (social, econômica e 

ambiental), já que, diferentemente dos países desenvolvidos, o Brasil tem um longo 

caminho a percorrer nos aspectos relacionados à redução da desigualdade social e 

econômica.  

Documento da CBIC (2011, p. 6) aponta eixos estratégicos para a prática 

universalizada da construção sustentável, são eles: promoção de políticas setoriais e 

públicas, além de leis que regulamentem o setor; atenção ao poder de compra do 

Estado; concepção de projetos; inovação tecnológica; e gestão de pessoas e 

processos. 

Afinal, como afirma Rogers (2001, p. 148), “nessa era tecnológica, problemas e 

oportunidades surgem em igual medida”.  
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3. Ferramentas de avaliação e norma de desempenho 

 

 

3.1. Introdução 

Existem hoje no mundo diversas ferramentas de certificação Green Building, ou seja, 

sistemas de avaliação de desempenho ambiental que concedem os chamados selos 

ou certificados aos edifícios, a partir de métricas e parâmetros preestabelecidos.  

De acordo com Lauriano e Tello (2011): 

As certificações e padrões internacionais surgem com o objetivo de 

organizar as iniciativas em prol da sustentabilidade na construção, 

gerando diretrizes para que as empresas diminuam os impactos 

negativos de seus empreendimentos. 

Mas as opiniões sobre as ferramentas de certificação ou selos para Green Buildings 

são muito divergentes. Enquanto alguns especialistas do setor acreditam que os 

sistemas de certificação funcionam como um importante incremento da 

sustentabilidade na cadeia da construção, outros classificam as ferramentas como 

“uma ponta visível de um iceberg monumental” ou como ”soluções [que] têm pouco 

ou nenhum efeito” (AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 32 e 34). 

Para Silva e Agopyan (2004), não é possível utilizar no Brasil um método importado, 

ainda que existam vantagens importantes em se aprender com experiências de 

outros países. De acordo com os mesmos autores, os sistemas de avaliação 

existentes têm como foco os impactos ambientais dos edifícios, o que diverge da 

questão central dos países em desenvolvimento, que é “saltar da avaliação 

ambiental para a avaliação de sustentabilidade, contemplando aspectos sociais e 

econômicos”. 

Por outro lado, Gonçalves e Duarte (2006, p. 57 e 59) afirmam que os indicadores 

de sustentabilidade introduzem mudanças metodológicas ao processo projetual que 

ganha complexidade com a integração das várias disciplinas interdependentes 

envolvidas na concepção e operação dos edifícios, além das ferramentas de 

modelagem e simulação. Entretanto, Gonçalves e Duarte (2006, p. 78) não 
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acreditam que esses métodos possam contemplar integralmente a síntese que deve 

ser realizada na concepção de um projeto de Arquitetura sustentável. 

Lima (2009, p. 220) pondera que, apesar das críticas, as certificações ambientais de 

empreendimentos têm trazido benefícios, pois acabam por funcionar como 

referência para a construção sustentável no país, divulgando novas práticas, 

tecnologias, materiais, processos e procedimentos.  

Já Vosgueritchian (2006, p. 207) entende que os sistemas de avaliação de 

sustentabilidade funcionam como ferramentas de conscientização dos agentes 

envolvidos em relação às questões ambientais. 

Para Werner Sobek (arquiteto alemão), em entrevista para a revista Téchne, “as 

certificações permitem que se definam padrões de qualidade e que se controle se 

eles são atingidos. [...] e isso é particularmente importante em situações nas quais 

ainda não há consolidação de uma cultura de construção sustentável” (TAMAKI, 

2012). 

Entre os sistemas de renome internacional, alguns dos mais relevantes são:  

 BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method – ferramenta pioneira, criada em 1990 no Reino Unido e hoje 

aplicada em diversos países, com mais de 200 mil edifícios certificados em 

todo o mundo (BRE GROUP, 2011). 

 HQE – High Quality Environmental – criado na França em 1996 e adaptado 

para o Brasil em 2008, pela Fundação Vanzolini (Processo AQUA). 

 LEED – Leadership in Energy and Environmental Design – desenvolvido nos 

Estados Unidos pelo USGBC em 2000 e presente hoje em 41 países, entre 

eles, o Brasil.  

 GREEN STAR – Adaptado do BREEAM em 2003, na Austrália. 

 CASBEE – Comprehensive Assessment for Building Environmental Efficiency 

– criado em 2004, no Japão. 

Das ferramentas citadas, o BREEAM e o LEED são os mais difundidos e aplicados 

em diferentes países, ao redor do mundo.  
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A Figura 2 localiza alguns dos sistemas de certificação criados desde 1990. 

 
 
Figura 2 – Ferramentas de certificação distribuídas no globo.  
Fonte: Eubank, 2008. 

 

Como as ferramentas de certificação e avaliação voltadas a edifícios sustentáveis 

são inúmeras, este trabalho se propôs a avaliar aquelas que atualmente estão sendo 

aplicadas em maior escala no Brasil, todas ainda em caráter voluntário: LEED, 

Processo AQUA, Selo CASA AZUL e PROCEL Edifica.  

A análise que segue tem como foco os edifícios habitacionais que passaram a ser 

alvo dos sistemas de certificação e etiquetagem no Brasil em 2010, quando foram 

lançados: o referencial AQUA para edifícios habitacionais; o guia CASA AZUL de 

boas práticas para a habitação; o referencial técnico do PROCEL Edifica para 

empreendimentos residenciais; além da norma de desempenho que deve entrar em 

vigor em 2013. 

 

 

3.2. LEED 

O LEED, sistema voluntário de certificação de empreendimentos, baseia-se na 

avaliação de pré-requisitos (obrigatórios) e requisitos (opcionais) pautados em 
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assuntos diversos que variam de acordo com o sistema de avaliação. Dentre os 

assuntos, cabe destacar: terreno sustentável, uso racional de água, energia e 

atmosfera, materiais e recursos, qualidade do ambiente interno e inovações de 

projeto. 

A metodologia tem como objetivo classificar os edifícios em quatro níveis de 

desempenho ambiental: Certified, Silver, Gold e Platinum, segundo um sistema de 

pontuação, no qual cada crédito (ou requisito) tem um peso ou valor diferenciado. A 

classificação é baseada numa escala de 100 pontos (mais 10 pontos bônus) e a 

certificação básica (o Certified) é obtida com o atendimento mínimo de 40 pontos. A 

partir de 50 pontos, o empreendimento está apto a ser certificado Silver, de 60 a 79 

pontos é Gold e com 80 ou mais pontos, Platinum.  

Na versão atual do LEED, os pesos dos créditos (pontuação maior ou menor) foram 

atribuídos de acordo com uma análise científica dos benefícios resultantes do seu 

atendimento. Os créditos de maior peso estão associados à mitigação da emissão 

de gases de efeito estufa (responsáveis pelo aquecimento global) como redução no 

consumo de energia e uso de transportes alternativos (MALIN, 2008). 

Com uma métrica bastante objetiva e simples, o LEED é hoje a ferramenta de 

certificação Green Building mais difundida no Brasil e uma das mais difundidas no 

mundo, com pouco mais de 28.0007 empreendimentos certificados em todo o globo, 

segundo dados do USGBC. 

Como apresentado na Tabela 4, o LEED, assim como o BREEAM, é uma ferramenta 

de interface amigável, caracterizada pela mensurabilidade dos requisitos, pela 

relevância dos temas propostos, com possibilidade de ser aplicada em diferentes 

países.  

Tabela 4 – Classificação de sistemas de certificação 

Sistema de 

classificação 

Interface 

amigável 
Mensurabilidade Relevância 

Área/ país de 

aplicação 

BREEAM SIM SIM SIM MÚLTIPLOS 

LEED SIM SIM SIM MÚLTIPLOS 

GREEN STAR SIM SIM SIM AUSTRÁLIA 

HQE 

 

NÃO PARCIAL SIM LIMITADO 

ZFSF 

 

Fonte: WSP Environment & Energy. 

                                                             
7 Até 1 fev. 2012. 
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Apesar das opiniões divergentes e críticas de instituições, empresas e profissionais 

do setor, o LEED, sem dúvida, tem impulsionado fortemente o mercado da 

construção civil no Brasil a adotar práticas mais sustentáveis, seja nos projetos ou 

nos canteiros de obras. 

Os sistemas de certificação LEED estão organizados por tipologia de 

empreendimentos:  

 LEED C&S (for Core and Shell)  

Certificação do projeto e construção de empreendimentos novos (ou grandes 

reformas) voltados à ocupação de multiusuários (locação ou venda), onde 

apenas a envoltória (fachada) e o núcleo são escopo de entrega do 

incorporador/construtor. 

 LEED NC (for New Construction)  

Certificação do projeto e construção de empreendimentos novos (ou grandes 

reformas) voltados à ocupação majoritária de um único usuário, com 

ocupação e programa definidos. 

 LEED for Homes  

Certificação voltada ao setor residencial unifamiliar ou multifamiliar de 

edifícios com até três pavimentos. 

 LEED CI (for Commercial Interiors)  

Certificação do projeto de implantação ou reforma de espaços comerciais 

(somente interiores). 

 LEED EB O&M (for Exist Buildings)  

Certificação para edifícios existentes, com foco nos procedimentos de 

operação e manutenção. 

 LEED ND (for Neighborhood Development)  

Certificação de comunidades, distritos ou bairros sustentáveis. 

 LEED for Schools, Healthcare, Retails  

Certificações específicas para escolas, edifícios de saúde e lojas de varejo. 



 

Bruna Canela de Souza Godoi 

61 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

No Brasil, já são 42 empreendimentos certificados e 380 registrados8. O país é hoje 

o quarto em número de empreendimentos registrados LEED no mundo. Entretanto, 

não há ainda nenhum exemplar de edifício residencial certificado LEED no país. 

Os Gráficos 16 e 17 apresentam os edifícios certificados LEED no Brasil por sistema 

de avaliação e nível de desempenho. A categoria Gold é a mais representativa, e os 

sistemas de avaliação LEED NC e C&S são hoje os de maior número entre os 

empreendimentos certificados no país. 

 

 
 
Gráfico 16 – Edifícios certificados LEED no Brasil – por Sistema de avaliação. 

Fonte: USGBC. 

 

 
Gráfico 17 – Edifícios certificados LEED no Brasil – por Nível de desempenho.  
Fonte: USGBC. 

 

                                                             
8 Até 1 fev. 2012. 
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Dentre os sistemas de avaliação LEED apresentados, os que se aplicam às novas 

construções do setor residencial são: LEED for Homes, LEED NC e LEED C&S. 

Segue uma breve reflexão sobre a adaptabilidade desses sistemas no Brasil para o 

setor habitacional. 

 

 

3.2.1.  LEED for Homes 

O sistema de avaliação LEED for Homes é aplicado apenas para residências 

unifamiliares (casas) e residências multifamiliares de até três pavimentos. Além 

disso, o sistema foi concebido para avaliar as tipologias e sistemas construtivos 

típicos dos Estados Unidos, o que acaba por dificultar a aplicação em outros países, 

como o Brasil. O USGBC estuda, atualmente, uma adaptação do sistema para 

projetos fora dos EUA. 

Como o objeto de estudo deste trabalho são os edifícios multifamiliares altos, não 

será feita uma análise mais aprofundada desse sistema. 

 

 

3.2.2.  LEED NC e C&S 

Entre os sistemas de certificação NC e C&S, o segundo é o que mais se aplica aos 

edifícios altos residenciais e multifamiliares, visto que as unidades habitacionais são 

comumente entregues sem acabamentos, e os futuros usuários não são conhecidos. 

A certificação LEED for Core and Shell está dividida em três etapas principais:  

 Pré-certificação – quando o empreendedor apresenta suas intenções em 

relação aos requisitos da certificação LEED (o que será atendido e como). 

 Design Review – quando são avaliadas as estratégias adotadas para 

atendimento dos créditos e pré-requisitos relacionados à etapa de projeto. 

 Construction Review – quando são avaliadas as estratégias adotadas para 

atendimento dos créditos e pré-requisitos relacionados à etapa de construção. 

Só com a conclusão dessa última etapa o edifício recebe o certificado LEED 

na categoria conquistada. 
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Apesar de tecnicamente compatível com a tipologia, o LEED C&S não teve sucesso 

no setor residencial brasileiro em virtude de dois aspectos principais: os custos 

adicionais envolvidos para atendimento dos requisitos mínimos e os prazos muito 

curtos do processo de incorporação e lançamento dos empreendimentos que 

acabam por inviabilizar a concepção de um produto mais elaborado e voltado para 

os critérios de sustentabilidade. 

Tal constatação foi resultado de alguns estudos técnicos de empreendimentos 

residenciais, cuja meta era a certificação LEED. É possível citar dois casos reais, a 

partir de avaliações desenvolvidas por uma empresa de consultoria em 

sustentabilidade sediada na cidade de São Paulo, o Centro de Tecnologia de 

Edificações (CTE): a incorporadora A e a incorporadora B.  

A incorporadora A, depois de avaliar os impactos das exigências da certificação 

LEED em um de seus empreendimentos residenciais (alterações em projeto e 

canteiro de obra), desistiu do processo por não acreditar que o público-alvo pagaria 

a mais por essa inovação. 

A incorporadora B, por sua vez, se deparou com um custo elevado para modificar o 

projeto e os insumos da construção, a fim de atender a itens mandatórios da 

certificação, visto que o produto não havia sido concebido de acordo com os 

requisitos mínimos do sistema e também acabou por abandonar o processo. 

Enfim, diferentemente do mercado americano, onde (inclusive para cumprimento de 

leis) os edifícios residenciais são concebidos para atender a níveis mínimos de 

desempenho ambiental e, por consequência, alcançam mais facilmente a 

certificação LEED, no Brasil a situação é bem diferente. 

No âmbito nacional, em comparação aos chamados países desenvolvidos, além da 

falta de uma regulamentação mais ampla para o setor, que leve em conta os 

impactos ambientais da construção, o consumidor final é também menos exigente 

no que diz respeito à sustentabilidade.  
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3.3. Processo AQUA  

O Processo AQUA (Alta Qualidade Ambiental) de certificação de empreendimentos 

sustentáveis, desenvolvido pela Fundação Vanzolini em 2007, é baseado no modelo 

francês HQE. A certificação está estruturada a partir de dois instrumentos de 

avaliação: o Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE) e a Qualidade Ambiental 

do Edifício (QAE). 

O SGE tem por objetivo organizar a atuação dos profissionais envolvidos no projeto 

e, assim, promover uma tomada de decisão mais assertiva e alinhada com as metas 

de sustentabilidade do empreendedor.  

A QAE, por sua vez, define os critérios ambientais da certificação e está dividida em 

14 categorias: 

 Relação do edifício com seu entorno; 

 Escolha integrada de produtos, sistemas e processos construtivos; 

 Canteiro de obras com baixo impacto ambiental; 

 Gestão da energia; 

 Gestão da água; 

 Gestão dos resíduos de uso e operação do edifício; 

 Manutenção – permanência do desempenho ambiental; 

 Conforto higrotérmico; 

 Conforto acústico; 

 Conforto visual; 

 Conforto olfativo; 

 Qualidade sanitária dos ambientes; 

 Qualidade sanitária do ar; 

 Qualidade sanitária da água. 
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As categorias estão subdivididas em preocupações (desafios ambientais) e 

exigências, sendo classificadas nos seguintes níveis de desempenho: Bom, Superior 

e Excelente.  

Para que um edifício seja certificado AQUA, é necessário que ao menos 3 (três) 

categorias alcancem o nível de desempenho Excelente e no máximo 7 (sete) o nível 

Bom, devendo as demais alcançar o nível Superior. 

Para obter a certificação, o empreendedor deve estabelecer o controle total do 

projeto em todas as suas fases (Programa; Concepção/Projeto e Realização/Obra) 

por meio do Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE), com a finalidade de que 

os critérios de desempenho da Qualidade Ambiental do Edifício (QAE) sejam 

atendidos. 

Dessa forma, o Processo AQUA permite a certificação do empreendimento nas suas 

diferentes fases: 

 Programa: Fase durante a qual se elaboram o programa de necessidades, o 

documento destinado aos projetistas para a concepção arquitetônica e 

técnica do empreendimento. 

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

do programa, elaboram a concepção arquitetônica e técnica do 

empreendimento. 

 Realização: Fase durante a qual os projetos são executados, tendo como 

resultado final a construção do empreendimento. 

Mais recentemente, foi disponibilizada também a certificação da Operação e Uso 

para empreendimentos existentes, dividida em duas etapas: Programa da operação 

e Operação. 

O Processo AQUA pode ser aplicado a diferentes tipologias de edifícios e, por isso, 

está dividido em vários referenciais técnicos:  

 Escritórios e edifícios escolares;  

 Hospedagem e lazer; 

 Edifícios habitacionais (lançado em 2010); 
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 Reforma e reabilitação; 

 Edifícios em operação e uso; 

 Comércio; 

 Bairros. 

De acordo com informações da Fundação Vanzolini (informação pessoal)9, existem 

hoje no país 37 (trinta e nove) projetos certificados em, pelo menos, uma das etapas 

do Processo AQUA10 (a etapa Programa) e 2 (dois) empreendimentos existentes 

certificados na etapa Programa da Operação11. Entretanto, desses 39, apenas 7 

(sete) estão certificados no processo completo de projeto e construção (Programa, 

Concepção e Realização), sendo que 1 (um) deles está certificado também no 

processo de Operação e Uso, conforme indica o Gráfico 18. 

 
 
Gráfico 18 – Edifícios certificados AQUA no Brasil – por Etapa.  
Fonte: Fundação Vanzolini.  

 

Os projetos habitacionais representam 15% do total de projetos certificados em pelo 

menos uma das etapas, conforme Gráfico 19. No entanto, nenhum deles até o 

momento recebeu a certificação das três etapas; apenas dois receberam os 

certificados de Concepção e todos os outros conquistaram até agora apenas o 

certificado de Programa, de acordo com o Gráfico 20.  

                                                             
9 Fundação Vanzolini. Empreendimentos certificados. Mensagem enviada por eri@vanzolinicert.org.br em 3 
fev. 2012. 
10 Até 2 de fevereiro de 2012. 
11 Somente dados de projetos não confidenciais. 

https://owa.idc2.mandic.com.br/owa/redir.aspx?C=b1e472f0ac704a2ba02237f43b78b91e&URL=mailto%3aeri%40vanzolinicert.org.br
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Gráfico 19 – Projetos participantes do processo AQUA no Brasil (por tipologia). 

Fonte: Fundação Vanzolini.  

 

 
 
Gráfico 20 – Projetos Residenciais certificados nas etapas de Programa e 
Concepção (Processo AQUA). 
Fonte: Fundação Vanzolini.  

 

Investigando alguns estudos de aplicação do Processo AQUA para edifícios 

residenciais, foi possível constatar que a dinâmica atual dos processos de 

incorporação e dos canteiros de obra não consegue absorver as exigências 

determinadas pela ferramenta, uma vez que mudanças no modo de projetar e 

construir são impostas, visando à sustentabilidade do empreendimento. A 

metodologia traz uma gama diversa de assuntos (todos eles com um nível de 

exigência mínimo - conceito extremamente pertinente e alinhado com a busca de 

uma construção mais sustentável) para um mercado que ainda não se estruturou 
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para lidar com o tema, somado a um público consumidor que não enxerga (de modo 

geral) os benefícios de um empreendimento sustentável.  

Além disso, em muitas categorias, o referencial técnico não prescreve os 

indicadores que precisam ser alcançados (AULICINO, 2008, p. 60), o que acaba por 

tornar a avaliação um tanto quanto subjetiva em alguns aspectos.  

Por outro lado, um dos pontos mais positivos do Processo AQUA é o Sistema de 

Gestão do Empreendimento, que além de organizar a forma de projetar, visando à 

sustentabilidade, determina um comprometimento do empreendedor com a 

qualidade ambiental do edifício; a entrega de um documento informativo aos futuros 

moradores sobre as boas práticas de uso, manutenção e reforma do 

empreendimento; além de uma avaliação pós-ocupação, identificando o nível de 

satisfação do usuário. 

 

 

3.4. Selo CASA AZUL 

Em junho de 2010, a Caixa Econômica Federal lançou o selo CASA AZUL, o 

primeiro sistema brasileiro de classificação de sustentabilidade em 

empreendimentos habitacionais. 

Também de caráter voluntário e baseado em critérios obrigatórios e opcionais (53 no 

total), o selo CAZA AZUL, assim como o LEED, classifica os empreendimentos em 

níveis, sendo eles Bronze, Prata e Ouro. 

O nível Bronze é concedido apenas a empreendimentos cujo valor da unidade 

habitacional não ultrapasse: 130 mil reais no Distrito Federal, São Paulo, Rio de 

Janeiro e cidades das regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro com 

população igual ou superior a 1 milhão de habitantes; 100 mil reais em cidades com 

população igual ou superior a 250 mil habitantes; e 80 mil reais nas demais 

localidades. 

Para obter o nível Bronze, o empreendimento precisa atender aos 19 critérios 

obrigatórios. O nível Prata é alcançado com o atendimento dos critérios obrigatórios, 

mais seis critérios de livre escolha; enquanto o nível Ouro exige o atendimento dos 

critérios obrigatórios, mais 12 critérios de livre escolha. 
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Baseado em seis categorias: 1. Qualidade urbana, 2. Projeto e Conforto, 3. 

Eficiência energética, 4. Conservação de recursos materiais, 5. Gestão da água e 6. 

Práticas sociais, o selo CAZA AZUL destaca-se entre as ferramentas de certificação 

em vigor no país, pela sua preocupação com o aspecto social da sustentabilidade, 

com ações que visam à ampliação da consciência ambiental e à redução das 

desigualdades sociais. 

Entre os critérios da categoria Práticas sociais, merecem destaque aqueles que 

incentivam a educação ambiental e a capacitação profissional dos operários nos 

canteiros de obra; a inclusão de trabalhadores locais; a participação da comunidade 

na elaboração do projeto; além da orientação quanto ao uso e à manutenção 

adequada do imóvel e plano de educação ambiental para os futuros moradores.  

Esse sistema de avaliação é aplicado apenas a projetos de empreendimentos 

habitacionais apresentados à CAIXA para financiamento ou nos programas de 

repasse. O selo deverá abordar, portanto, especialmente empreendimentos 

habitacionais voltados às classes de menor renda. A aplicação desse sistema de 

avaliação ajudará a promover, por consequência, a disseminação do tema 

sustentabilidade e das boas práticas ambientais e sociais, entre todos os setores da 

sociedade. 

Outro aspecto muito interessante do guia CASA AZUL é a definição da “Agenda do 

Empreendimento”, documento que tem por finalidade identificar os critérios 

socioambientais relevantes para um determinado projeto, resultantes de uma análise 

técnica, econômica e social; além de definir o seu planejamento (responsabilidades, 

comunicação, controle de documentos e registros, monitoramento, ações corretivas 

etc.). A ideia é de que a agenda sirva de base para as equipes envolvidas (no 

desenho, especificação e construção), ao longo de todas as etapas do projeto. 

 

 

3.5. Etiqueta PROCEL  

O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) foi criado em 

1985 pelos Ministérios de Minas e Energia e da Indústria e Comércio. 

O subprograma de etiquetagem de empreendimentos, o PROCEL Edifica, que visa a 

combater o desperdício energético em edifícios novos ou existentes, foi instituído 
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pela Eletrobras em 2003. A partir das atividades iniciadas nesse subprograma, em 

2009 foi publicado o Referencial Técnico para Edifícios Comerciais, de Serviços e 

Públicos, documento relançado com revisão em 2010 (BRASIL, 2010c). O 

Referencial Técnico para Edifícios Residenciais foi lançado em 2010 (BRASIL, 

2010d). 

Um dos fatores que impulsionou o subprograma do governo foi a crise energética 

brasileira de 2001. O governo pretende, nos próximos anos, tornar obrigatória a 

etiquetagem PROCEL de edifícios, programa hoje ainda em caráter voluntário. 

Em outros países, entretanto, a regulamentação para melhoria da eficiência no 

consumo de energia elétrica já vem sendo praticada há décadas. A Suécia foi o 

primeiro país a criar um instrumento regulador voltado para edifícios, em 1960 (THE 

DERINGER GROUP, 2005). Logo após a crise mundial do petróleo, foi a vez de os 

Estados Unidos criarem, em 1975, uma regulamentação para edifícios.  

Nesse contexto, o Programa de Etiquetagem PROCEL tem como foco a eficiência 

energética dos edifícios e se propõe a avaliar a eficiência dos sistemas (ar 

condicionado, iluminação, etc.), da envoltória (fachadas e coberturas) e dos 

equipamentos instalados. 

Baseada em pré-requisitos e itens opcionais, além de bonificações (estratégias 

inovadoras que diminuem o consumo de energia e água do edifício), a etiqueta 

PROCEL classifica os empreendimentos de acordo com seu desempenho 

energético em níveis que variam de A (melhor desempenho) a E (pior desempenho). 

O programa concede etiqueta em duas etapas: 

 Projeto: quando são avaliados o atendimento dos pré-requisitos e os cálculos 

de eficiência energética e bonificação. 

 Edifício construído: quando são inspecionadas, in loco e através de 

documentação disponibilizada, a implantação das estratégias e as tecnologias 

adotadas em projeto. Apenas essa etiqueta pode ser utilizada para divulgação 

pública junto aos usuários do edifício. 

O Programa PROCEL Residencial permite a etiquetagem do edifício completo ou de 

suas partes (unidades autônomas ou áreas de uso comum). 
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Ao final do processo, o edifício recebe a Etiqueta Nacional de Conservação de 

Energia (ENCE), concedida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (INMETRO).  

Já foram emitidas 106 etiquetas do programa PROCEL Residencial12, distribuídas 

conforme indica o Gráfico 21. 

 

 
Gráfico 21 – Etiquetas emitidas pelo programa PROCEL edifica – 

Residenciais.                
Fonte: INMETRO. 

 

Diferentemente das outras ferramentas citadas anteriormente (LEED, AQUA e CASA 

AZUL), o PROCEL só avalia a eficiência energética dos edifícios (fazendo uma 

breve referência ao uso racional de água). O Programa de etiquetagem não tem o 

objetivo de avaliar aspectos como materiais empregados, gestão de resíduos, 

relação do empreendimento com o entorno, entre outros. 

De qualquer modo, o Programa é, seguramente, de grande valor para o setor da 

construção civil nacional, uma vez que cria mecanismos favoráveis à criação de uma 

lei de eficiência energética para edifícios, hoje inexistente no país. 

 

 

                                                             
12 Até 17 de janeiro de 2012. 
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3.6. ABNT NBR 15575 

Historicamente, as habitações populares no Brasil são caracterizadas pela baixa 

qualidade da construção. É comum o relato de patologias com pouco ou nenhum 

tempo de uso e conforto térmico inadequado. 

Com o objetivo de elevar o nível técnico das habitações (principalmente aquelas de 

interesse social), em 2000, a Caixa Econômica Federal financiou, através da 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), uma pesquisa, coordenada na primeira 

etapa pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), com o objetivo de criar uma 

metodologia para avaliação de sistemas construtivos inovadores (ALVEZ, 2010), o 

que resultou na primeira norma brasileira de desempenho. 

A Norma Brasileira de Desempenho, cujo título oficial é ABNT NBR 15575 – Edifícios 

Habitacionais de até 5 Pavimentos – Desempenho –, foi publicada em 12 de maio de 

2008, após 8 anos de discussões públicas com a participação de mais de 100 

agentes do setor da construção como entidades ligadas a fabricantes de materiais, 

projetistas, incorporadores, construtores, institutos de pesquisa, peritos e pessoas 

físicas. Atualmente passa por revisão e deverá ser exigida dos projetos que forem 

protocolados depois de março de 2013.  

Como consta na Parte 1 da NBR 15575 (ABNT, 2008a), a norma é pautada nos 

seguintes conceitos: 

 Desempenho: comportamento em uso de um edifício e de seus sistemas. 

 Requisitos de desempenho: condições que expressam qualitativamente os 

atributos que o edifício habitacional e seus sistemas devem possuir, a fim de 

que possam satisfazer às exigências do usuário. 

 Critérios de desempenho: especificações quantitativas dos requisitos de 

desempenho, expressos em termos de quantidades mensuráveis, a fim de 

que possam ser objetivamente determinados. 

 Método de avaliação: métodos que permitem a avaliação clara do 

cumprimento dos requisitos e critérios de desempenho. 

A estrutura atual da norma é composta por seis partes: 
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 Parte 1: Requisitos gerais; 

 Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais; 

 Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos internos; 

 Parte 4: Sistemas de vedações verticais externas e internas; 

 Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas; 

 Parte 6: Sistemas hidrossanitários. 

Os sistemas foram analisados, segundo o seu desempenho (mínimo, intermediário 

ou superior, sendo o primeiro obrigatório, e os demais facultativos), em todos os 

requisitos listados a seguir, de acordo com as diretrizes da Norma ISO 6241, de 

1984 (BORGES; SABBATINI, 2008):  

 Desempenho estrutural; 

 Segurança contra incêndio; 

 Segurança no uso e operação; 

 Estanqueidade; 

 Desempenho térmico; 

 Desempenho acústico; 

 Desempenho lumínico; 

 Durabilidade e manutenibilidade; 

 Conforto tátil e antropodinâmico; 

 Adequação ambiental. 

Importante destacar que o objetivo dos desempenhos “intermediário” e “superior” 

(facultativos) é o de valorizar, junto ao mercado, as habitações com desempenho 

acima do mínimo exigido. E assim, a longo prazo, promover a melhoria das 

habitações de um modo geral. 

O foco da NBR 15575 são as exigências e necessidades dos usuários em relação 

ao comportamento do edifício habitacional durante o uso (ABNT, 2008a). Tais 
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exigências são traduzidas em requisitos (qualitativos) e critérios (quantitativos ou 

premissas).  

De acordo com Borges e Sabbatini (2008, p. 03): 

Na construção civil, o conceito de desempenho está consolidado há 

muito tempo, e a definição mais aceita pelo meio acadêmico é a 

elaborada por Gibson, em 1982, que afirma que a abordagem de 

desempenho é, acima de tudo, a prática de se pensar em termos de 

fins e não de meios, com os requisitos que a construção deve 

atender, e não com a forma como esta deve ser construída. 

Entretanto, de uma forma geral, traduzir as necessidades dos usuários finais em 

requisitos, critérios e métodos de avaliação e  de objetivos que sejam viáveis técnica 

e economicamente é um dos grandes desafios da aplicação do conceito de 

desempenho, sobretudo considerando a realidade de cada região ou país 

(BORGES; SABBATINI, 2008, p. 04). 

De acordo com Alves (2010), a NBR 15575 se remete a 157 normas já em vigor no 

país que, na prática, não são aplicadas. Ou seja, segundo a mesma autora, a NBR 

15575, apesar de ter um novo foco e complementar as normas existentes, algumas 

vezes apenas faz referência a elas sem provocar maiores interferências. 

De qualquer modo, a norma é, sem dúvida, um passo importante em busca de maior 

qualidade no setor da construção civil nacional, no combate à informalidade, no 

estímulo à conformidade técnica e na diferenciação de empresas responsáveis e 

comprometidas com o consumidor final.  

Espera-se ainda que, em se tratando de desempenho, a norma brasileira possa 

estimular a inovação e a sustentabilidade em todas as fases do empreendimento: do 

projeto à operação e à manutenção. 

 

 



 

Bruna Canela de Souza Godoi 

75 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

4. Requisitos de sustentabilidade 

 

 

4.1. Introdução 

O processo de projeto, segundo Campos (2007, p. 1), nas fases de concepção, 

planejamento e detalhamento influencia de forma direta o desempenho do ambiente 

construído. A preocupação com o desempenho deve, portanto, ser incluída nas 

etapas iniciais do projeto, desde a concepção do empreendimento. 

Pesquisas realizadas em vários países europeus indicam que de 35 a 50% das 

falhas ocorridas nos edifícios podem seguramente ser atribuídas à fase de 

desenvolvimento de projeto (BAGATELLI, 200213 apud CAMPOS, 2007, p. 66). 

De acordo com Rogers (2001), o pensamento criativo e a tecnologia devem ser o 

enfoque de um projeto sustentável, a fim de garantir o futuro da humanidade nesse 

planeta de recursos finitos. Para o autor: “[essa] inovação teria, na cidade do século 

XXI, um impacto tão radical quanto aquele da revolução industrial sobre a cidade do 

século XIX.” (ROGERS, 2001, p. 23). 

As soluções arquitetônicas, na busca por edifícios sustentáveis, são diversas e, ao 

mesmo tempo, decisivas para o desempenho do empreendimento ao longo de toda 

sua vida útil, como já mencionado. É através do partido arquitetônico que as 

estratégias passivas de conforto ambiental (como orientação solar, ventilação e 

iluminação natural), a forma do edifício, a relação público-privado e os componentes 

construtivos são definidos. Por vezes, a escolha do método construtivo (e 

consequentemente dos materiais associados) pode contribuir decisivamente para a 

redução do impacto ambiental de um empreendimento. 

Antes mesmo da etapa de desenvolvimento de projeto, o programa de necessidades 

ou programa arquitetônico deve priorizar, na busca de uma solução formal, o 

desempenho ambiental, econômico e social do empreendimento. 

                                                             
13 BAGATELLI, R. Edifícios de alto desempenho: conceito e proposição de recomendações de projeto. Vitória, 
2002. 198 f. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Espírito Santo. 
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Segundo estudos do processo criativo, cinco métodos são comumente considerados 

na solução de projetos (ROWE, 1992; LAWSON, 1997; HEARN, 200314 apud 

KOWALTOWSKI et al., 2006, p. 8):   

 Analogia antropométrica – que toma como base o corpo humano e suas 

características dimensionais (medidas e proporções); 

 Analogia literal – quando a solução formal é inspirada em elementos da 

natureza; 

 Relações ambientais – quando princípios científicos ou empíricos da relação 

homem e ambiente (como clima, tecnologia e recursos naturais) são adotados 

na solução de projeto; 

 Tipologias – quando soluções já conhecidas são aplicadas a problemas 

relacionados ou equivalentes.  

 Linguagens formais – quando se faz uso de estilos arquitetônicos específicos, 

adotados por grupos de projetistas ou escolas de projeto. 

Não existe, portanto, uma fórmula ou solução formal universal para o projeto 

arquitetônico. Entende-se, entretanto, que soluções de projeto pautadas nas 

relações entre o homem e o ambiente, através de análises técnicas (como as 

características do clima local), podem resultar em edifícios de grande qualidade 

funcional, ambiental e estética. 

São vastas as possibilidades de recursos arquitetônicos, espaciais e construtivos, 

aliados às tecnologias de sistemas prediais em busca de respostas ao clima e à 

cultura de um determinado lugar (UMAKOSHI; GONÇALVES, 2009, p. 146). 

Assim, um projeto sustentável tem início na leitura do contexto no qual o edifício se 

insere (GONÇALVES; DUARTE, 2006, p. 54) e nas decisões iniciais que compõem o 

partido arquitetônico. Para uma real mudança de conceito, os edifícios e suas áreas 

livres não podem ser entendidos isoladamente e sim integrados à cidade (LIMA, 

2009, p. 48). 

                                                             
14 ROWE, P. G. Design thinking. Cambridge, MA: The MIT Press, 1992.  
LAWSON, B. How designers think: the design process demystified. Oxford, UK: Architectural Press, 1997. 
HEARN, M. F. Ideas that shaped buildings. Cambridge, MA: The MIT Press, 2003. 
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O uso do novo, do reciclado e de materiais compostos pode gerar economia de 

energia e ganhos qualitativos. As inovações em projeto podem tanto envolver alta 

tecnologia quanto soluções simples e comuns (ROGERS, 2001, p. 82). “A 

arquitetura extrai beleza da aplicação do pensamento racional. É o jogo entre 

conhecimento e intuição, lógica e espírito, mensurável e imensurável.” (ROGERS, 

2001, p. 67). 

Esta dissertação de Mestrado traz como proposta requisitos de sustentabilidade 

para a concepção e o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares na 

cidade de São Paulo. Tais requisitos, elementos qualitativos, se desdobram em 

critérios, elementos quantitativos, com o objetivo de fornecer aos projetistas e 

empreendedores uma ferramenta bastante objetiva que possa servir de parâmetro 

durante a concepção do projeto.  

O intuito é que os requisitos aqui propostos (com ênfase em questões que interferem 

diretamente no projeto e memorial descritivo de Arquitetura) sirvam como 

instrumentos para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares. Devem 

ser tomados, entretanto, como um meio ou um ponto de partida para a concepção 

de projetos em busca da sustentabilidade, uma vez que outras estratégias podem e 

devem ser estudadas e adotadas. 

O conjunto de requisitos e critérios propostos deve ser entendido dentro de um 

processo evolutivo, uma vez que tecnologias ou medidas colocadas aqui como 

adequadas ou até inovadoras, certamente, ficarão obsoletas em poucos anos. Os 

critérios (quantitativos) e até mesmo os requisitos (qualitativos) devem ser revistos – 

acompanhando o avanço da tecnologia e do mercado. A ideia de se aplicar o PDCA 

(Plan, Do, Check, Act) ao conjunto de requisitos e critérios que serão apresentados, 

a seguir, é condição imprescindível para que, gradualmente, o setor residencial 

possa caminhar a passos mais largos rumo à sustentabilidade.  

Mas essa é uma discussão polêmica entre os especialistas do setor, sobretudo no 

meio acadêmico. Segundo Agopyan e John (2011, p. 26), inovações progressivas 

não são suficientes para tornar a construção civil, de fato, sustentável. Inovações 

radicais, segundo os autores, são imprescindíveis e urgentes.  

Já para Silva (2003, p. 73), as metas devem ser ponderadas, já que: 
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Metas muito ambiciosas e que nunca sejam atendidas podem, em 

vez de encorajar mudanças, acabar tendo efeito contrário. Metas 

muito baixas, por outro lado, simplesmente premiam práticas típicas, 

e deixam de diferenciar práticas que vão além do modelo corrente.  

Por fim, optou-se neste trabalho por estabelecer uma conexão entre teoria e 

realidade (prática projetual), com critérios que possam ser seguidos pelos arquitetos 

(principalmente) e demais projetistas no desenvolvimento do projeto, considerando a 

realidade do mercado imobiliário da capital paulista. 

É importante ressaltar, antes de tudo, que a qualidade deve sempre ser foco da 

etapa de desenvolvimento dos projetos, já que qualidade, durabilidade e 

sustentabilidade são questões inseparáveis. Assim, recomenda-se que os 

Programas Setoriais da Qualidade de Materiais que foram criados no âmbito do 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H) sejam 

referências constantes na elaboração de memoriais, durante a etapa de seleção de 

materiais, equipamentos e dispositivos. 

Em virtude da complexidade do tema, a integração do edifício com a cidade será 

pouco explorada na apresentação dos requisitos e critérios de sustentabilidade. Tal 

relação, entretanto, é de extrema relevância para o desenvolvimento de um edifício 

residencial sustentável.  Dedicar parte do pavimento térreo ao acesso e uso público 

(é comum edifícios londrinos terem 80% da área térrea pública), explorar o uso misto 

do empreendimento, analisar o skyline da cidade e avaliar o impacto visual na 

paisagem (como corredores visuais ou áreas tombadas/históricas), avaliar o impacto 

da verticalidade no nível do pedestre (como a alteração na velocidade dos ventos) e 

das sombras projetadas no entorno imediato (UMAKOSHI, 2008) são exemplos de 

algumas ações eficazes para a implantação de um edifício alto com características 

socioambientais.  

Os requisitos e critérios propostos foram elaborados a partir da análise de: 

 ferramentas de certificação Green Building (com destaque para LEED, o 

AQUA, o Green Star e o Selo CASA AZUL) e do Programa Nacional de 

etiquetagem de edifícios (PROCEL Edifica); 

 normas técnicas brasileiras (com destaque para a NBR 15575); 
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 leis específicas do município de São Paulo; 

 práticas atuais do mercado imobiliário residencial. 

Os requisitos de sustentabilidade foram organizados em 8 (oito) categorias: 

 Conectividade urbana; 

 Áreas verdes e livres; 

 Uso racional de água; 

 Eficiência energética; 

 Materiais de menor impacto ambiental; 

 Gestão de resíduos; 

 Conforto ambiental; 

 Acessibilidade. 

Cada requisito apresenta um ou mais critérios, sejam eles relativos à especificação 

de um determinado material, componente ou equipamento, à incorporação de 

tecnologias específicas ou ao desenvolvimento de uma determinada estratégia de 

projeto. Os critérios têm como finalidade garantir um melhor desempenho ambiental 

do edifício durante a fase de uso e operação. Para tanto, é fundamental que os 

usuários façam uso adequado da edificação, conforme previsto em projeto. É 

essencial que no Manual de Uso e Operação do Empreendimento sejam 

disponibilizadas informações e orientações aos moradores e equipe de 

administração predial na entrega do empreendimento pela construtora. 

Cinco impactos foram avaliados na definição dos requisitos: 

 Menor emissão de CO2  

A emissão de CO2 e outros gases de efeito estufa na atmosfera é uma 

preocupação mundial. Mitigar as emissões contribui diretamente para a 

melhoria da qualidade do ar – problema bastante grave na cidade de São 

Paulo – e para o controle das mudanças climáticas. 
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 Preservação de recursos naturais 

O esgotamento dos recursos naturais, como a água, as florestas, os minérios 

e outras matérias-primas não renováveis pode comprometer a qualidade de 

vida no planeta. Como a construção civil e a operação dos edifícios estão 

fortemente associadas ao consumo de recursos naturais, estratégias de 

preservação (incluindo o reúso e a reciclagem) podem gerar resultados 

ambientais, sociais e econômicos expressivos, se aplicadas em larga escala. 

 Melhoria da qualidade urbana 

A construção de edifícios provoca alterações na paisagem e na dinâmica das 

cidades. O projeto deve, portanto, visar à melhoria da qualidade urbana, 

através de estratégias que minimizem a geração de tráfego e de resíduos, 

contribuam para a melhoria da qualidade ao ar, promovam a convivência e a 

educação ambiental dos habitantes, aumentem a permeabilidade do solo e as 

áreas livres e verdes. 

 Melhoria da saúde e qualidade de vida do usuário final 

O conceito de desempenho está diretamente relacionado ao atendimento das 

necessidades do usuário final. Nenhuma outra tipologia de edificação deve 

estar tão alinhada com essa questão quanto a habitacional. A melhoria da 

saúde e da qualidade de vida do usuário pode ser resultado de um projeto 

que valorize a integração do empreendimento com a cidade e sua 

infraestrutura de transporte e serviços; que incentive a prática de atividades 

físicas ao ar livre e o resgate de hábitos saudáveis; que privilegie a qualidade 

do ar interno e o conforto ambiental; que promova a inclusão e a convivência.  

 Redução de custos de operação e manutenção 

Ações em projeto que propiciem ao usuário final economia com custo de 

água, energia e adaptações ou reformas são entendidas como sustentáveis.  

A Tabela 5 relaciona cada um dos 29 requisitos propostos (dentro das respectivas 

categorias) aos principais impactos ambientais, sociais e econômicos associados. 
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Tabela 5 – Requisitos de sustentabilidade e impactos associados 
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Conectividade 

urbana 

Previsão de bicicletário para moradores e visitantes 1   1 1   

Acesso à infraestrutura e a serviços  1   1 1   

Acesso ao transporte público 1   1 1   

       
Áreas verdes e 

livres 

Aumento da área verde do terreno     1 1   

Aumento da área permeável do terreno     1     

Especificação de um paisagismo sustentável       1   

       
Uso racional 

de água 

Especificação de dispositivos economizadores de água   1     1 

Aproveitamento de água de chuva   1     1 

Tratamento e reúso de águas cinzas   1     1 

       

Eficiência 
energética 

Redução de consumo de energia em áreas comuns – iluminação 1       1 

Automação do sistema de iluminação em áreas comuns 1       1 

Redução de consumo de energia em áreas comuns – equipamentos 1       1 

Desligamento automático de equipamentos 1       1 

Medição de energia nas áreas comuns 1       1 

Aquecimento solar de água      

       

Materiais de 
menor 

impacto 
ambiental 

Especificação de materiais de reúso, com conteúdo reciclado ou 
rapidamente renovável 

 
1       

Especificação de materiais regionais 1         

Especificação de madeira certificada ou de reflorestamento 1 1       

Especificação de tintas com baixa toxicidade       1   

       
Gestão de 
resíduos 

Projetar visando à modulação e ao desmonte      

Previsão de acesso facilitado às instalações hidráulicas   1     1 

Previsão de infraestrutura para coleta seletiva   1 1     

       

Conforto 
ambiental 

Orientação e sombreamento – conforto térmico      

Especificação de componentes de fachadas e cobertura – conforto térmico      

Aproveitamento de ventilação natural – conforto térmico      

Aproveitamento de iluminação natural – conforto lumínico      

Especificação de componentes divisórios – conforto acústico       
       

Acessibilidade 
Acessibilidade em áreas comuns      

Acessibilidade e adaptabilidade em áreas privativas      
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4.2. Conectividade urbana 

 

  

As questões ambientais, sobretudo quando se observam as previsões referentes às 

mudanças climáticas, colocam a sociedade contemporânea frente a novos desafios. 

Do ponto de vista das ciências naturais, busca-se cada vez mais entender as causas 

e cenários futuros associados a essas mudanças. A urbanização talvez seja um dos 

pontos de tensão mais evidentes nesse contexto. Empreendimentos imobiliários 

afetam diretamente ecossistemas, uma vez que possuem uma interação nas 

paisagens geográficas e evidenciam os impactos ambientais resultantes da 

ocupação humana. 

Outro viés da sustentabilidade é o social. Nesse âmbito, deve-se caminhar para 

soluções que atendam às necessidades humanas, principalmente no que tange à 

qualidade de vida e à conectividade urbana. A conectividade urbana engloba a 

disponibilidade de serviço de transporte coletivo e a integração das pessoas ao seu 

entorno: escolas, comércios, facilidades para ciclistas, acesso ao lazer, áreas 

verdes, entre outros.  

Atualmente, a problemática da emissão de gases de efeito estufa tem causado 

grande comoção pública, pois influencia diretamente nas mudanças climáticas, na 

ocorrência de chuva ácida, bem como em diversos outros problemas relacionados à 

qualidade do ar. A intervenção urbana pode ser responsável pelo aumento da 

emissão desses gases, uma vez que empreendimentos localizados em regiões 

desprovidas de transportes públicos induzem uma maior utilização do transporte 

individual. Afinal, como é possível observar no Gráfico 22, o setor de transportes, no 

caso brasileiro, é o grande responsável pelo consumo de combustíveis fósseis, 

como o petróleo e o gás natural. 
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Gráfico 22 – Consumo total de derivados de petróleo e de gás natural – 

Brasil (em tonelada equivalente de petróleo - tep). 
Fonte: Brasil, 2010b. 

 

Por isso, uma infraestrutura para transportes de massa e sua integração com o 

empreendimento auxiliam de forma decisiva na redução da demanda de fontes não 

renováveis de energia, na melhoria da qualidade do ar e na redução da necessidade 

de grandes áreas de estacionamentos que impermeabilizam o solo e amplificam o 

efeito de ilhas de calor em centros urbanos.  

Os edifícios de uso misto, por exemplo, conceito pouco explorado na atualidade, dão 

vitalidade às ruas e reduzem a necessidade do uso do automóvel (ROGERS, 2001, 

p. 33). 

O uso da bicicleta como um meio alternativo de transporte já é realidade em 

diversos países estrangeiros, principalmente na Europa. Edifícios ícones da 

Arquitetura europeia oferecem vagas de bicicleta em proporção muito superior às 

vagas de automóveis. 

A Tabela 6, a seguir, mostra alguns exemplos díspares entre números de vagas 

para automóveis e bicicletas em edifícios corporativos europeus e brasileiros. 
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Tabela 6 – Número de vagas para automóveis e bicicletas em edifícios comerciais brasileiros e 
europeus 

Edifício Localização 
Ano 

construção 

Número de 

pavimentos 

Vagas p/ 

automóveis 

Vagas p/ 

bicicletas 

Commerzbank Frankfurt 1999 56 300 200 

Heron Tower Londres Após 2008 42 10 51 

Leadenhall Street Londres Após 2008 52 22 339 

 
Bishopsgate T. Londres Após 2008 63 15 580 

Ventura T. Oeste Rio de Janeiro 2010 36 848 0 

Rec Berrini São Paulo 2011 34 1.408 50 

 

Fonte: Umakoshi, 2008 e Centro de Tecnologia de Edificações – CTE (informação pessoal)
15

.  

 

Obviamente que o estímulo ao uso da bicicleta em grandes cidades, como São 

Paulo, não depende apenas da disponibilização de bicicletários nos edifícios, mas 

também de uma infraestrutura urbana, com uma rede consolidada de ciclovias, 

ciclorrotas ou ciclofaixas16 e a interligação dessa rede com a malha de transportes 

públicos, como o metrô. 

Entretanto, oferecer local adequado para os potenciais ciclistas é condição essencial 

para incentivar o uso cada vez maior da bicicleta, em detrimento do automóvel. 

Os exemplos destacados na Tabela 6 são de prédios corporativos, mas o caso dos 

edifícios residenciais é análogo. Enquanto na Europa os prédios incentivam o uso da 

bicicleta, em São Paulo, é comum encontrar prédios de alto padrão que oferecem 

oito vagas de automóvel por unidade habitacional de quatro dormitórios. Muitos 

deles sequer fazem menção à existência de bicicletário em seus anúncios e 

estandes de venda. 

A cidade de São Paulo, embora conte com uma grande malha de transporte público, 

como o sistema metroferroviário mais extenso do Brasil, apresenta um fraco 

desempenho nos indicadores relativos à mobilidade sustentável, de acordo com o 

estudo MOBILIZE (2011). 

                                                             
15 Centro de Tecnologia de edificações. Dados de projetos – bicicletários. Mensagem enviada por 
cristinaumetsu@cte.com.br em 5 set. 2011. 
16 Ciclofaixa: uma das faixas da via é separada para ciclistas. Ciclovia: faixa exclusiva para bicicletas com 
separação física. Ciclorrota: carro e bicicleta dividem a rua, mas sinalização aponta preferência dos ciclistas. 



 

Bruna Canela de Souza Godoi 

85 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

Os Gráficos 23 e 24 mostram dados de nove capitais brasileiras e indicam, 

respectivamente, o percentual de extensão de vias adequadas ao trânsito de 

bicicletas em relação à extensão do sistema viário total e o percentual de viagens 

por meio de carros e motos em relação ao total de viagens. 

É possível perceber que, no que diz respeito à extensão de vias adequadas à 

circulação de ciclistas, todas as capitais apresentam percentuais muito baixos, em 

comparação à extensão total do sistema viário (Gráfico 23), resultado de anos de 

planejamento urbano voltado ao uso do automóvel individual. São Paulo, hoje com 

35,7 km de ciclovias e 45 km de ciclofaixas de lazer (MOBILIZE, 2011, p. 64), tem 

um dos piores resultados dentre as capitais pesquisadas. 

 
 
Gráfico 23 – Extensão de vias adequadas ao trânsito de bicicletas em relação 
à extensão total do sistema viário. 
Fonte: MOBILIZE, 2011, p. 19. 

 

Na análise das viagens por modos individuais motorizados em relação ao total de 

viagens (Gráfico 24), São Paulo, hoje com quase 7 milhões de carros (MOBILIZE, 

2011, p. 60), se destaca entre as capitais pesquisadas. 
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Gráfico 24 – Razão entre viagens por modos individuais motorizados de 
transporte e total de viagens. 
Fonte: MOBILIZE, 2011, p. 21. 

 

Mas apesar do trânsito pesado, milhares de paulistanos já utilizam a bicicleta em 

seu dia a dia. Em 2007, eram cerca de 150 mil viagens diárias, segundo pesquisa da 

Companhia do Metropolitano, número que deve ter aumentado significativamente 

nos últimos anos, em função de algumas medidas de estímulo (MOBILIZE, 2011).  

O objetivo dos requisitos apresentados na categoria “Conectividade urbana” é a 

melhoria na qualidade de vida dos moradores no que tange à inserção urbana do 

empreendimento. Foram abordados temas como bicicletário e acesso a serviços e 

ao transporte público. 

Assim, é esperado que empreendimentos que atendam aos requisitos da categoria  

“Conectividade Urbana” reduzam as emissões de CO2, uma vez que seus 

moradores terão fácil acesso ao transporte público e a serviços e comércios no 

entorno e serão incentivados a usar a bicicleta como meio alternativo de transporte, 

reduzindo a necessidade do uso do automóvel no dia a dia.  
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4.2.1.  Previsão de bicicletário para moradores e visitantes 

 

 

4.2.1.1. Objetivo e benefícios 

O uso da bicicleta como meio de transporte está, sem dúvida, se consolidando nos 

meios urbanos. Automóveis e motos, através da queima de combustível fóssil, se 

colocam como um dos principais responsáveis pela emissão de gases de efeito 

estufa.  

A bicicleta surge como uma alternativa ao carro para as curtas e médias distâncias. 

À medida que desafoga o trânsito, diminui drasticamente a emissão de poluentes na 

atmosfera, mantém a população mais saudável e propicia melhor qualidade de vida 

para os habitantes das cidades. 

O objetivo desse requisito é incentivar o uso de transportes alternativos e menos 

poluentes que automóveis e motos, oferecendo condições para que os moradores, 

funcionários e visitantes possam optar pelo uso da bicicleta. 

 

  

4.2.1.2. Critérios 

 Projetar bicicletário para armazenamento de, no mínimo: 

o 1 (uma) bicicleta por unidade residencial para apartamentos 

de até três dormitórios;  

o 2 (duas) bicicletas por unidade residencial para 

apartamentos de quatro dormitórios ou mais.  

 O local deve ser seguro, acessível a todos os moradores e protegido de 

intempéries. O suporte especificado para o bicicletário deve permitir que o 

usuário prenda sua  bicicleta com cadeado pelo quadro e pela roda. Caso 

haja depósitos para os apartamentos na garagem, esses podem ser indicados 

como vagas de bicicletas, desde que tenham dimensão livre mínima de 0,60m 

x 0,60m x 2,20m (LxPxA).  
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 Incluir no projeto uma via ou demarcação no piso para a circulação das 

bicicletas no empreendimento, a fim de não expor os ciclistas a situações 

perigosas, no conflito com os automóveis. Essa via ou percurso demarcado 

deve, no mínimo, compreender o trecho entre a entrada do empreendimento e 

o bicicletário. 

 Além das vagas para moradores, devem ser previstas vagas adicionais para 

visitantes e funcionários do empreendimento. Dimensionar vagas para 10% 

do número de apartamentos (nº vagas= nº apartamentos x 0,10). Essas vagas 

devem ter suporte que permita que os visitantes e funcionários tranquem com 

cadeado o quadro e a roda de sua bicicleta. 
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4.2.2.  Acesso à infraestrutura e a serviços 

 

 

4.2.2.1. Objetivo e benefícios 

Terrenos localizados em bairros com infraestrutura de serviços existentes ou 

empreendimentos de uso misto, com áreas comerciais e de lazer voltadas ao uso 

público, estimulam o convívio social, dando vida à cidade. 

O desenvolvimento do projeto, baseado na integração do empreendimento com o 

entorno, aumenta o seu valor mercadológico, uma vez que a sociedade de um modo 

geral enxerga essa solução como benefício. A existência de comércios e serviços 

próximos ao empreendimento melhora a qualidade de vida dos moradores e 

desestimula o uso do transporte individual.  

O objetivo desse requisito é promover o conceito de bairro e minimizar o uso do 

automóvel, oferecendo condições para que os moradores possam optar por acessar 

serviços e entretenimento no entorno ou no próprio empreendimento. 

 

  

4.2.2.2. Critério 

 Durante a seleção do terreno, optar por aqueles localizados em região que 

possua, no mínimo, os itens listados abaixo: 

o 5 serviços básicos diferenciados, a uma distância máxima 

de 1 km; 

o 1 instituição de ensino a uma distância máxima de 1,5 km; 

o 1 equipamento de saúde a uma distância máxima de 2,5 km; 

o 1 equipamento público de lazer ao ar livre (praças, parques, 

quadras de esporte, playground, etc.) a uma distância 

máxima de 2,5 km. 

Ou, em caso de terreno localizado em região sem acesso à infraestrutura de 

serviços: 
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 Projetar empreendimento de uso misto (que contenha pelo menos cinco 

serviços básicos no térreo) e área de uso público (praça, quadra de esportes 

ou playground). 

 

 

4.2.2.3. Notas 

 As distâncias devem ser medidas considerando o percurso do pedestre, 

desde a entrada do empreendimento até o equipamento ou serviço. 

 Devem ser considerados os equipamentos previstos para a região, desde que 

os mesmos se encontrem em construção, com operação prevista para antes 

da entrega do empreendimento. 

 Devem ser assinalados como serviços básicos: restaurante, lavanderia, igreja, 

museu, casa de espetáculos, teatro, cinema, biblioteca, mercado, salão de 

beleza, farmácia, sapataria, pet-shop, academia, banco, padaria, entre outros. 
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4.2.3.  Acesso ao transporte público 

 

 

4.2.3.1. Objetivo e benefícios 

O transporte público de qualidade tem sido a solução encontrada por diversos 

países para resolver um dos problemas das grandes metrópoles – a mobilidade 

urbana.  

O uso do transporte público, em detrimento ao uso do transporte individual, reduz a 

necessidade de uma malha viária cada vez maior, que resulta na impermeabilização 

de solos e, muitas vezes, na destruição de reservas ambientais ou margens de 

corpos hídricos.  Além disso, reduz a poluição do ar, os congestionamentos e o 

impacto da construção de estacionamentos. Empreendimentos que possuem fácil 

acesso à malha urbana de transportes públicos tendem a ser mais valorizados, pois 

garantem a conectividade e mobilidade de seus moradores e funcionários. 

O objetivo desse requisito é minimizar o uso do transporte individual, por meio da 

escolha de terrenos e implantação do empreendimento com acesso fácil ao 

transporte público como ônibus, trem e metrô. 

 

  

4.2.3.2. Critério 

 Selecionar o terreno e implantar o empreendimento de forma a localizá-lo a, 

no máximo, 500 m de 1 (um) ponto de ônibus ou 1 km de 1 (uma) estação de 

metrô. 

 

  

4.2.3.3. Notas 

 A distância deve ser medida considerando o trajeto do pedestre, da entrada 

do empreendimento ao ponto de ônibus ou estação do metrô.  

 Devem ser considerados pontos de ônibus ou estações de metrô e trem 

previstos para a região, desde que os mesmos se encontrem em construção, 

com operação prevista para antes da entrega do empreendimento.  
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4.3. Áreas verdes e livres 

 

 

Considerando que o Brasil é o país de maior biodiversidade do planeta (IBAMA, 

2008), respeitar essa premissa é de grande importância para a valorização e 

manutenção do equilíbrio ecológico urbano. Dentro de um projeto de paisagismo 

sustentável, deve-se privilegiar o uso de espécies nativas regionais, de preferência 

da microbacia hidrográfica, com capacidade de continuar parte dos ciclos biológicos 

perdidos pela urbanização e minimizar extinções locais tanto da fauna quanto da 

flora. 

Outro aspecto a ser observado é a minimização nos projetos da especificação de 

plantas exóticas ou estrangeiras, também conhecidas como adaptadas, que podem 

ter potencial invasivo nos remanescentes de vegetação nativa, trazendo diversos 

problemas ao bioma local, como extinções e perturbações na dinâmica do verde. 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a invasão biológica é hoje a 

segunda maior causa de perda de biodiversidade no mundo (CARDIM, 2011).  

O clima no local do projeto pode ser uma importante referência quanto ao consumo 

de água pela vegetação. Projetos implantados dentro do Bioma da Mata Atlântica, 

por exemplo, precisam contemplar espécies nativas que apresentam geralmente um 

consumo e transpiração de água mais elevado do que aquelas originárias de biomas 

como a caatinga e o cerrado. Entretanto, é necessário ressaltar que a água 

consumida pela planta é quase toda posteriormente disponibilizada para a atmosfera 

através da evapotranspiração, o que melhora a umidificação do ar e a condição 

respiratória da população. 

O paisagismo, principalmente quando em áreas passíveis de receberem vegetais de 

maior porte (como árvores), deve privilegiar espécies de grande biomassa que 

proporcionam serviços ambientais mais efetivos (diminuição de calor, umidificação 

do ar, retenção de poeiras e barulhos, abrigo de fauna, entre outros). Assim, sempre 

que possível, árvores, de médio e grande porte, devem participar de projetos dito 

sustentáveis.  
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Deve ser privilegiado o plantio sobre solo natural, além de pavimentações externas 

de maior permeabilidade, garantindo áreas de infiltração para a água de chuva no 

terreno, evitando o escoamento para a rede pública de drenagem.  

Com os requisitos da categoria “Áreas verdes e livres”, é esperado que os 

empreendimentos reservem áreas permeáveis e verdes em maior quantidade e 

qualidade, minimizando o impacto das construções na ocupação do solo.   
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4.3.1.  Aumento da área verde do terreno 

 

 

4.3.1.1. Objetivo e benefícios 

As cidades brasileiras estão passando por um período de acentuada urbanização. A 

falta de planejamento, que considere os elementos naturais, acaba por empobrecer 

a paisagem urbana. São inúmeros e de diferentes amplitudes os problemas que 

podem ocorrer, em virtude da interdependência dos múltiplos subsistemas que 

coexistem numa cidade.  

Áreas vegetadas auxiliam no controle do efeito de ilhas de calor nos grandes centros 

urbanos, além de incentivar a biodiversidade e promover o convívio social entre os 

moradores do empreendimento. As áreas verdes são fundamentais em grandes 

cidades, pois capturam CO2 do ambiente e reduzem o impacto causado pelo 

empreendimento. 

O objetivo desse requisito é promover um aumento de áreas verdes no 

empreendimento, contribuindo para o conforto ambiental e visual, o convívio social e 

a qualidade de vida dos moradores. 

 

  

4.3.1.2. Critérios 

 Projetar espaços vegetados em, no mínimo, 30% da área do terreno17. 

Poderão ser computadas as áreas verdes sobre lajes impermeáveis, no 

pavimento térreo ou na cobertura (green roof). As áreas verdes poderão estar 

localizadas sob marquises e demais elementos de sombreamento, desde que 

caracterizadas como áreas externas.  

 Desse total de áreas verdes, no mínimo 50% deverão ser acessíveis aos 

usuários, com o intuito de promover o convívio e visar à melhoria na 

qualidade de vida dos moradores.  

 

                                                             
17 Adotou-se, como referência para a definição da porcentagem mínima de área verde, a legislação de São 
Paulo que exige que 15% ou 20% (em função da localização) da área do terreno seja permeável. 
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4.3.2.  Aumento da área permeável do terreno 

 

 

4.3.2.1. Objetivo e benefícios 

A intervenção do homem no meio ambiente através da impermeabilização do solo 

tem contribuído para sérios problemas urbanos, onde se destacam a intensificação 

de processos erosivos, enchentes e o desequilíbrio no balanço hídrico.  

A permeabilidade do terreno reduz a sobrecarga dos sistemas de drenagem urbana 

e contribui para a amortização das vazões de pico em eventos extremos de chuva, 

minimizando, assim, os riscos de enchentes. Essa estratégia também contribui para 

o aumento da infiltração de água no solo, o que ajuda a reequilibrar o ciclo 

hidrológico urbano.  

O objetivo desse requisito é garantir uma maior área permeável ao empreendimento 

em relação àquela exigida pelos órgãos municipais. 

 

  

4.3.2.2. Critérios 

 Garantir existência de áreas permeáveis em, pelo menos, 25% da área do 

terreno18. 

 Deve ser verificada a taxa de permeabilidade dos materiais especificados 

para a pavimentação externa (sobre solo natural), mas alguns índices podem 

ser adotados para o cálculo inicial, conforme Tabela 7. 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Adotou-se, como referência para a definição da porcentagem mínima de área permeável, a legislação de São 
Paulo que exige que 15% ou 20% (em função da localização) da área do terreno seja permeável. 
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Tabela 7 – Taxa de permeabilidade por tipo de superfície 

TIPO DE SUPERFÍCIE TAXA DE 

PERMEABILIDADE 

Asfalto 5% 

Concreto 5% 

Tijolo 15% 

Concregrama 40% 

Concreto permeável (até 1% de inclinação) 100% 

Gramado (até 1% de inclinação) 75% 

Gramado (de 1% a 3% de inclinação) 65% 

Gramado (de 3% a 10% de inclinação) 60% 

Gramado (inclinação superior a 10%) 55% 

Telhado convencional 5% 

Telhado verde (h do substrato < 10 cm) 50% 

Telhado verde (h do substrato entre 10 cm e 20 cm) 70% 

Telhado verde (h do substrato entre 20 cm e 50 cm) 80% 

Telhado verde (h do substrato > 50 cm) 90% 

Vegetação (até 1% de inclinação) 90% 

Vegetação (de 1% a 3% de inclinação) 80% 

Vegetação (de 3% a 10% de inclinação) 75% 

Vegetação (inclinação superior a 10%) 70% 
 

Fonte: HASELBACH, 2008. 
Adaptação da tabela de coeficientes de escoamentos típicos. 
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4.3.3.  Especificação de um paisagismo sustentável 

 

 

4.3.3.1. Objetivo e benefícios 

O projeto de paisagismo pode oferecer mais do que a função estética. A 

incorporação de conceitos de sustentabilidade no projeto de paisagismo tem servido 

para colaborar com a manutenção do microclima, biodiversidade nativa, 

reconhecimento e valorização de espécies autóctones pela população, oferta de 

alimentos, promoção do conforto térmico e mitigação do efeito ilha de calor. 

 A incorporação de espécies comestíveis ao paisagismo educa para a necessidade 

de se resgatarem hábitos saudáveis, como o de cultivar alguns alimentos para o 

consumo próprio.  

O objetivo desse requisito é promover um espaço produtivo e de qualidade de vida 

na área verde do condomínio, proporcionando aos moradores o contato com a terra 

e estreitando a relação deles com a natureza, além de melhorar as condições 

urbanas e o equilíbrio ecológico, minimizando os impactos humanos ao meio 

ambiente. 

 

 

4.3.3.2. Critérios 

 Desenvolver um projeto de paisagismo com espécies nativas locais (mínimo 

de 70%), evitando a especificação de espécies exóticas, sobretudo as 

potenciais invasoras.  

 Atentar para o uso da maior biomassa possível, com espécies de grande 

porte e plantas frutíferas nativas, com capacidade de manutenção da 

avifauna, além de privilegiar a diversidade de espécies em 100% das áreas 

verdes do empreendimento.  

 Especificar pomar ou horta comunitária em pelo menos 5% da área do 

empreendimento (paisagismo produtivo). Considerar a especificação de 

diversas espécies, no mínimo 10, evitando-se monocultura. 
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4.4. Uso racional de água  

 

 

A crescente preocupação com a disponibilidade de água no planeta vem exigindo 

uma nova consciência em relação à utilização desse recurso. E a tendência para os 

próximos anos é um aumento ainda maior do consumo, devido ao crescimento 

populacional acentuado e desordenado, principalmente nos grandes centros 

urbanos.  

De acordo com o Relatório do Fórum Econômico Mundial de 2010, a expectativa é 

que, em 2030, haja um déficit global de água potável de 40% entre demanda 

prevista e suprimento disponível (UNFPA, 2011, p. 98). 

Segundo Roaf, Crichton e Nicol (2009, p. 190), a qualidade da água será 

extremamente afetada pelas mudanças climáticas: os níveis mais altos dos mares 

deverão interferir nos padrões naturais de drenagem, linhas costeiras e redes de 

água e esgoto; as tempestades mais intensas e frequentes podem poluir fontes de 

água; a mudança no nível da água subterrânea pode prejudicar o abastecimento; 

entre outras consequências.  

No Brasil, de acordo com Hespanhol (2008)19, apud Agopyan e John (2011, p. 125): 

Mesmo em regiões com oferta abundante de água, como o Sudeste, 

a concentração do consumo pode levar a situações de estresse 

hídrico: a região metropolitana de São Paulo tem uma disponibilidade 

de 217m³/hab.ano, 0,6% da disponibilidade média brasileira 

(33.944,73 m³/hab.ano) e muito abaixo do que é considerado como 

situação de escassez crônica de água. 

O uso racional da água deve ser considerado uma prioridade ambiental e social. Daí 

a necessidade de programas e leis que promovam a conscientização da população 

e, principalmente, a implantação de tecnologia de ponta, reúso de água, 

aproveitamento de águas pluviais, entre outros.  

Em empreendimentos residenciais, a utilização de grandes volumes de água implica 

um aumento nos custos de operação e manutenção. A gestão e o uso eficiente da 

                                                             
19 HESPANHOL, I. Um novo paradigma para a gestão de recursos hídricos. Estud. Av. v. 22, 2008. 



 

Bruna Canela de Souza Godoi 

99 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

água podem reduzir custos condominiais e individuais, além de contribuir de forma 

positiva para a conservação desse recurso e a garantia de disponibilidade para as 

gerações futuras. Estratégias como a utilização de dispositivos economizadores, 

estabelecimento de limites de vazão para equipamentos, medição individualizada de 

consumo, utilização de água pluvial e efluente tratado para fins menos nobres 

devem ser adotados para promover o uso eficiente da água.     

Equipamentos economizadores de água contribuem para a conservação de água 

potável e a redução de geração de esgoto. Além disso, o aproveitamento de água 

pluvial, o reúso de águas cinzas20 e um projeto de paisagismo com plantas 

resistentes ao período seco possibilitam uma economia ainda maior de água potável 

(CIB, 1999, p. 73). 

Um estudo realizado em Denver, Colorado, ilustra o efeito da pressão da água sobre 

a economia desse recurso. O uso de água foi comparado entre casas localizadas 

em diferentes zonas de pressão em toda a cidade. Foi constatada uma economia 

anual no consumo de água de cerca de 6% nas casas cujo abastecimento de água 

se dava a pressões mais baixas, quando comparadas às casas com abastecimento 

de água a altas pressões (EPA). Outros estudos indicam que uma redução de 

pressão de 30 mca21 para 17 mca pode resultar em uma economia de 30% no 

consumo de água (ANA; FIESP; SINDUSCON-SP, 2005). 

Assim, os requisitos da categoria “Uso racional de água” visam a promover a gestão 

sustentável dos recursos hídricos. Com o uso eficiente da água, os usuários da 

edificação são beneficiados com menores taxas condominiais e individuais, ao 

mesmo tempo em que os impactos ambientais são reduzidos. 

                                                             
20 Águas cinzas são as águas servidas domésticas, excluindo os efluentes sanitários (provenientes de bacias e 
mictórios). 
21 Metro de coluna d´água. 
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4.4.1.  Especificação de dispositivos economizadores de água 

 

 

4.4.1.1. Objetivo e benefícios  

Dispositivos como bacias sanitárias, chuveiros e torneiras são os grandes 

consumidores de água em edifícios residenciais. 

O uso de dispositivos economizadores de água como bacias sanitárias, mictórios, 

torneiras, duchas e chuveiros auxilia na minimização da sobrecarga dos sistemas de 

captação, tratamento e distribuição de água potável. Essas estratégias contribuem 

para a conservação dos corpos hídricos, para a funcionalidade dos processos do 

ciclo hidrológico e a consequente garantia de disponibilidade deste recurso para 

futuras gerações. Há, também, uma contribuição na redução de uso de compostos 

químicos no processo de tratamento de efluentes. Os usuários da edificação são 

beneficiados com a economia no consumo e a redução de taxas individuais ou 

condominiais com os serviços de abastecimento.   

O objetivo desse requisito é estimular a especificação de dispositivos 

economizadores de água nos projetos residenciais, visando à economia de água e à 

educação ambiental dos moradores e funcionários. 

 

  

4.4.1.2. Critérios 

 Especificar os seguintes dispositivos economizadores de água (ou outros de 

maior economia) nas áreas comuns, incluindo áreas internas e externas: 

o Bacia sanitária com sistema de duplo acionamento (máximo 

3 e 6 litros/acionamento); 

o Válvula de descarga para mictório (se houver) temporizada 

ou com acionamento por sensor (máximo 8 litros/min); 

o Torneira de bancada de banheiros e lavabos com 

acionamento temporizado ou por sensor, equipada com 

arejador de vazão constante (máximo 8 litros/min); 
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o Torneira das pias de cozinha ou churrasqueira com restritor 

de vazão constante (máximo 8 litros/min); 

o Torneira de serviço/jardim com registro regulador de vazão 

(máximo 19 litros/min); 

o Nas áreas internas, chuveiros ou duchas que apresentem 

vazão máxima de 12 litros/min (exceto chuveiro de sauna); 

o Nas áreas externas, duchas com acionamento temporizado, 

programado para, no máximo, 35 segundos. 

 Especificar os seguintes dispositivos economizadores de água (ou outros de 

maior economia) nas áreas privativas: 

o Bacia sanitária com sistema de duplo acionamento (máximo 

3 e 6 litros/acionamento); 

o Torneira das pias de cozinha, terraço gourmet, área de 

serviço e lavatórios de banheiros com restritor de vazão 

constante de, no máximo, 8 litros/min. 

 

  

4.4.1.3. Nota 

Como o chuveiro das áreas privativas (dispositivo responsável pelo grande consumo 

de água potável em empreendimentos residenciais), em geral, não é especificado no 

memorial de Arquitetura, já que não é entregue pelas construtoras, o projeto 

hidráulico deve ser dimensionado para limitar a pressão máxima nas unidades 

habitacionais em 30mca. Como é possível constatar no Gráfico 25 a seguir, a 

pressão impõe a vazão máxima. Dessa forma, uma vez limitada a pressão, evita-se 

que duchas de grande vazão de água (em alta pressão) sejam instaladas pelos 

usuários. 
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Gráfico 25 – Característica técnica do chuveiro Belle Époque da DECA. 

Fonte: DECA (www.deca.com.br). 
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4.4.2.  Aproveitamento de água de chuva 

 

 

4.4.2.1. Objetivo e benefícios  

Diante da degradação dos recursos hídricos e a consequente escassez da água em 

praticamente todo o mundo, torna-se importante o seu gerenciamento eficaz.  

A utilização de água pluvial auxilia na minimização da sobrecarga dos sistemas de 

captação, tratamento e distribuição de água potável, além da conservação desse 

importante recurso natural. Essa estratégia também contribui para a amortização 

das vazões de pico em eventos extremos de chuva, minimizando riscos de 

enchentes. Para os usuários, tem-se uma redução na demanda de abastecimento 

de água potável e, consequentemente, nos custos envolvidos. Por fim, encoraja a 

conservação de água, a autossuficiência e a postura ativa perante os problemas 

ambientais. 

O objetivo desse requisito é a redução da demanda de água potável para fins menos 

nobres, por meio da captação e aproveitamento da água pluvial. 

 

   

4.4.2.2. Critérios 

 Considerar em projeto o aproveitamento da água de chuva captada nas áreas 

de cobertura e pavimentos externos impermeáveis.  

 Para cálculo do volume aproveitável de água pluvial e do dimensionamento 

do reservatório, devem ser considerados os parâmetros da norma técnica 

NBR 15527, que estabelece (ABNT, 2007): 

V= P x A x C x h 

V= volume anual, mensal ou diário de água de chuva aproveitável 

P= precipitação média anual, mensal ou diária 

A= área de coleta  

C= coeficiente de escoamento superficial da cobertura  
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h= fator de captação (eficiência do sistema de captação, levando em conta o 

dispositivo de descarte de sólidos e desvio de escoamento inicial). 

 

 A água pluvial armazenada deverá ser utilizada para fins não potáveis, como 

irrigação, lavagem de pisos ou descargas. Os parâmetros de qualidade de 

água de chuva para utilização para fins menos nobres deverão seguir os 

requisitos descritos na norma técnica NBR 15527, item 4.5 (Qualidade da 

água). 

 É importante ressaltar, nas especificações de projeto, que as torneiras de 

jardim abastecidas com água pluvial (não potável) devem ser identificadas e 

protegidas com porta-cadeado, a fim de se evitar qualquer risco de 

contaminação. 

 

 

4.4.2.3. Notas 

 No período inicial da chuva, são carreados detritos e contaminantes que ficam 

sobre telhado e calhas. Alguns minutos de chuva fazem a limpeza desses 

elementos. Esses primeiros minutos de chuva recebem o nome de first flush 

(escoamento inicial). Conforme a norma técnica NBR 15527, é recomendada 

a especificação de dispositivo para descarte desse escoamento inicial. 

 O Gráfico 26 apresenta os dados de precipitação para a cidade de São Paulo. 

Tais dados podem ser usados no dimensionamento dos reservatórios e 

definição do balanço hídrico (cálculo de oferta e demanda de água). A média 

anual de precipitação para um período histórico de 30 anos na cidade de São 

Paulo é de 1.355 mm de chuva. É nítida a existência de um período chuvoso 

na cidade, de outubro a março (sendo janeiro o mês que mais chove), e de 

um período seco, de abril a setembro (sendo agosto o mês de menor 

precipitação). 
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Gráfico 26 - Dados pluviométricos da cidade de São Paulo (em mm de chuva) 

– período 1941-1970. 
Fonte: Embrapa. 
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4.4.3.  Tratamento e reúso de águas cinzas 

 

 

4.4.3.1. Objetivo e benefícios 

Existem, hoje, no mercado nacional, tecnologias simples e sistemas compactos para 

o tratamento do efluente proveniente dos chuveiros, pias e lavagem de roupa, o que, 

num empreendimento residencial, representa um volume importante de água. 

O tratamento e reúso de águas cinzas reduz a demanda de água potável para fins 

menos nobres. Os usuários da edificação são beneficiados com a economia no 

consumo de água potável e a redução de taxas individuais ou condominiais com os 

serviços de abastecimento.  

O objetivo desse requisito é, portanto, estimular que os projetos hidráulicos 

considerem o tratamento e reúso das águas cinzas produzidas no próprio 

empreendimento. 

 

 

4.4.3.2. Critérios 

 Prever, em projeto, sistema de tratamento de águas cinzas (provenientes de 

lavatórios, chuveiros e lavagem de roupas), capaz de abastecer toda a 

demanda de água para descargas (bacias sanitárias).  

 Para reúso de águas cinzas, os parâmetros de qualidade da água deverão 

seguir a norma técnica NBR 13969 (ABNT, 1997), item 5.6.4 (grau de 

tratamento necessário).   
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4.5. Eficiência energética 

  

 

No setor residencial brasileiro, 27% do consumo de energia elétrica é destinado ao 

uso de geladeiras e freezers, 24% ao uso de chuveiros elétricos, 20% ao uso de ar 

condicionado e 14% ao uso de iluminação artificial. Com exceção da participação de 

geladeiras e freezers, esses percentuais se alteram quando a região sudeste (onde 

está situada a cidade de São Paulo) é analisada isoladamente. No sudeste, a 

iluminação artificial representa 19% do consumo total em residências, 11% do 

consumo é atribuído ao uso do ar condicionado, enquanto os chuveiros elétricos 

detêm a maior participação: 29% do consumo (ELETROBRAS; PROCEL, 2007). 

Além disso, de acordo com dados da ANEEL (2008), de 2002 a 2007, o consumo de 

energia elétrica no setor residencial aumentou 25% em todo o país.  

Diante desse cenário, conclui-se que a eficiência energética do setor residencial 

deverá focar e incentivar cada vez mais temas relacionados à busca de 

eletrodomésticos e aparelhos de ar condicionado eficientes, ao uso de sistema de 

aquecimento de água de uso doméstico por fontes alternativas e ao uso de 

lâmpadas de baixo consumo e elevado fluxo luminoso. 

Sistemas de aquecimento solar de água são obrigatórios em edifícios existentes 

desde a década de 1970 em Israel. Na Espanha, em 2005 e 2006, uma lei passou a 

exigir que novos edifícios tivessem placas fotovoltaicas para geração de eletricidade 

e placas solares para aquecimento de água, respectivamente. Em 2006, a Austrália 

também tornou a instalação de sistemas de aquecimento de água obrigatória para 

alguns tipos de novas construções. E, mais recentemente, um estado da Alemanha 

promulgou uma lei que exige que todos os novos edifícios produzam 20% da água e 

espaços aquecidos usando fontes renováveis, enquanto edifícios existentes terão 2 

anos para atingir a meta de 10% (UNEP, 2009, p. 36 e 37). 

Estratégias de eficiência energética com ênfase em estudos de Arquitetura 

bioclimática e de envoltória são importantes, pois proporcionam conforto térmico e 

lumínico aos ocupantes, ao mesmo tempo em que reduzem a demanda por 

sistemas de ar condicionado e iluminação artificial. 
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De acordo com dados do PROCEL Edifica, estima-se um potencial de redução no 

consumo de energia elétrica de 30% em edifícios existentes, com intervenções nos 

sistemas de iluminação, ar condicionado e envoltória, visando à eficiência energética 

global; percentual que pode chegar a 50% em novas construções. 

A categoria “Eficiência Energética” trata de temas e requisitos técnicos que devem 

ser adotados nos empreendimentos residenciais, de modo a torná-los mais 

eficientes no âmbito da conservação e uso racional de energia. Com isso, os 

usuários da edificação são beneficiados com a racionalização energética do 

empreendimento que reduz diretamente as taxas condominiais. A sociedade ganha 

com a redução da demanda de serviços das concessionárias, contribuindo para a 

melhoria de geração e distribuição de energia das usinas, reduzindo a procura por 

novas fontes de energia, evitando e diminuindo os impactos ambientais.  
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4.5.1.  Redução de consumo de energia em áreas comuns – 

iluminação 

 

 

4.5.1.1. Objetivo e benefícios 

Os sistemas de iluminação eficientes são resultado de projeto e especificação de 

luminárias que atendem o nível de iluminamento necessário e suficiente nos 

ambientes, com a menor potência elétrica das lâmpadas e componentes.  

Tal estratégia contribui para a redução no consumo de energia do condomínio, o que 

resulta em benefícios ambientais e econômicos. 

O objetivo desse requisito é orientar para a especificação de sistemas de iluminação 

mais eficientes nas áreas comuns dos empreendimentos residenciais sem, no 

entanto, comprometer a qualidade, o conforto ou a segurança. 

 

 

4.5.1.2. Critérios 

 Para o projeto luminotécnico das áreas internas e externas de uso comum do 

empreendimento, deverão ser tomados, como valores máximos de Densidade 

de Potência de Iluminação (DPI)22 por ambiente, os descritos nas Tabelas 8 e 

9, apresentadas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Densidade de Potência de Iluminação (W/m2) ou DPI = {Nº luminárias no ambiente X [potência elétrica dos 
reatores (perdas) por luminária + potência das lâmpadas por luminária]} / Área do ambiente.  
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Tabela 8 – Limites máximos recomendados de Densidade de Potência de Iluminação (em W/m²) 
– Ambientes Internos 

Ambientes internos 
DPI 

(W/m²) 

Academia  7,8 

Banheiro 5,0 

Casa de máquina 6,0 

Circulação interna 7,1 

Comércio (no caso de edifício residencial com 
serviços e comércios no térreo) 18,1 

Depósito 5,0 

Escada 7,4 

Espaço Gourmet (área de mesas) 9,6 

Espaço Gourmet (área de preparo) ou cozinha 10,7 

Garagem 2,0 

Hall de entrada ou lobby 8,0 

Home office ou sala de informática (lan house) 11,9 

Home theater ou cinema 4,0 

Lavanderia 6,5 

Quadra de esporte 32,4 

Sala de convivência 6,0 

Sala de leitura 10,0 

Salão de festas,  jogos ou recreação infantil 11,9 

Vestiário 8,1 
 

Fonte: Brasil, 2010c. Adaptada da Tabela 4.2: Limite máximo 
aceitável de densidade de potência de iluminação (DPIL) para o 
nível de eficiência pretendido – Método das atividades do edifício. 

 

Tabela 9 – Limites máximos recomendados de Densidade de Potência de Iluminação (em W/m²) 
– Áreas externas 

Áreas e elementos externos 
DPI 

(W/m²) 

Marquises e beirais 13,5 

Área de paisagismo e praças 2,2 

Circulações de veículos e pedestres 3,3 
 

Fonte: ASHRAE, 2007b. Adaptada da Tabela 9.4.5: Limites de 
iluminação externa. 

 

 As lâmpadas das áreas externas com potência acima de 100 W deverão 

possuir eficiência luminosa mínima de 60 lumens por Watt [lm/W]. 
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4.5.1.3. Notas 

 A potência total do conjunto lâmpada + reator nas luminárias de destaque e 

na decoração (Ex: luminárias dicroicas para destaque de um objeto de arte, 

etc.) de um determinado ambiente social pode ser desconsiderada no cálculo 

de DPI desse ambiente, desde que a somatória de potência dessas 

luminárias de destaque não ultrapasse 20%23 da potência total das luminárias 

do ambiente (luminárias de destaque + luminárias gerais do ambiente). Além 

disso, essas luminárias específicas deverão possuir controle manual 

independente e separado (interruptor) do controle da iluminação geral do 

ambiente.     

 As luminárias externas específicas para Sistema de Segurança Patrimonial 

(CFTV, Controle de Acesso, Barreiras Perimetrais, etc.) podem ser 

desconsideradas para os cálculos de DPI e atendimento de eficiência 

luminosa, desde que os circuitos elétricos estejam separados dos circuitos de 

iluminação das demais luminárias externas. 

 Os níveis de iluminância (em lux), exigidos pela norma técnica NBR 5413 

para ambientes internos (ABNT, 1992), devem ser atendidos normalmente 

pelo projeto luminotécnico. Isso não impede, entretanto, que o projeto tenha 

sua DPI reduzida. 

 

                                                             
23 Conforme ASHRAE, 2007b. 
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4.5.2.  Automação do sistema de iluminação em áreas comuns 

 

 

4.5.2.1. Objetivo e benefícios 

O controle automatizado do sistema de iluminação das áreas comuns das 

edificações permite a utilização mais racional e eficaz de energia.  

Assim, os usuários da edificação são beneficiados com a economia de energia do 

empreendimento que reduz diretamente as taxas condominiais.  

O objetivo desse requisito é eliminar o desperdício de energia, através do 

desligamento automático das luminárias, em períodos em que seu uso é 

desnecessário. 

 

 

4.5.2.2. Critérios 

[ÁREAS INTERNAS] 

 Especificar sistema ou dispositivos de desligamento automático de 

iluminação, em todas as áreas comuns, excetuando garagens fechadas e 

cobertas. O sistema ou dispositivo poderá ser composto por uma ou mais das 

seguintes opções: 

o Sensor de presença 

o Programador horário (timer) 

o Automação predial 

 Para as áreas de estacionamentos de veículos (estacionamento em subsolos, 

garagens fechadas, etc.): 

o Nas áreas de circulação de veículos e pessoas deverão ser 

projetados circuitos-vigia de iluminação 24 horas, separados 

dos outros circuitos de iluminação; 

o Nas áreas de vagas de estacionamento deverão ser 

propostos sensores de presença temporizados que 
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permitam que as luminárias integradas ao sensor 

permaneçam ligadas durante um período mínimo de 10 

minutos, após a desocupação da área. 

[ÁREAS EXTERNAS] 

 Especificar sistema ou dispositivos de desligamento automático de iluminação 

externa das áreas comuns (paisagismo, estacionamento externo exposto ou 

coberto, áreas de lazer, etc.) integrados por sensores ou relés fotoelétricos, 

de modo a controlarem o desligamento da iluminação externa nos períodos 

com presença de luz natural suficiente. 

 

  

4.5.2.3. Notas 

Devem ser tomados como exceção: 

 Circuitos de iluminação em áreas onde o desligamento automático poderá 

trazer riscos aos ocupantes (áreas técnicas: centro de medição, subestação, 

casa de bombas, casa de máquinas de elevadores, etc.). Nesses ambientes 

deve ser previsto dispositivo de controle manual local (interruptor) somente.    

 Áreas de acesso restrito como salão de festas e espaço gourmet. 

 Circuitos de iluminação de balizamento de veículos ou pedestres em áreas 

que não possuam qualquer contribuição de iluminação natural (escadarias, 

rampas de estacionamento, etc.). 
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4.5.3.  Redução de consumo de energia em áreas comuns – 

equipamentos 

 

 

4.5.3.1. Objetivo e benefícios 

O uso de equipamentos com alto nível de rendimento na realização de uma função 

ou trabalho (aquecer, bombear, ventilar, condicionar, etc.) contribui diretamente para 

a redução de consumo de energia.  

Assim, os usuários da edificação são beneficiados com a racionalização energética 

do empreendimento, o que gera impactos econômicos e ambientais positivos.  

O objetivo desse requisito é orientar para a especificação de equipamentos de 

melhor eficiência energética, nas áreas comuns dos empreendimentos. 

 

 

4.5.3.2. Critérios 

 Deverão ser especificados chuveiros elétricos (das áreas comuns do 

empreendimento) que possuam a etiquetagem do programa PBE/INMETRO 

nível “B”24, no mínimo. 

 Deverão ser especificados aquecedores de passagem a gás, tanques de 

acumulação de água quente e aparelhos de ar condicionado (das áreas 

comuns do empreendimento) que possuam a etiquetagem do programa 

PBE/INMETRO nível “A”. 

 Projetos que possuam mais de um elevador por hall (social ou serviço) 

deverão prever somente 1 (um) controle de chamada (botoeira) com sistema 

eletrônico e inteligente de tráfego dos elevadores. 

 Todos os motores elétricos de indução trifásicos de ventiladores e exaustores 

das áreas comuns (exaustores/ventiladores de churrasqueiras, copa, 

                                                             
24 De acordo com a última Tabela de consumo/eficiência energética de chuveiros elétricos divulgada pelo 
INMETRO em 14 dez. 2011, ainda não existem modelos de duchas e chuveiros com Nível “A” de eficiência 
energética.  
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garagens, piscinas cobertas, vestiários, academia, etc.) deverão pertencer à 

linha de “alto rendimento”, de acordo com a NBR 17094 (ABNT, 2008b).  
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4.5.4.  Desligamento automático de equipamentos 

 

 

4.5.4.1. Objetivo e benefícios socioambientais 

O controle automatizado de equipamentos e sistemas permite a utilização mais 

racional e eficaz de energia, eliminando falhas provenientes do controle manual.  

Através do desligamento automático dos equipamentos e sistemas em períodos em 

que seu uso é desnecessário, elimina-se o desperdício, resultando em economia 

direta de energia.  

O objetivo desse requisito é orientar para a adoção de sistemas de desligamento 

automático de equipamentos, nas áreas comuns dos empreendimentos residenciais. 

 

 

4.5.4.2. Critérios 

 Especificar sistema ou dispositivos de desligamento automático dos 

equipamentos e sistemas (bombas hidráulicas, aquecedores, dosadores, 

ionizadores, aparelhos de ar condicionado, ventiladores e exaustores, etc.) 

instalados nas áreas comuns, com o principal objetivo de eliminar o 

desperdício de energia em períodos de não utilização. O sistema ou 

dispositivo de desligamento poderá ser composto por uma ou mais das 

seguintes opções: 

o Automação local própria do sistema ou equipamento 

o Sensores de presença 

o Programador horário (timer) 

o Automação predial 

 

 

4.5.4.3. Notas 

 Não precisam ter o desligamento automatizado: 

o Ventiladores de pressurização de escadas. 
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o Ventiladores/exaustores e equipamentos de ar condicionado 

de áreas técnicas (Casa de Máquinas de Elevadores, Sala 

de Transformadores, Sala de Geradores, etc.). 

o Equipamentos instalados em áreas de uso contínuo, como a 

guarita. 
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4.5.5.  Medição de energia nas áreas comuns 

 

 

4.5.5.1. Objetivo e benefícios 

O monitoramento setorizado do consumo de energia das áreas comuns permite um 

melhor gerenciamento do uso dos sistemas e equipamentos, indispensável para a 

criação de estratégias e procedimentos em busca da otimização energética, através 

da facilidade de verificação e rapidez de percepção de desvios e perdas e com o 

acompanhamento de históricos de consumo.  

Assim, os usuários da edificação são beneficiados com a racionalização energética 

do empreendimento, o que reduz diretamente as taxas condominiais.  

O objetivo desse requisito é orientar para a especificação e instalação de sistemas 

de monitoramento do consumo de energia por uso final, nas áreas comuns do 

empreendimento. 

 

 

4.5.5.2. Critérios 

 Nas áreas comuns, deverão ser especificados medidores de energia para 

monitoramento do consumo por tipo de utilização ou uso final, em função dos 

diversos sistemas prediais existentes no empreendimento.  

 Deverão ser previstos medidores que monitorem o consumo de energia 

isoladamente para as cargas específicas de equipamentos (medição dos 

quadros de luz e força finais) ou conjuntos de equipamentos de um mesmo 

uso (medição por agrupamento de alimentadores dos quadros de luz e força 

nos quadros gerais de distribuição em baixa tensão), separados e agrupados 

em função das utilizações, entre elas: 

 

[SISTEMA HIDRÁULICO]  

o Um ou mais medidores para conjunto de bombas de 

recalque (água potável/ águas pluviais/ servidas/ águas de 

reúso), pressurizadores de água, etc. 
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o Um medidor ou mais medidores para os quadros de força 

das piscinas (se houver).  

[QUADROS DE LUZ E FORÇA DAS ÁREAS COMUNS INTERNAS] 

o Um ou mais medidores monitorando o consumo dos quadros 

de iluminação, tomadas e equipamentos das áreas comuns 

internas (Hall de Elevadores, Recepção, Salão de Festas, 

Salão de Jogos, etc.). 

[QUADROS DE LUZ E FORÇA DAS ÁREAS COMUNS EXTERNAS] 

o Um ou mais medidores monitorando o consumo dos quadros 

de iluminação, tomadas e equipamentos das áreas comuns 

externas (Iluminação de paisagismo, tomadas de uso geral 

das áreas externas, etc.). 

[QUADROS DE LUZ E FORÇA DAS ÁREAS DE GARAGENS] 

o Um ou mais medidores monitorando o consumo dos quadros 

de iluminação, tomadas e equipamentos das áreas de 

garagens e estacionamento de veículos (Iluminação e 

tomadas das áreas de garagens). 

[QUADROS DE FORÇA DOS ELEVADORES] 

o Um ou mais medidores monitorando o consumo dos 

elevadores. 

[QUADROS DE FORÇA DE EQUIPAMENTOS] 

o Um ou mais medidores monitorando o consumo de cargas 

de equipamentos que possuam potência elétrica nominal 

acima de 10 kW por equipamento.   

o Exemplos de equipamentos: aparelhos de ar condicionado, 

ventiladores e exaustores de churrasqueiras e garagens, 

aquecedores elétricos, etc. 

o Caso o equipamento possua potência nominal acima de 10 

kW e circuito elétrico separado e interligado a um quadro de 
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luz e força, deverá ser instalado um medidor de energia em 

seu circuito. 

o Caso o equipamento ou um conjunto de equipamentos 

esteja interligado num quadro de força específico, deverá 

ser instalado um medidor de energia geral do quadro. 

 

 

4.5.5.3. Nota 

 Não há necessidade de medição separada em equipamentos e sistemas 

relacionados a combate a incêndio, como sistema de hidrantes, sprinklers, 

pressurização de escadas, extração de fumaça, etc. 

 



 

Bruna Canela de Souza Godoi 

121 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

4.5.6.  Aquecimento solar de água 

  

 

4.5.6.1. Objetivo e benefícios 

A radiação solar é considerada energia renovável e limpa, em termos ambientais, já 

que se trata de uma fonte natural, permanente e não poluente. O Decreto de Lei nº 

49.148 do município de São Paulo obriga a entrega e instalação completa do 

sistema de aquecimento de água com coletores solares para unidades residenciais, 

unifamiliares e multifamiliares que tenham número igual ou superior a 4 (quatro) 

banheiros por unidade habitacional. O mesmo Decreto instaura que, caso a unidade 

residencial possua até 3 (três) banheiros, tornam-se obrigatórias a entrega e a 

instalação de toda a infraestrutura (sistema de instalação hidráulica, prumadas, 

respectiva rede de distribuição e suporte estrutural adequado) que permita a 

instalação do reservatório térmico e das placas coletoras de energia solar por parte 

do condomínio. 

A utilização de placas solares para aquecimento de água tem como principal 

benefício a redução da demanda de energia para um sistema que possui elevada 

participação energética no setor residencial – o chuveiro elétrico. 

O objetivo desse requisito é orientar o detalhamento do projeto de instalação de 

sistema de aquecimento solar de água em empreendimentos residenciais. 

 

 

4.5.6.2. Critérios 

 Deverão ser especificados em projeto os itens seguintes relacionados ao 

controle e à eficiência dos equipamentos: 

 

Sistema de Controle: 

[AQUECIMENTO DE ÁGUA DE USO DOMÉSTICO POR COLETORES SOLARES]  

 Especificar sistema ou dispositivos de desligamento automático das bombas 

hidráulicas de recirculação (se houver), com o principal objetivo de reduzir e 
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eliminar o desperdício de energia em períodos de não utilização e em horários 

desnecessários. O sistema ou dispositivo de desligamento poderá ser 

composto por uma das seguintes opções:    

o Sistema de bombas de recirculação local das placas solares 

e tanque de acumulação: 

Desligamento automático por monitoramento de temperatura 

diferencial das placas solares e tanque de acumulação, 

através de termostato diferencial eletrônico. 

o Sistema de bombas de recirculação geral das prumadas de 

água quente: 

Desligamento automático em intervalos de tempo 

determinado, caso a temperatura das prumadas esteja 

abaixo da temperatura predeterminada de projeto, através 

de timer cíclico eletrônico. 

[AQUECIMENTO DE ÁGUA DE PISCINAS POR COLETORES SOLARES] 

 Especificar sistema ou dispositivos de desligamento automático dos 

aquecedores complementares (backup) das piscinas (bombas de calor 

elétricas ou sistema conjugado com aquecedores a gás), bombas hidráulicas 

de recirculação e demais componentes (dosadores, ionizadores, etc.), com o 

principal objetivo de reduzir e eliminar o desperdício de energia em períodos 

de não utilização e em horários desnecessários. O sistema ou dispositivo de 

desligamento poderá ser composto por uma das seguintes opções: 

o Automação local própria do sistema ou equipamento 

o Programador horário (timer) 

o Automação predial 

 

Eficiência dos equipamentos: 

 Deverão ser especificadas placas solares que possuam a etiquetagem do 

programa PBE/INMETRO nível “A”. 
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4.6. Materiais de menor impacto ambiental 

 

  

Um dos maiores impactos ambientais causados pela construção civil é a extração de 

matéria-prima e consumo de recursos como água e energia para processamento 

dos produtos. Projetos concebidos com estratégias de desenho sustentável e a 

escolha de produtos adequados contribuem para a redução desses impactos 

ambientais. 

Para Campos (2007, p. 2), contemporaneamente, um dos problemas na forma de 

projetar decorre da dissociação da etapa de projeto com a etapa de construção. 

Segundo o mesmo autor, os materiais e os métodos construtivos (em grande parte 

das atuais práticas projetuais) não são levados em consideração, o que resulta em 

ajustes ou improvisações onerosos em fases adiantadas do projeto ou ainda no 

próprio canteiro de obras. 

A definição do fornecedor é uma importante etapa do desenvolvimento de projetos. 

Devem ser consideradas empresas que demonstrem preocupação social e 

ambiental. A seleção dos materiais deve se basear no desempenho ambiental do 

produto, sua vida útil e na saúde dos usuários (CIB, 1999, p. 71 e 72). 

Devem ser incorporados ao processo projetual três passos básicos: a pesquisa, a 

avaliação e a seleção dos materiais (VOSGUERITCHIAN, 2006, p. 117). 

Questões ambientais importantes relacionadas à fabricação de materiais são: a 

redução da quantidade de matéria-prima e energia incorporada aos produtos; a 

emissão de voláteis provenientes dos produtos em uso; a  reparabilidade (facilidade 

de desmontagem e reparo na fábrica) e  a reciclabilidade (CIB, 1999, p. 64). 

O projetista deverá considerar em seu programa de necessidades a preferência por 

produtos e materiais fabricados na região, no intuito de favorecer a economia local e 

reduzir a emissão de poluentes com o transporte. Deverá, ainda, optar por produtos 

com conteúdo reciclado incorporado, por serem produtos que reduziram o uso de 

matéria-prima virgem por matéria-prima processada. Produtos fabricados com 

materiais rapidamente renováveis, como bambu e eucalipto, também deverão ser 

analisados pelo arquiteto, juntamente com demais fatores como, por exemplo, a 

emissão de voláteis tóxicos.  
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Materiais com baixa toxicidade geram ambientes com melhor qualidade do ar e 

preservam a saúde dos usuários e do meio ambiente. Tintas, selantes, resinas e 

outros produtos líquidos emitem compostos orgânicos voláteis que prejudicam a 

saúde dos usuários e aplicadores. Tintas de fachada podem sofrer lixiviação e 

contaminar solo e lençol freático. Madeiras tratadas quimicamente tornam-se 

resíduos tóxicos. 

Pesquisas sobre materiais construtivos em termos de energia incorporada, 

durabilidade, massa térmica e custo, sobretudo nos países em desenvolvimento, 

precisam ser desenvolvidas (UNEP, 2009, p. 15). Entretanto, é fato que estratégias 

como o reúso, a desmontagem, a adaptabilidade dos espaços e a facilidade de 

manutenção contribuem para a redução da energia incorporada em novos materiais, 

sem comprometer a longevidade ou eficiência do edifício (VOSGUERITCHIAN, 

2006, p. 113). 

Os requisitos de sustentabilidade da categoria “Materiais de menor impacto 

ambiental” têm como objetivo promover e estimular a escolha de materiais 

certificados, provenientes de fornecedores idôneos, com produção local, resíduos 

incorporados, matéria-prima rapidamente renovável e de baixa toxicidade.   
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4.6.1.  Especificação de materiais de reúso, com conteúdo reciclado 

ou rapidamente renovável 

 

 

4.6.1.1. Objetivo e benefícios 

Apesar de ainda incipiente, a indústria nacional tem apresentado alternativas de 

materiais de menor impacto ambiental para a construção civil. 

A utilização de materiais provenientes de demolição, com conteúdo reciclável em 

sua composição ou oriundos de matéria-prima rapidamente renovável, reduz a 

necessidade de extração de recursos naturais para a sua fabricação, promovendo a 

preservação da biodiversidade. Além disso, influencia a cadeia de valor a reutilizar 

os resíduos gerados e evitar a poluição e a criação de novas áreas para a 

destinação de resíduos. 

O objetivo desse requisito é estimular o uso de materiais de acabamento 

alternativos, a fim de incitar a pesquisa de soluções inovadoras e sustentáveis entre 

os projetistas envolvidos. 

 

 

4.6.1.2. Critério 

 Especificar materiais de acabamento de menor impacto ambiental para 

paredes, pisos e tetos das áreas comuns do empreendimento (garagens, 

caixas de escada, halls, banheiros, sala de espera, salas de lazer como 

brinquedoteca, salão de festas, cozinha gourmet, lobby, etc.), bem como para 

fachadas e coberturas. Pelo menos 20% do total (em área) de acabamentos 

aplicados nas paredes, pisos e tetos deve ser classificado como: 

o Materiais de demolição (reúso). 

o Materiais com conteúdo reciclado25 – pós-consumo ou pré-

consumo. 

                                                             
25 Conteúdo reciclado: resíduo gerado pós-venda e pós-consumo ou resíduo gerado pelo processo de 
fabricação de um produto e que é incorporado como matéria-prima em um novo produto, sendo considerado 
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o Materiais com conteúdo rapidamente renovável26. 

 

 

4.6.1.3. Notas 

 Esse requisito considera apenas os materiais de acabamento em virtude do 

poder de decisão do arquiteto na definição desses elementos. Ainda há pouca 

oferta de acabamentos que atendam aos critérios desse requisito, e muitas 

são as dificuldades de se obterem dos fabricantes informações e evidências 

sobre a composição do produto. Por isso a definição do parâmetro de apenas 

20% da área dos acabamentos com características de reúso, reciclagem ou 

rápida renovação. 

 Não existe no Brasil um banco de dados com as porcentagens de conteúdo 

reciclável para materiais de acabamento. Por esse motivo não se definiu um 

percentual mínimo de conteúdo reciclado ou conteúdo rapidamente renovável 

para o material. O intuito principal desse requisito, considerando o momento 

atual da construção civil, é exercitar projetistas e fabricantes a demandar e 

ofertar essas informações, inexistentes no mercado nacional. O ideal é criar a 

rotina da pesquisa de novos materiais, para que, por meio de comparações 

entre as opções e a análise das demais características pertinentes, o 

arquiteto faça a escolha do acabamento que julgar mais sustentável em 

função do uso, da localização e da tipologia do empreendimento. 

 

                                                                                                                                                                                              
conteúdo reciclado pós-industrial ou pré-consumo. Resíduo gerado por um processo de fabricação e 
reaproveitado no mesmo processo não é considerado conteúdo reciclado, segundo a ISO 14021. 
 
26 Material Rapidamente Renovável: matéria-prima advinda de fonte vegetal ou animal que pode ser produzida 
e reposta em até 10 anos, como bambu, eucalipto e teca. O linóleo é exemplo de um produto que possui 
matéria-prima rapidamente renovável em sua composição, como cortiça, óleo mineral e juta. 
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4.6.2.  Especificação de materiais regionais 

 

 

4.6.2.1. Objetivo e benefícios 

O Brasil e, sobretudo a região Sudeste, onde se situa a capital paulista, possui uma 

grande diversidade de materiais de acabamentos extraídos e manufaturados 

localmente, o que não justifica a especificação da maioria dos materiais importados 

ou oriundos de regiões muito distantes. 

A especificação de materiais da região privilegia e valoriza os recursos, a cultura, a 

economia e a comunidade locais. Reduz ainda a demanda por transporte e, 

consequentemente, a emissão de CO2 na atmosfera. 

O objetivo desse requisito é estimular o uso de materiais regionais de acabamento, a 

fim de incentivar a pesquisa por soluções locais/nacionais. 

 

  

4.6.2.2. Critério 

 Especificar produtos regionais que tenham sido produzidos (extraídos e 

manufaturados) dentro de um raio de 800 km27 do local da obra para, no 

mínimo, 75% do total em metros quadrados dos acabamentos de paredes, 

pisos e tetos das áreas comuns e privativas, além dos materiais empregados 

em fachadas e coberturas. 

                                                             
27 A referência de 800 km para a definição de regionalidade é usada pelo sistema de certificação LEED®. 
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4.6.3.  Especificação de madeira certificada ou de reflorestamento 

 

 

4.6.3.1. Objetivo e benefícios 

Segundo Lavratti e Prestes (2009), 75% das emissões nacionais de CO2 são 

resultantes do desmatamento. 

A utilização de madeiras de reflorestamento promove a redução de demanda por 

espécies nativas. O uso de madeiras com certificado de manejo sustentável garante 

a manutenção da biodiversidade, uma vez que é desenvolvido um plano de plantio e 

extração que visa  a preservar as condições adequadas para a substituição dos itens 

retirados da floresta. Essa é uma forma de evitar a redução dos estoques de 

carbono e preservar os biomas. 

O objetivo desse requisito é garantir a especificação ambientalmente correta dos 

elementos de madeira da edificação, desestimulando o desmatamento e a 

comercialização ilegal de recursos florestais. 

 

 

4.6.3.2. Critério 

 Todos os elementos de madeira incorporados ao empreendimento (pisos, 

portas, batentes, portais, rodapés, painéis decorativos, deck, etc.) devem ser 

de reflorestamento ou possuir certificado de manejo sustentável como o 

Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal) – FSC28 – ou o 

Programa Brasileiro de Certificação Florestal – CERFLOR29.  

 

 

 

                                                             
28 O FSC é uma organização internacional não governamental, fundada em 1993. O Conselho Brasileiro de 

Manejo Florestal representa o FSC no Brasil. A instituição tem como objetivo principal promover o manejo e a 
certificação florestal no país. Para obter a certificação, o empreendimento florestal deve cumprir questões 
ambientais, econômicas e sociais que fazem parte dos Princípios e Critérios do FSC. 
29 O CERFLOR é um programa voluntário nacional que surgiu para atender a uma demanda do setor produtivo 
florestal do país. Desde 1996, a Sociedade Brasileira de Silvicultura - SBS estabeleceu acordo de cooperação 
com a ABNT para desenvolver os princípios e critérios para o setor. 
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4.6.4.  Especificação de tintas com baixa toxicidade 

 

 

4.6.4.1. Objetivo e benefícios 

Compostos Orgânicos Voláteis30 (COV) são substâncias tóxicas presentes em 

alguns materiais, como tintas à base de solvente. 

A especificação de produtos com baixo nível de compostos orgânicos voláteis reduz 

a quantidade de substâncias nocivas à saúde de trabalhadores e usuários, 

promovendo melhor qualidade do ar. 

O objetivo desse requisito é orientar para a especificação de tintas e vernizes com 

níveis reduzidos de COV. 

 

 

4.6.4.2. Critérios 

 100% das tintas e vernizes que serão utilizados em ambientes internos (áreas 

comuns e privativas), fachadas e muros deverão ser à base d´água e fazer 

parte do Programa Setorial de Qualidade (PSQ). 

ou 

 100% das tintas e vernizes que serão utilizados em ambientes internos (áreas 

comuns e privativas), fachadas e muros deverão possuir baixo nível de 

Compostos Orgânicos Voláteis, seguindo limites máximos de COV definidos 

pelas normas31 (a Tabela 10 traz os níveis máximos recomendados para 

alguns acabamentos comuns em projetos residenciais):  

o Green Seal Standard GS-11: tintas foscas e com brilho. 

o Green Seal Standard GC-03: tintas anticorrosivas e 

antiferrugem. 

                                                             
30 O termo “compostos orgânicos” engloba todos os materiais e produtos que contêm carbono e hidrogênio. 

Compostos orgânicos voláteis são, por sua vez, aqueles que se volatizam a temperatura ambiente. Sintomas 
associados à exposição prolongada a esses compostos incluem: cansaço, dores de cabeça, tonturas, fraqueza, 

sonolência, irritação dos olhos e pele (CARMO; PRADO, 1999, p. 14 e 15). 
31 As normas referenciadas nesse requisito são as mesmas seguidas pelo sistema de certificação LEED nos 
créditos do capítulo “Qualidade do ambiente interno”. 
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o South Coast Air Quality Management District (SCAQMD): 

vernizes e selantes. 

 

Tabela 10 – Níveis máximos de compostos orgânicos voláteis recomendados 

Tipo de revestimento Níveis (g/l) 

Tinta – acabamento fosco 50 
Tinta – acabamento brilhante ou semibrilhante  150 

Verniz para madeira 350 

Pintura Laca 550 

Esmalte 250 
 

Fonte: GREEN SEAL (1993 e 1997) e SCAQMD (2011). 
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4.7. Gestão de resíduos 

 

 

Dados da Secretaria Municipal de Serviços de São Paulo revelam que a cidade 

gera, em média, 17 mil toneladas de lixo por dia, sendo que os resíduos domiciliares 

somam cerca de 10 mil toneladas diariamente.  

Segundo estudo desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais, a geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no 

Brasil vem crescendo em ritmo superior ao crescimento da população (ABRELPE, 

2010). Este crescimento desigual indica a importância da conscientização a respeito 

dos resíduos produzidos e seus impactos socioambientais.  

A responsabilidade pela questão do lixo gerado cabe a cada cidadão e deve se 

refletir em mudanças de hábito e padrões de consumo. Ações simples que podem 

ser incorporadas no dia a dia, como por exemplo, o conceito dos 3 Rs (reduzir, 

reaproveitar e reciclar) são capazes de otimizar todo o processo de gestão de 

resíduos, representando uma melhoria considerável no sistema.  

O esgotamento de aterros sanitários e a criação de depositórios ilegais, como lixões 

a céu aberto, são exemplos da problemática que envolve o descarte dos resíduos.  

Nesse contexto, é preciso repensar a gestão dos resíduos de forma sistêmica, 

desde sua geração, com a mudança nos atuais padrões de consumo, até sua 

segregação e destinação final, com o objetivo de minimizar os impactos 

socioambientais de toda a cadeia, na busca de um caminho comum para a evolução 

econômica, social e ambiental.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos é, sem dúvida, um importante passo para a 

sistematização da “cadeia do lixo”. Com a nova lei, instituída em agosto de 2010, 

poder público, empresas privadas e grupos de geradores passam a assumir 

responsabilidades pela gestão dos resíduos (BRASIL, 2010a). As cooperativas de 

catadores são valorizadas, e o sistema de logística reversa estabelece a 

responsabilidade estendida dos fabricantes e distribuidores de produtos 

industrializados.   
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O sucesso da lei está atrelado fundamentalmente à educação ambiental da 

população e à promoção de infraestrutura adequada para a segregação e coleta dos 

resíduos em edifícios, canteiros de obra e cidades. 

Mas antes mesmo de se pensar na solução de descarte e reciclagem dos resíduos, 

diversas ações devem ser aplicadas visando a reduzir a geração. 

No âmbito da construção civil, o desenho sustentável é a primeira ação que deve ser 

tomada visando à redução de consumo de materiais e geração de resíduos. 

Conceitos como a desmontagem e modulação devem ser considerados na 

concepção do projeto. 

A desmontagem, planejada para o final do ciclo de vida de um edifício, é 

característica que deve ser incorporada no início do projeto e exige a escolha de 

processos construtivos diferenciados. A ação permite o reúso de peças sem a 

necessidade de demolição e reprocessamento. 

A modulação depende da escolha de materiais de fechamento e acabamento em 

sintonia com o projeto, suas dimensões e formas. Tal critério reduz as perdas de 

materiais com cortes e preenchimentos e resultam em economia na aquisição de 

produtos e menor geração de resíduos em obra. 

Incentivar a prática da reciclagem e a menor geração de resíduos a partir da 

concepção do projeto é o objetivo dos requisitos de sustentabilidade da categoria 

“Gestão de resíduos”. 
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4.7.1.  Projetar visando à modulação e ao desmonte 

 

 

4.7.1.1. Objetivo e benefícios 

A geração de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) no Brasil gira em torno 

de 500kg/hab. ao ano (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2010). Parte desses 

resíduos é resultado do corte de materiais, como painéis divisórios e revestimentos 

durante a obra. Na outra ponta do processo, ao final da vida útil do empreendimento, 

a desmontagem ou demolição acarreta uma enorme geração de entulho. 

Dimensionar ambientes, a partir da paginação ou modulação de pisos, paredes e 

tetos, é uma solução de projeto que gera benefícios ambientais (menor uso de 

recursos naturais na fabricação de materiais e menor geração de resíduos) e 

econômicos (menos desperdício na construção). Projetar visando à desmontagem 

do edifício estimula o reúso de materiais, minimiza a energia gasta com o 

reprocessamento do entulho gerado e evita o descarte de materiais em aterros. 

O objetivo desse requisito é incentivar que os ambientes sejam dimensionados a 

partir da especificação de seus componentes construtivos e vice-versa, na busca do 

desperdício nulo ou mínimo, bem como incluir a premissa do desmonte no universo 

projetual, como parte integrante do partido arquitetônico. 

 

 

4.7.1.2. Critérios 

 Os ambientes devem ser dimensionados considerando seus componentes 

construtivos (vedações e acabamentos), de forma a promover a menor 

geração de resíduos em obra proveniente de quebras e recortes. Assim, 

materiais como tijolos, blocos, pisos, azulejos e tetos modulares devem ser 

definidos, ao longo do desenvolvimento do projeto, para que ajustes na 

dimensão dos ambientes possam ser aplicados adequadamente.  

 Da mesma forma, os materiais devem ser selecionados (e sua paginação 

planejada) de acordo com o ambiente ou superfície onde serão aplicados, a 

fim de que as dimensões sejam compatíveis e os encaixes bem definidos, 

evitando o desperdício. 
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 Em ambientes irregulares, de formato circular ou com angulações agudas ou 

obtusas deve-se dar preferência a acabamentos monolíticos. 

 Pelo menos 50% dos sistemas de revestimento de fachadas devem ser 

projetados visando à desmontagem, com materiais que possam ser 

removidos para serem reaproveitados ou reciclados. 
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4.7.2.  Previsão de acesso facilitado às instalações hidráulicas 

 

 

4.7.2.1. Objetivo e benefícios 

A utilização de shafts visitáveis é uma prática simples, mas ainda pouco explorada 

nos projetos de empreendimentos residenciais. 

Tal estratégia permite uma otimização do sistema hidráulico nas unidades 

residenciais. A interferência dos serviços de alvenaria e pintura com os serviços de 

hidráulica é reduzida. As quebras e desperdícios são minimizados, tanto na obra, 

quanto na operação do edifício, pois a manutenção do sistema hidráulico é facilitada 

e eventuais vazamentos podem ser rapidamente reparados sem a necessidade de 

retrabalhos na alvenaria. 

O objetivo desse requisito é incentivar a inclusão de shafts visitáveis, nos projetos de 

empreendimentos residenciais, que permitam fácil acesso às instalações hidráulicas. 

 

 

4.7.2.2. Critério 

 Para sistemas hidráulicos flexíveis do tipo PEX, devem ser projetados shafts 

visitáveis que permitam o acesso às tubulações verticais das unidades 

residenciais para manutenção, quando necessário. Os shafts devem ser 

projetados de forma a permitir o acesso às principais conexões de 

distribuições hidráulicas como manifolds e registros, sem a necessidade de 

quebra das alvenarias em 100% das áreas molhadas das unidades (áreas de 

serviço, cozinhas, banheiros e lavabos). 
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4.7.3.  Previsão de infraestrutura para coleta seletiva 

 

 

4.7.3.1. Objetivo e benefícios socioambientais 

Os empreendimentos residenciais produzem grandes quantidades de resíduos que 

podem ser reciclados ou reaproveitados.  

A gestão desses resíduos é de fundamental importância para garantir o descarte 

adequado, evitar contaminação do solo e de corpos hídricos, minimizar a 

necessidade de criação de novas áreas de aterros e a exploração de matéria virgem 

para a fabricação de produtos industrializados. 

 O objetivo desse requisito é promover a educação ambiental dos usuários, 

incentivando o descarte correto do lixo doméstico, com infraestrutura adequada para 

a coleta seletiva. 

 

 

4.7.3.2. Critérios 

 

[PAVIMENTO TIPO] 

 Projetar um abrigo específico que permita acondicionar separadamente os 

resíduos em cada pavimento tipo do edifício (conforme Figura 3). Prever 

dimensões livres mínimas de 0,7 m de profundidade e 1,4 m de largura de 

forma a acondicionar: 

o 2 lixeiras de 100  litros (para os resíduos recicláveis e não 

recicláveis) 

 Prever ainda, no mesmo abrigo, a instalação de uma prateleira para 

acondicionamento exclusivo de garrafas contendo óleo vegetal pós-consumo. 

Recomenda-se que a prateleira seja de material metálico e possua canaleta 

para escoamento do óleo, em caso de vazamento das garrafas. 
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Figura 3 – Dimensionamento do espaço necessário à coleta de 
resíduos no pavimento tipo. 

 

 O abrigo do lixo deve ser de fácil acesso aos moradores e equipe de limpeza 

sem, no entanto, obstruir rotas de fuga e antecâmaras de escadas de 

emergência. Deve, ainda, possuir comunicação visual adequada para a 

correta segregação dos resíduos. 

 

[SUBSOLO/TÉRREO] 

 Projetar depósitos diferenciados para lixo comum e materiais recicláveis, de 

forma a atender à geração total do empreendimento: 

o Prever, no mínimo, 2,5 m² para disposição de lâmpadas, 

pilhas, baterias, lixo eletrônico e óleo vegetal.  

o Prever, no mínimo, 10 m² para cada 10.000 m² de área útil 

do edifício, para armazenamento dos recicláveis. 

o Prever, no mínimo, 5 m² para cada 10.000 m² de área útil do 

edifício, para armazenamento do lixo orgânico. 

 Todos os depósitos devem ter: 

o Piso revestido de cerâmica antiderrapante em cor clara e 

caimento de 2%; 

o Paredes revestidas de materiais laváveis; 

o Grelha ou ralo para o escoamento de água; 

o Ventilação mecânica ou natural através de portas tipo 

venezianas; 
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o Sprinklers ou extintores de incêndio; 

o Portas com abertura externa, permitindo o maior 

aproveitamento da área; 

o Tomada externa e ponto de água para uso de máquina 

hidrojateadora; 

o Iluminação interna com interruptor externo;  

o Comunicação visual que os identifique. 

 Os depósitos de lixo comum e recicláveis deverão estar localizados 

preferencialmente no mesmo pavimento da via pública, de forma a facilitar a 

coleta dos resíduos. Como alternativa, os depósitos poderão estar situados no 

pavimento imediatamente inferior ou superior (em caso de subsolo ou 

sobressolo) e deverão estar distantes, no máximo, 25 metros da via pública. 

 

  

4.7.3.3. Notas 

 As pilhas e baterias poderão ser descartadas diretamente nos pavimentos de 

garagem, em lixeiras específicas fixadas na parede ao lado de cada elevador 

de serviço, devidamente sinalizadas através de comunicação visual.   

 Os parâmetros descritos nesse requisito foram estabelecidos considerando 

um padrão de consumo médio estimado, com 3 coletas semanais do lixo 

orgânico e 1 coleta semanal dos resíduos recicláveis. Para a elaboração de 

uma projeção mais precisa do volume de resíduos gerado por dia, bem como 

do volume acumulado por período de coleta e do dimensionamento dos 

depósitos, deverão ser considerados os diversos fatores que influenciam a 

geração, dentre eles: 

o Áreas comuns – quanto mais diversas e maiores as áreas 

de lazer dos empreendimentos, maior tende a ser a geração 

de resíduos. 

o Periodicidade da coleta – na cidade de São Paulo, o serviço 

público de coleta do lixo comum está disponível 2, 3 ou 5 
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vezes por semana, dependendo da localidade. Já o serviço 

de coleta de recicláveis é realizado 1 ou 2 vezes por semana 

e em algumas regiões ainda não está disponível. É de 

fundamental importância pesquisar a periodicidade da coleta 

(serviço público ou privado) para definir a área necessária 

de cada depósito. 

o Ocupação e perfil do usuário – o público (e seu padrão de 

consumo) influencia diretamente na  geração de resíduos de 

um empreendimento residencial. 

 Não prever a instalação de bombas, quadro de força ou qualquer outro 

equipamento dentro da área dos depósitos, como medida de prevenção a 

incêndios.  

 Os depósitos devem ser de uso exclusivo para o armazenamento de 

resíduos. 

 Considerar circulação mínima de 90 cm para os corredores no trajeto do 

elevador de serviço até os depósitos e, posteriormente, até a  via pública. Os 

percursos dos resíduos, dos elevadores de serviço até os depósitos e dos 

depósitos até a via pública deverão estar livres de degraus e outros 

obstáculos no piso.  
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4.8. Conforto ambiental 

 

  

Os seres humanos vivem cerca de 90% do tempo em ambientes fechados (CIB, 

1999, p. 62), seja no local de trabalho, estudo, lazer ou dentro da própria moradia. 

Por conta disso, o projeto de Arquitetura, responsável pelo conforto ambiental 

desses espaços, tem uma grande influência na qualidade de vida das pessoas.  

Além de proporcionar bem-estar, o conforto térmico e lumínico relaciona-se 

diretamente ao desempenho energético da edificação. Assim, o projeto arquitetônico 

residencial deve atender a requisitos de conforto térmico e lumínico necessários ao 

indivíduo, de modo a garantir o bom desenvolvimento das atividades planejadas 

para cada ambiente, evitando ou minimizando a necessidade de utilização de 

sistemas artificiais de climatização e iluminação.  

Segundo Umakoshi (2008, p.121-122), as estratégias passivas ou bioclimáticas 

relacionam-se com diversos aspectos do projeto como forma, orientação, cores da 

envoltória, distribuição interna dos espaços, materiais empregados, ventilação 

natural, entre outros. Qualquer erro cometido na etapa de definição das estratégias 

passivas pode comprometer o desempenho do edifício e demandar ainda mais 

energia para que a correção se dê por meio de dispositivos mecânicos. 

Mas ao avaliar os avanços da engenharia, que deram luz ao movimento modernista 

na Arquitetura e refletem a realidade de muitos projetos ainda hoje, Schmid (2005, p. 

11) conclui que: 

O progresso nas estruturas de aço e de concreto permitiu que 

construções leves vencessem vão livres cada vez maiores. [...] 

Entretanto, conhecimentos tradicionais de adaptação ao clima foram 

sendo esquecidos. Nos climas quentes, as estruturas leves já não 

conseguiam preservar durante o dia o frescor da noite, como faziam 

as espessas paredes de pedra, de taipa e de adobe. Também fazia 

falta o frescor dos ambientes de pé-direito alto e ventilação cruzada. 

Nos climas frios, as formas soltas sobre pilotis e as paredes externas 

em vidro já não conseguiam conservar o calor. 
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As necessidades de iluminação natural estão relacionadas à percepção visual 

adequada, dependendo da tarefa exercida. O aproveitamento da luz natural nos 

ambientes residenciais deve considerar a iluminação proveniente da luz solar direta 

e indireta.  

Já as necessidades de conforto térmico estão relacionadas à manutenção de níveis 

aceitáveis de conforto aos usuários de um determinado espaço. Em ambientes 

residenciais, deve-se recorrer a estratégias de projeto que reduzam a ocorrência de 

situações prejudiciais, como temperaturas demasiadamente altas ou baixas, 

ventilação insuficiente, umidade excessiva combinada com temperatura elevada, 

radiação térmica devido a superfícies aquecidas.  

As soluções destinadas à obtenção de conforto térmico e lumínico devem, por sua 

vez, integrar-se à adequação acústica de ambientes, levando em consideração as 

fontes de ruído internas e externas. Eis uma questão importante e complexa no 

projeto de edificações residenciais, que consiste em aproveitar a ventilação natural 

sem expor os ocupantes a ruídos excessivos.  

Em resumo, a integração de soluções térmicas, luminosas e acústicas ao projeto 

arquitetônico residencial visa a garantir maior qualidade de vida e bem-estar aos 

moradores, caracterizando, portanto, um item primordial para a construção de 

habitações mais saudáveis e adaptadas ao clima local. 

Com base nessas premissas, algumas estratégias bioclimáticas importantes para 

projetos residenciais são o uso de uma envoltória adequada ao clima local, no que 

se refere aos materiais construtivos, tratamento de superfícies e orientação 

adequada das aberturas; o uso de dispositivos de sombreamento, quando 

necessário; o aproveitamento de iluminação e ventilação naturais.  

Dessa maneira, construções mais sustentáveis devem garantir o conforto de seus 

ocupantes, ao mesmo tempo em que reduzem o consumo de recursos para 

obtenção desse nível de conforto. O fato é que “novas ideias exigem novas formas” 

(ROGERS, 2001, p. 79), opção na qual muitas vezes o mercado imobiliário não está 

disposto a investir. 

Muitos autores e especialistas julgam ser incompatível aliar o uso de tecnologias 

passivas de conforto com tipologias verticais de edifícios. Para Roaf, Crichton e Nicol 
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(2009, p. 262), “eles [os edifícios altos] devem ser considerados uma tipologia de 

edificação experimental que fracassou”.  

Mas em países como Alemanha e França tecnologias passivas em busca do 

conforto ambiental têm sido aplicadas amplamente (UNEP, 2009, p. 37). Nesses e 

em outros países, há exemplos magníficos de edifícios altos, cujos arquitetos 

exploraram muitíssimo bem as condições climáticas locais e o uso de estratégias 

passivas de conforto ambiental. É o caso da torre do Commerzbank, em Frankfurt, 

Alemanha, projeto do arquiteto Norman Foster. O edifício de uso misto, 56 

pavimentos e 258 metros de altura provou, segundo Gonçalves e Bode (2010), que 

é possível economizar energia fazendo uso da iluminação e ventilação naturais. 

Segundo Umakoshi e Gonçalves (2009, p. 142): 

O Commerzbank é, certamente, um dos melhores exemplos 

contemporâneos de como a arquitetura pode responder às questões 

de desempenho ambiental, partindo de critérios básicos de 

orientação, forma, tratamento de fachadas e distribuição espacial 

interna, a fim de alcançar desempenho ambiental e eficiência 

energética, antes de pensar-se em tecnologias diferenciadas ou 

alternativas. 

Desde os anos de 1990, o arquiteto malaio Ken Yeang é uma referência 

internacional quando se trata de “Edifício Alto Ecológico”, com conceitos que 

envolvem uma nova estética de projeto, como o uso da vegetação, iluminação e 

ventilação naturais, além de outras estratégias de Arquitetura bioclimática, em busca 

do conforto ambiental (UMAKOSHI; GONÇALVES, 2009, p. 126).  

Partindo da prerrogativa de que um projeto de Arquitetura é um processo de 

análises e soluções, a análise do clima do local de implantação do empreendimento 

é um fator que deve delinear as primeiras estratégias de projeto, como a orientação 

correta do edifício em relação à insolação e aos ventos predominantes, os materiais 

e revestimentos empregados nas fachadas e cobertura, entre outros. 
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Atualmente, existem diversas ferramentas32 computacionais que podem auxiliar na 

definição de estratégias passivas e no detalhamento do projeto. O uso dessas 

ferramentas para estudo da orientação solar, os dispositivos de sombreamentos e  a 

qualidade acústica e luminosa dos ambientes podem ampliar a qualidade final do 

projeto e dar agilidade e precisão às análises. 

O objetivo dos requisitos de sustentabilidade da categoria “Conforto ambiental” é 

fornecer dados para o desenvolvimento do estudo preliminar de um projeto 

residencial multifamiliar em São Paulo. Como o tema é muito complexo e as 

soluções são inúmeras, os requisitos aqui apresentados não têm a pretensão de 

encerrar o assunto. Ao contrário, o intuito é oferecer diretrizes a partir das quais o 

projeto possa buscar formas e detalhes construtivos mais audaciosos que garantam 

conforto ao usuário e qualidade estética à paisagem urbana, retomando o conceito 

genuíno de Arquitetura, onde arte e técnica são elementos inseparáveis. 

 

 

 

 

                                                             
32 Softwares gratuitos e outras ferramentas de análise estão disponíveis para download nas páginas do Labeee, 
da Universidade Federal de Santa Catarina (www.labeee.ufsc.br/ downloads/ softwares) e do Labaut, da 
Universidade de São Paulo (www.usp.br/fau/pesquisa/laboratorios/labaut/conforto). 
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4.8.1.  Orientação e sombreamento – conforto térmico 

 

 

4.8.1.1. Objetivo e benefícios 

A correta orientação do edifício e o sombreamento adequado das aberturas 

proporcionam ambientes mais confortáveis para o usuário da edificação. No clima de 

São Paulo, uma abertura ideal oferece proteção à radiação solar direta no verão, 

quando o ganho de calor é indesejável, e permite o acesso à radiação solar no 

período de inverno, reduzindo as horas de desconforto por frio.  

Com uma orientação favorável e o correto dimensionamento das proteções solares, 

é possível garantir conforto térmico sem o uso de sistemas ativos de 

condicionamento de ar, resultando em qualidade de vida e redução de custos de 

operação para o usuário final.  

O objetivo desse requisito é fornecer informações para que os edifícios possam ser 

corretamente orientados e as aberturas devidamente sombreadas, em prol de uma 

melhoria do conforto térmico das unidades habitacionais e da qualidade de vida de 

seus moradores. 

 

 

4.8.1.2. Considerações gerais sobre o clima 

Para que se possa desenvolver um projeto de Arquitetura visando ao conforto 

térmico, antes de tudo é preciso analisar em detalhes o clima do lugar onde será 

inserido o empreendimento.  

É importante ressaltar, entretanto, que para garantir o conforto térmico dos usuários, 

o projeto de Arquitetura deve considerar, além das condições do ambiente externo 

(clima), as características do ambiente interno, como o número de pessoas e as 

atividades previstas para o espaço projetado, as cargas internas de iluminação e 

equipamentos, bem como outras possíveis fontes de calor ou, eventualmente, de 

frio. 

A cidade de São Paulo possui clima ameno, predominantemente tropical, com boa 

parte das horas do ano dentro da zona de conforto (temperaturas entre 18ºC e 24ºC) 



 

Bruna Canela de Souza Godoi 

145 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

e alta umidade relativa do ar, variando de 75% a 80%, exceto no inverno, 

caracterizado pelo ar seco.  

A Figura 4 ilustra a variação do clima na cidade de São Paulo, ao longo dos 12 

meses do ano, classificando-o como quente, confortável ou frio durante o dia e a 

noite.  

 

Figura 4 – Classificação climática segundo Mahoney. 

Fonte: Software Climaticus 4.2
33

 (LABAUT - FAUUSP). 

 

 

4.8.1.3. Temperatura 

Os dados de temperatura de bulbo seco e bulbo úmido, durante as 8.760 horas do 

ano, para a cidade de São Paulo, apresentados no Gráfico 27, foram extraídos do 

arquivo climático IWEC.  

 
Gráfico 27 – Temperatura de bulbo seco (TBS) do ar externo para as 8.760 
horas do ano na cidade de São Paulo. 
Fonte: United States Department of Energy. 

 

O Gráfico 28 resume as informações apresentadas anteriormente, destacando a 

frequência de ocorrência de faixas de temperatura do ar durante todo o ano. 

                                                             
33 Disponível para download em: http://www.usp.br/fau/pesquisa/laboratorios/labaut/conforto/index.html.  
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Observa-se que, na maior parte do ano, a temperatura apresenta-se em condições 

amenas, abaixo de 24°C, o que indica que um projeto de Arquitetura corretamente 

desenvolvido é capaz de fornecer condições de conforto térmico ao ambiente 

interno, sem a necessidade de condicionamento artificial do ar. 

 
 
Gráfico 28 – Frequência de ocorrência da temperatura do ar externo na cidade de 
São Paulo (ano típico). 
Fonte: United States Department of Energy. 
 

 

A Tabela 11 apresenta um resumo estatístico sobre os dados de temperatura de 

bulbo seco do ar externo, resultantes do mesmo arquivo climático. São 

apresentadas, na tabela, para cada mês do ano (nesta ordem): temperatura mínima 

absoluta, média das mínimas, média, média das máximas e máxima absoluta. 

Tabela 11 – Resumo estatístico sobre os dados de temperatura de bulbo seco na cidade de 
São Paulo (ano típico) 

Mês TBS mín 

abs 

TBS méd 

min 

TBS méd TBS méd 

máx 

TBS máx 

abs jan. 14,0 19,3 22,8 27,7 34,0 
fev. 16,0 19,7 22,7 28,0 35,0 
mar. 16,0 19,1 22,5 27,9 32,0 
abr. 13,6 17,2 20,4 25,3 31,8 
mai. 11,5 14,9 18,0 22,6 29,5 
jun. 7,0 12,2 16,2 21,2 26,0 
jul. 8,0 11,7 16,0 21,4 27,0 
ago. 5,0 13,0 17,6 23,7 31,0 
set. 10,0 13,8 17,6 22,9 32,0 
out. 12,0 15,8 19,0 24,0 33,0 
nov. 14,0 16,7 20,0 25,0 32,0 
dez. 14,0 18,6 21,9 26,4 31,0 

 

Fonte: United States Department of Energy. 
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4.8.1.4. Carta solar  

A carta solar é uma representação gráfica do movimento aparente do sol projetado 

no plano do horizonte do observador para uma dada latitude (FROTA; SCHIFFER, 

2003, p. 85).  É possível identificar, através da carta solar, a posição exata do sol 

(ângulo em relação ao norte e altura em relação ao horizonte) para uma 

determinada data e hora do ano. Consiste, portanto, numa ferramenta de extrema 

importância para a definição da melhor orientação de um edifício e os ambientes que 

o compõem, bem como das proteções solares (brises soleils) das áreas de abertura. 

Para analisar a implantação de um projeto na cidade de São Paulo (latitude 23° 34' 

S), foi utilizada a carta solar para a latitude 24° S, conforme segue.  

 
Figura 5 – Carta solar para a latitude 24

o
 S. 

Fonte: LABAUT - FAUUSP
34

.  
 

 

                                                             
34 Disponível para download em: http://www.usp.br/fau/pesquisa/laboratorios/labaut/conforto/index.html.  
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De acordo com a carta solar 24° S:  

 os dias de verão são mais longos (sobretudo em dezembro e janeiro), e os 

raios solares têm maior inclinação em relação ao plano horizontal (sol a pino); 

 no inverno, apesar de os dias serem mais curtos, os raios solares (menos 

inclinados em relação ao plano horizontal) incidem com maior facilidade no 

interior das edificações pela fachada norte, enquanto a fachada oposta, a sul, 

não recebe radiação solar direta. 

 

Observando os estudos de Solar Stress (ou Intensidade Solar) para a cidade de São 

Paulo (Figuras 6 a 14), realizados no software da Autodesk, Ecotect Analysis 2011, 

é possível avaliar que, em São Paulo, os grandes ganhos de calor por radiação solar 

se dão pelo plano horizontal (cobertura) e pelas fachadas norte, nordeste, leste e 

noroeste. O software considera os dados de intensidade de radiação solar (dado que 

pode variar conforme o perfil de nebulosidade do local), a geometria do sol de 

acordo com a latitude e a orientação da fachada.  

 

 

[PLANO HORIZONTAL] 

Como o ganho de calor pela cobertura é bastante expressivo na latitude de São 

Paulo (Figura 6), estratégias que promovam o sombreamento ou o isolamento dessa 

superfície contribuem com a melhoria do conforto térmico no interior do edifício. A 

implantação de coletores solares na cobertura para o aquecimento de água é uma 

alternativa bastante interessante, uma vez que promove o sombreamento do plano 

horizontal, ao mesmo tempo em que contribui para a economia de energia. Outra 

solução eficaz de isolamento térmico da cobertura é o uso de sistemas de telhado 

verde. Quanto mais extensa a área de cobertura, maior deve ser a preocupação do 

projeto com esse elemento da envoltória. Entretanto, para edifícios residenciais 

altos, o maior ganho de calor solar se dá pelas fachadas (superfícies com maior área 

exposta à radiação solar). 
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Figura 6 – Diagrama de intensidade solar (em Watt)
35

 – São Paulo – Plano horizontal. 

Fonte: Software Ecotect Analysis 2011. 

 

 

[FACHADA NORTE] 

Ambientes voltados para a fachada norte recebem sol durante todo o ano (de janeiro 

a dezembro) e, de março a setembro, ao longo de todo o dia (Figura 7). É uma 

fachada muito privilegiada, uma vez que o uso de proteções solares horizontais 

(como brises, toldos ou sacadas) permite que o sol penetre nos ambientes durante 

os meses mais frios do ano (quando o ganho de calor é desejável), mas não nos 

meses quentes (quando o ganho de calor é indesejável). Isso é possível em função 

da variação do ângulo de inclinação do sol em relação ao plano horizontal, nas 

diferentes estações. Nessa fachada, os períodos do ano com maior intensidade 

solar (inverno) coincidem com o período de temperaturas externas mais baixas, 

sendo extremamente favorável para o conforto dos ambientes internos, 

                                                             
35 Os demais diagramas (Figuras 7 a 14) seguem a mesma legenda de cores, representando a intensidade solar, 
em Watt.  
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principalmente em edificações de uso residencial que têm menor carga térmica 

interna.  

 

 
 

Figura 7 – Diagrama de intensidade solar – São Paulo – Fachada norte. 

Fonte: Software Ecotect Analysis 2011. 

 

 

 [FACHADAS NORDESTE, LESTE E SUDESTE] 

O sol incide nas fachadas nordeste, leste e sudeste ao longo de todo o ano, no 

período da manhã (sendo que a fachada nordeste recebe sol também em parte do 

período da tarde, sobretudo no inverno), quando as temperaturas, em geral, são 

mais amenas. Em função do ângulo de incidência do sol bastante perpendicular em 

relação a esses planos (sobretudo na face leste), é pouco comum se projetarem 

elementos fixos de sombreamento que resultem em proteção total à radiação direta 

do sol, já que isso significaria vedar a visão para o exterior. Entretanto, é possível 

fazer uso de brises horizontais e elementos verticais móveis ou vazados para 

proteger parcialmente os ambientes localizados nessas fachadas da radiação solar 

direta. O nordeste é uma orientação bastante apropriada para edifícios residenciais, 

uma vez que a maior intensidade de radiação solar concentra-se no inverno (Figura 

8). Na fachada leste, a intensidade de radiação solar está quase que uniformemente 

distribuída ao longo do ano (Figura 9). A fachada sudeste, por outro lado, recebe 



 

Bruna Canela de Souza Godoi 

151 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

menos radiação solar durante o ano (se comparada ao NE e LE), de forma não 

homogênea e concentrada no verão (Figura 10). 

 
 

Figura 8 – Diagrama de intensidade solar – São Paulo – Fachada nordeste. 

Fonte: Software Ecotect Analysis 2011. 
 
 
 

 
 

Figura 9 – Diagrama de intensidade solar – São Paulo – Fachada leste. 

Fonte: Software Ecotect Analysis 2011. 
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Figura 10 – Diagrama de intensidade solar – São Paulo – Fachada sudeste. 
Fonte: Software Ecotect Analysis 2011. 

   

 

 [FACHADA SUL] 

A fachada sul não recebe radiação direta nos meses de abril a setembro, época 

mais fria do ano na cidade de São Paulo (Figura 11). É, portanto, uma fachada 

indesejável no inverno para ambientes de longa permanência ou muito úmidos. No 

verão, se desejável, proteções solares verticais são as mais indicadas para evitar a 

radiação proveniente dessa orientação. Trata-se, entretanto, de uma intensidade 

baixa de radiação solar, quando comparada a todas as demais orientações. 
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Figura 11 – Diagrama de intensidade solar – São Paulo – Fachada sul. 

Fonte: Software Ecotect Analysis 2011. 

 

 

[FACHADAS SUDOESTE, OESTE E NOROESTE] 

O sol incide nas fachadas sudoeste, oeste e noroeste ao longo de todo o ano, no 

período da tarde (sendo que a fachada noroeste recebe sol também em parte da 

manhã, sobretudo no inverno). Em função do ângulo de incidência do sol bastante 

perpendicular em relação a esses planos (sobretudo na face oeste), é pouco comum 

se projetarem elementos fixos de sombreamento que resultem em proteção total à 

radiação direta do sol, já que isso significaria vedar a visão para o exterior. 

Entretanto, é possível fazer uso de brises horizontais e elementos verticais móveis 

ou vazados para proteger parcialmente os ambientes localizados nessas fachadas 

da radiação solar direta. É interessante notar que, apesar de simétricas, as fachadas 

oeste, noroeste e sudoeste recebem menos radiação solar que as fachadas leste, 

nordeste e sudeste respectivamente, em virtude da nebulosidade mais intensa na 

cidade de São Paulo durante a tarde. São, entretanto, fachadas pouco privilegiadas 

para climas como o de São Paulo, no verão, sobretudo para ambientes de longa 

permanência, uma vez que no período vespertino a temperatura externa do ar é, em 

geral, mais elevada. A maior intensidade de radiação solar na fachada noroeste está 

concentrada no inverno (Figura 14). Na fachada oeste, a intensidade de radiação 
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solar está quase que uniformemente distribuída, ao longo do ano (Figura 13). A 

fachada sudoeste, por outro lado, recebe menos radiação solar durante o ano (se 

comparada ao NO e O), de forma não homogênea e concentrada no verão (Figura 

12). 

 
 

Figura 12 – Diagrama de intensidade solar – São Paulo – Fachada sudoeste. 
Fonte: Software Ecotect Analysis 2011. 

 
 

 
 
Figura 13 – Diagrama de intensidade solar – São Paulo – Fachada oeste. 
Fonte: Software Ecotect Analysis 2011. 
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Figura 14 – Diagrama de intensidade solar – São Paulo – Fachada noroeste. 
Fonte: Software Ecotect Analysis 2011. 

 

 

4.8.1.5. Critérios 

 Projetar de forma a agrupar os ambientes de acordo com suas características 

e uso, orientando-os adequadamente: 

o Privilegiar a orientação dos dormitórios, cujas paredes externas e 

aberturas devem se voltar para as fachadas leste ou nordeste. 

Recomenda-se a instalação de venezianas externas (que funcionam 

como brises verticais), para horários em que a radiação direta ou a luz 

solar é indesejável. 

o Ambientes protegidos por sacada do pavimento superior (como salas) 

ou outro elemento de proteção horizontal devem estar orientados para 

a fachada norte, preferencialmente. Esses elementos devem estar 

dimensionados para bloquear a radiação direta no verão e permitir sua 

incidência no ambiente durante o inverno. 

o Áreas molhadas, como banheiros, cozinha e área de serviço, podem 

estar orientadas para as fachadas oeste ou noroeste, já que são 

ambientes úmidos e de menor permanência. 
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o Áreas de pouca permanência como corredores e depósitos podem 

estar localizados nas fachadas sul, sudeste ou sudoeste. A fachada sul 

pode também ser uma opção para ambientes de uso específico, onde 

a luz solar direta e as altas temperaturas são indesejáveis, como 

estúdios ou galerias de arte (no caso de edifícios de uso misto).  

 Avaliar o impacto do entorno imediato sobre o projeto, levantando a existência 

de elementos verticais permanentes como prédios (sobretudo aqueles 

tombados pelo patrimônio histórico), monumentos ou vegetação de grande 

porte. O sombreamento provocado por esses elementos que compõem a 

paisagem do lugar deve ser levado em conta para a definição da volumetria e 

orientação do edifício. 

 As aberturas devem ser protegidas da radiação solar direta, de acordo com o 

ambiente e a fachada em que estão localizadas. São três os ângulos que 

devem ser calculados no projeto de proteções solares, conforme Figura 15. 

Os ângulos α e g devem ser considerados no dimensionamento de 

proteções horizontais, ao passo que os ângulos β e g devem ser 

considerados no dimensionamento de proteções verticais. 

 

 

Figura 15 – Proteções solares horizontais e verticais - ângulos α, β e g. 

 

 

 As Tabelas 12 e 13 apresentam os ângulos α, β e g recomendados para o 

dimensionamento de brises em oito orientações. As máscaras resultantes 

podem ser observadas nas Figuras 16 a 23. Tomou-se como premissa para 

dimensionamento das proteções recomendadas o bloqueio da radiação solar 

direta no verão, sobretudo nos horários próximos ao meio-dia e durante a 
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tarde. Na primeira parte da manhã e durante o inverno, as máscaras 

desenhadas permitem a incidência solar direta, nas diferentes orientações. 

 

 
Tabela 12 - Ângulos de sombreamento recomendados – 

Orientações N – NE – L – SE – SO – O – NO  

Orientação ângulo α ângulo g (lado direito) ângulo g (lado esquerdo) 

Norte 60º 40º 30º 

Nordeste 55º 50º 70º 

Leste 60º 85º 75º 

Sudeste 60º 90º 50º 

Sudoeste 40º 40º 90º 

Oeste 35º 65º 70º 

Noroeste 45º 60º 35º 

 

Tabela 13 - Ângulos de sombreamento recomendados – Orientação sul 

Orientação ângulo b ângulo g (lado direito) ângulo g (lado esquerdo) 

Sul 70º 20º 40º 

 
 
 

 
 

Figura 16 – Máscara fachada norte. 
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Figura 17 – Máscara fachada nordeste. 

 

 
 

Figura 18 – Máscara fachada leste. 

 

 
 

Figura 19 – Máscara fachada sudeste. 
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Figura 20 – Máscara fachada sul. 

 

 
Figura 21 – Máscara fachada sudoeste. 

 

 
 

Figura 22 – Máscara fachada oeste. 
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Figura 23 – Máscara fachada noroeste. 
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4.8.2.  Especificação de componentes de fachadas e cobertura – 

conforto térmico 

 

  

4.8.2.1. Objetivo e benefícios 

A correta especificação de materiais de vedação de fachadas e coberturas aumenta 

a qualidade da habitação, porque contribui para o controle das condições de 

temperatura interna dos ambientes.  

Com isso, o ocupante da edificação pode usufruir de ambientes termicamente 

adequados, favoráveis à manutenção de sua saúde corporal, promotores de seu 

bem-estar e de sua satisfação com o imóvel. Além disso, reduz-se ou elimina-se a 

dependência de dispositivos artificiais para condicionamento da temperatura do ar 

na habitação, os quais são grandes responsáveis pelas taxas de consumo de 

energia na edificação.  

O objetivo desse requisito é fornecer informações para soluções adequadas de 

desempenho térmico da envoltória (fachadas e cobertura), através de parâmetros 

associados à transmissão, ao acúmulo e à absorção de calor. 

 

  

4.8.2.2. Critérios 

 Os valores médios ponderados para transmitância térmica (U), capacidade 

térmica (CT) e absortância à radiação solar (α), considerando os sistemas 

construtivos opacos da envoltória, devem atender aos seguintes limites, de 

acordo com a NBR 1557536: 

 

[PAREDES EXTERNAS] 

 

                                                             
36 Os dados referem-se à zona bioclimática 3, onde se situa a cidade de São Paulo, de acordo com o 
Zoneamento Bioclimático Brasileiro definido pela NBR 15220 (ABNT, 2003). 
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Tabela 14 – Valores de transmitância térmica (U) - capacidade térmica (CT) e absortância à 
radiação solar (α) para paredes externas (zona bioclimática 3) 

Se α ≤ 0,60 U ≤ 3,7 

CT ≥ 130 

Se α > 0,60 U ≤ 2,5 

 

Fonte: ABNT, 2008a. 

 

[COBERTURA] 

Tabela 15 - Valores de transmitância térmica (U) e absortância à radiação solar (α) para 
coberturas (zona bioclimática 3) 

Se α ≤ 0,60 U ≤ 2,3 

Se α > 0,60 U ≤ 1,5 

 

Fonte: ABNT, 2008a. 

 

 Conforme a definição conceitual apresentada na NBR 15220 – Desempenho 

térmico de edificações –, tem-se que (ABNT, 2003): 

o Transmitância térmica – U [W/m2.K]: inverso da resistência 

térmica total de um sistema que consiste na somatória do 

conjunto de resistências térmicas correspondentes às 

camadas de um elemento ou componente, incluindo as 

resistências superficiais interna e externa. 

o Capacidade térmica de componentes – CT [J/m2.K]: 

quociente da capacidade térmica de um componente pela 

sua área. Sendo que a capacidade térmica de um 

componente é a quantidade de calor necessária para variar 

em uma unidade a temperatura de um sistema. 

o Absortância à radiação solar – α [adimensional]: quociente 

da taxa de radiação solar absorvida por uma superfície pela 

taxa de radiação solar incidente sobre esta mesma 

superfície.  

 Recomenda-se solicitar do fabricante os dados de cada material especificado, 

os quais são obtidos em ensaios laboratoriais. As Tabelas 16 e 17 
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apresentam dados de transmitância térmica e capacidade térmica para alguns 

sistemas de cobertura e paredes externas, enquanto a Tabela 18 indica a 

absortância de alguns materiais, em função da cor. 

Tabela 16 - Valores de transmitância térmica (U) e capacidade térmica (CT) de sistemas 
construtivos de cobertura 

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO - COBERTURA U 

(W/m
2
.K) 

CT 

(J/m
2
.K) 

LAJE MACIÇA (10cm) + CÂMARA DE AR (>5cm) + TELHA CERÂMICA 2,05 238,5 

LAJE MACIÇA (10cm) + CÂMARA DE AR (> 5cm) + TELHA FIBROCIMENTO 2,06 232,8 

LAJE PRÉ-MOLDADA COM CERÂMICA (12cm) + CÂMARA DE AR (>5cm) + 

TELHA FIBROCIMENTO 

 

1,93 106 

FORRO PVC (1cm) + CÂMARA DE AR (>5cm) + TELHA CERÂMICA 1,75 21,4 

FORRO PVC (1cm) + CÂMARA DE AR (<5cm) + TELHA FIBROCIMENTO 1,76 15,8 

LAJE MACIÇA (10cm) SEM TELHAMENTO 3,73 220 

LAJE PRÉ-MOLDADA COM CERÂMICA (12cm) SEM TELHAMENTO 3,33 95 

 

Fonte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2010. 

 

Tabela 17 - Valores de transmitância térmica (U) e capacidade térmica (CT) de sistemas 
construtivos de paredes externas 

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO – PAREDES U 

(W/m
2
.K) 

CT 

(J/m
2
.K) 

ARGAMASSA INTERNA (2,5cm) + BLOCO DE CONCRETO (9x19x39cm) + 

ARGAMASSA EXTERNA (2,5cm) 
2,86 203 

GESSO INTERNO (2cm) + BLOCO DE CONCRETO (9x19x39cm) + 

ARGAMASSA EXTERNA (2,5cm) 
2,8 174 

ARGAMASSA INTERNA (2,5cm) + BLOCO DE CONCRETO (14x19x39cm) + 

ARGAMASSA EXTERNA (2,5cm) 
2,76 265 

GESSO INTERNO (2cm) + BLOCO DE CONCRETO (14x19x39cm) + 

ARGAMASSA EXTERNA (2,5cm) 
2,7 235 

ARGAMASSA INTERNA (2,5cm) + BLOCO CERÂMICO (9x14x24cm) + 

ARGAMASSA EXTERNA (2,5cm) 
2,59 145 

GESSO INTERNO (2cm) + BLOCO CERÂMICO (9x14x24cm) + ARGAMASSA 

EXTERNA (2,5cm) 
2,55 115 

ARGAMASSA INTERNA (2,5cm) + BLOCO CERÂMICO (14x19x29cm) + 

ARGAMASSA EXTERNA (2,5cm) 
1,98 156 

GESSO INTERNO (2cm) + BLOCO CERÂMICO (14x19x29cm) + ARGAMASSA 

EXTERNA (2,5cm) 
1,89 122 

 

Fonte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2010. 
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Tabela 18 - Absortância (α) de superfícies externas comuns em edifícios residenciais 

Tipo de superfície  α 

CONCRETO APARENTE 0,65 / 0,80 

TELHA DE BARRO 0,75 / 0,80 

TIJOLO APARENTE 0,65 / 0,80 

REBOCO CLARO 0,30 / 0,50 

REVESTIMENTO ASFÁLTICO 0,85 / 0,98 

VIDRO INCOLOR 0,06 / 0,25 

VIDRO COLORIDO 0,40 / 0,80 

VIDRO METALIZADO 0,35 / 0,80 

PINTURA BRANCA 0,20 

PINTURA AMARELA 0,30 

PINTURA VERDE CLARA 0,40 

PINTURA "ALUMÍNIO" 0,40 

PINTURA VERDE ESCURA 0,70 

PINTURA VERMELHA 0,74 

PINTURA PRETA 0,97 
 

Fonte: ABNT, 2003. 

 

 

4.8.2.3. Nota 

 Para esse requisito, podem ser tomadas como exceção: áreas de circulação 

vertical (caixa de escadas, hall de elevadores, etc.); lajes de cobertura sob 

projeção de caixas d’água, de toldos ou de quaisquer elementos de 

sombreamento fixos. 
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4.8.3.  Aproveitamento de ventilação natural – conforto térmico 

 

 

4.8.3.1. Objetivo e benefícios 

Geralmente, os ambientes internos apresentam temperaturas mais elevadas do que 

as do ambiente externo, devido ao aquecimento da edificação por absorção da 

radiação solar e das fontes internas de calor.  

Em vista disso, as trocas de ar interno por ar externo contribuem para a redução da 

temperatura interna e, consequentemente, para o aumento da sensação 

de resfriamento dos usuários, sendo uma estratégia favorável para os períodos mais 

quentes do ano. Além disso, a ventilação natural possui caráter higiênico, pois 

garante a renovação do ar no ambiente interno, mantendo um ambiente mais 

saudável e confortável aos seus ocupantes. A ventilação natural é, portanto, um 

recurso a ser explorado para melhoria de qualidade do ambiente interno sem o gasto 

desnecessário de energia. 

O objetivo desse requisito é fornecer informações para a melhoria das condições de 

ventilação natural das edificações. 

 

 

4.8.3.2. Considerações gerais sobre o clima 

A ventilação natural nada mais é que o deslocamento do ar através de um edifício 

(FROTA; SCHIFFER, 2003, p. 124). Tal deslocamento pode acontecer de duas 

formas distintas: 

 Por ação dos ventos, que se dá através das diferenças de pressões exercidas 

pelo ar sobre o edifício. A ventilação por ação dos ventos depende 

invariavelmente, portanto, do movimento das massas de ar.  

 Por efeito chaminé, caracterizado pela diferença de densidade entre o ar 

interno e o externo. 
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Como pode se verificar no Gráfico 29, extraído do Software Sol-Ar37, os ventos 

predominantes (sobretudo nos meses mais quentes do ano) em São Paulo são 

oriundos da direção SE (sudeste).   

 
 
Gráfico 29 – Ventos predominantes na cidade de São 

Paulo - frequência de ocorrência. 
Fonte: Software Sol-Ar 6.2 (LABEEE – USFC) 

 

No entanto, em regiões maciçamente edificadas (como é o caso da cidade de São 

Paulo), esse dado nem sempre é pertinente, visto que o vento tende a perder a 

direção original e seguir o traçado das ruas, sobretudo aquelas moldadas por 

edifícios altos.  

Portanto, para efeito de estudo preliminar, podem ser considerados os ventos 

predominantes da cidade de São Paulo. Mas esse dado deve ser avaliado in loco 

para cada novo projeto. 

O aproveitamento da ventilação natural é uma estratégia passiva muito favorável 

para projetos localizados em São Paulo, como mostra o diagnóstico climático que 

segue, baseado no Método de Givoni38.  

                                                             
37 Disponível para download em: http://www.labeee.ufsc.br/downloads/softwares/analysis-sol-ar.  
38 O Método de Givoni consiste em avaliar as soluções mais adequadas ao projeto, através da leitura da carta 
bioclimática (carta psicrométrica dividida em zonas que definem as melhores estratégias de conforto térmico, 
de acordo com as condições de temperatura e umidade de uma determinada localidade).  
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O Gráfico 30 apresenta a carta bioclimática da cidade de São Paulo, ferramenta que 

permite identificar as horas do ano que estão dentro da zona de conforto (de acordo 

com as condições climáticas externas de temperatura e umidade do ar) e as 

estratégias passivas adequadas às horas de desconforto por frio, calor ou baixa 

umidade do ar. Tais estratégias estão resumidas na Tabela 19. 

 
 

Gráfico 30 – Carta Bioclimática da cidade de São Paulo. 

Fonte: Software Climaticus 4.2 (LABAUT - FAUUSP). 

 

Tabela 19 – Resumo das estratégias de projeto para a cidade de São Paulo (segundo Givoni) 

 
 

Fonte: Software Climaticus 4.2 (LABAUT - FAUUSP). 

 

Verifica-se que, em São Paulo, o aproveitamento da ventilação natural é uma 

estratégia de extrema importância, sendo favorável para a garantia do conforto 

térmico de um edifício em mais de 60% das horas do ano.  
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Principalmente num empreendimento residencial, onde as cargas internas não são 

muito elevadas (se comparadas a outras tipologias de edifícios), e os usuários 

podem variar a vestimenta (em função da sensação de calor ou frio). 

 

 

4.8.3.3. Critérios 

 Todos os ambientes das unidades habitacionais devem possuir aberturas 

diretas para o exterior, cuja área efetiva (vão livre para passagem do ar na 

esquadria) deve seguir o que indica a Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Razão (em %) de área efetiva de abertura pela área de piso do ambiente  
 
 

 
 

 

Fonte: ABNT, 2008a e ASHRAE, 2007a. 
 

 Em salas com profundidade superior a 8m39 em relação ao plano onde se 

localiza a abertura, deve-se também: 

o Possibilitar a ocorrência de ventilação cruzada, através da 

disposição de aberturas voltadas para o exterior localizadas 

em fachadas de diferentes orientações (diferença mínima de 

45° entre as fachadas). 

ou  

o No caso de aberturas em uma única fachada, incrementar o 

fluxo de ar através da disposição de duas aberturas com 

distância vertical mínima de 1,2 m entre elas (considerando 

a distância entre o ponto médio de cada abertura). Podem 

                                                             
39 Parâmetro adotado pela norma ASHRAE 62.1 (ASHRAE, 2007a). 

AMBIENTE Área efetiva da abertura (% mínima da área de piso) 

Sala ≥8% 

Dormitório ≥8% 

Cozinha  ≥8% 

Área de serviço ≥8% 

Sanitários (exceto lavabo) ≥4% 
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ser aberturas distintas na mesma esquadria ou esquadrias 

separadas. 

ou 

o No caso de aberturas em uma única fachada, incrementar o 

fluxo de ar através da disposição de duas aberturas com 

distância horizontal mínima de 3 m entre elas (considerando 

a distância entre o ponto médio de cada abertura). Podem 

ser aberturas distintas na mesma esquadria ou esquadrias 

separadas. 

 

 

4.8.3.4. Notas 

 Cozinhas e sanitários devem possuir abertura para ventilação natural 

diretamente para o exterior, não incluindo shafts ou poços de iluminação. 

 Área efetiva de abertura para passagem do ar em diferentes tipos de 

esquadrias: 

 

Figura 24 – Área efetiva de abertura em diferentes tipologias de janelas. 
Fonte: United States Department of Energy Grant, 2001. 

 

Guilhotina (50%) 

Máximo ar (40%) Basculante(75%) Giratória (90%) 

Máximo ar (40%) Correr (50%) Guilhotina (50%) 
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 Exemplos de localização de aberturas para ventilação cruzada: 

 
 
Figura 25 – Exemplos de localização de aberturas para 

ventilação cruzada. 
Fonte: United States Department of Energy Grant, 2001. 

 

 Exemplo de localização de aberturas para incremento do fluxo de ar em 

fachada única: 

 
 
Figura 26 – Localização de aberturas para incremento da ventilação 

natural – em corte. 
Fonte: CIBSE, 1997 e United States Department of Energy Grant, 2001. 

 

 

 

h mínimo 

= 1,2m 
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Figura 27 – Localização de aberturas para incremento da ventilação 
natural – em planta. 
Fonte: CIBSE, 1997 e United States Department of Energy Grant, 2001. 

 
 

d mínimo 

= 3m 
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4.8.4.  Aproveitamento de iluminação natural – conforto lumínico 

 

 

4.8.4.1. Objetivo e benefícios  

A luz natural é um recurso inerente a qualquer projeto de Arquitetura.  

Os edifícios residenciais que se utilizam de estratégias de iluminação natural 

conseguem uma melhor qualidade do ambiente interno, maior satisfação dos 

moradores e, consequentemente, proporcionam uma melhor qualidade de vida. O 

aproveitamento de iluminação natural também contribui para redução do consumo 

de energia dos apartamentos, uma vez que reduz a necessidade do uso de 

iluminação artificial. 

O objetivo desse requisito é estimular o uso de esquadrias que garantam um bom 

desempenho de iluminação natural nos ambientes de sala, dormitório e cozinha.  

 

 

4.8.4.2. Considerações gerais sobre o clima 

Os índices de iluminância em plano horizontal registrados na cidade de São Paulo 

são bastante elevados (conforme Gráfico 31). Tal dado só vem reforçar a 

importância de se projetar visando ao aproveitamento da luz natural. É 

recomendável, também, a especificação de anteparos (como venezianas) em 

ambientes onde o controle da luz é desejável (como os dormitórios). 

 
 
Gráfico 31 – Frequência de ocorrência de iluminância em plano 
horizontal – São Paulo. 
Fonte: Software Climaticus 4.2 (LABAUT - FAUUSP). 
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4.8.4.3. Critério 

 A porcentagem de área de vão visível da janela (área de entrada de 

iluminação natural) em relação à área de piso do ambiente deve ser igual ou 

maior ao valor da Tabela 21: 

 
Tabela 21 – Razão (em %) de área efetiva de vão-luz pela área de piso do ambiente 

AMBIENTE Área efetiva de vão-luz                              

(% mínima da área de piso) 

Sala ≥16% 

Quarto ≥16% 

Cozinha ≥16% 

Área de serviço ≥16% 
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4.8.5.  Especificação de componentes divisórios – conforto acústico 

 

 

4.8.5.1. Objetivo e benefícios 

Um ambiente acusticamente bem isolado é capaz de reduzir tanto os ruídos 

provenientes do meio externo à edificação quanto os ruídos de ambientes internos e 

adjacentes.  

A qualidade acústica dos ambientes de um empreendimento residencial é 

fundamental para a saúde e qualidade de vida de seus ocupantes.  

O objetivo desse requisito é fornecer informações que resultem em melhoria da 

qualidade acústica dos ambientes, por meio do isolamento de seus componentes, 

como paredes, pisos, janelas e portas, estabelecendo um nível de atenuação para 

cada elemento. 

 

 

4.8.5.2. Critério 

 Especificar componentes divisórios (horizontais e verticais) com 

características isolantes acústicas que possibilitem a atenuação de ruídos 

provenientes dos ambientes contíguos (internos ou externos) em função da 

finalidade do local (principalmente salas e dormitórios).  

 Seguindo o critério da NBR 15575 para níveis de ruídos admitidos na 

habitação, o componente divisório de ambientes (piso, parede ou porta) deve 

apresentar Índice de redução sonora ponderado (Rw) mínimo, conforme 

descrito na Tabela 22. 
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Tabela 22 - Índices de redução sonora ponderados (RW) para elementos da habitação 

ELEMENTO  RW (dB) 

Piso de unidade habitacional posicionado sobre áreas 
comuns como corredores 

40 

Piso separando unidades habitacionais autônomas (piso 
separando unidades habitacionais em pavimentos distintos) 

45 

Vedação externa (fachada) de salas e dormitórios 35 

Paredes de salas e cozinhas entre uma unidade habitacional 
e áreas de corredores, halls e escadaria nos pavimentos tipo 

35 

Parede de dormitórios entre uma unidade habitacional e 
áreas comuns de trânsito eventual, como corredores, halls e 
escadaria nos pavimentos tipo 

45 

Parede entre uma unidade habitacional e áreas comuns de 
permanência de pessoas, atividades de lazer e esportivas, 
como home theater, salas de ginástica, salão de festas, salão 
de jogos, banheiros e vestiários coletivos, cozinhas e 
lavanderias coletivas 

50 

Parede entre unidades habitacionais autônomas (parede de 
geminação) 

45 

Parede de dormitórios entre ambientes de uma mesma 
unidade habitacional 

35 

 

 

Fonte: Adaptada da ABNT, 2008a. 

 

 

4.8.5.3. Notas 

 Os vidros e outros elementos da caixilharia que prejudicam o isolamento 

acústico das fachadas (por exemplo, caixas de venezianas de enrolar) devem 

ser considerados nos ensaios para cálculo do isolamento resultante do 

sistema de vedação externa. 

 As portas em paredes internas devem ser consideradas, de forma a verificar o 

desempenho acústico global do elemento divisório.  

 Dados sobre isolamento acústico de elementos divisórios devem ser obtidos 

por ensaios laboratoriais.  

 O índice de redução sonora ponderado de alguns materiais é disponibilizado 

pelos fabricantes nos catálogos técnicos dos produtos, conforme ilustra a 

Figura 28 a seguir. 
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Figura 28 – Fragmento de folder de placa cimentícia da Brasilit – Saint-Gobain. 
Fonte: www.brasilit.com.br. 

 

 

 



 

Bruna Canela de Souza Godoi 

177 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

4.9. Acessibilidade 

 

 

Aumentar a longevidade dos edifícios e permitir a melhoria na qualidade de vida das 

pessoas é característica de um projeto sustentável. Para tanto, entre outras 

considerações, deve-se pensar na flexibilidade e adaptabilidade dos ambientes e 

nas necessidades e exigências dos futuros usuários (CIB, 1999, p. 74).  

Segundo dados do IBGE, em 2030, estima-se que o número de idosos no Brasil 

será igual ao número de jovens. Os edifícios devem, portanto, desde já, se preparar 

para abrigar uma população com necessidades específicas, como mobilidade, visão 

e audição reduzidas.  

A população brasileira tem hoje 11% de pessoas idosas, 15,1% de crianças até 9 

anos e 14,5% de pessoas com deficiência (IBGE, 2011) que utilizam e circulam nos 

mesmos ambientes, apesar das diferenças de habilidades entre os grupos. 

A norma técnica brasileira NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos – define as condições de projeto para áreas 

comuns e edifícios públicos, visando à acessibilidade (ABNT, 2004). Muitos 

empreendimentos residenciais, entretanto, ainda não cumprem as exigências da 

norma na íntegra, seja por desconhecimento dos projetistas, falta de detalhamento 

em projeto ou erro de execução em obra. 

No que diz respeito à acessibilidade e adaptabilidade das áreas privativas dos 

edifícios, muito pouco é considerado durante a etapa de desenvolvimento de projeto. 

O desenho universal, cujo conceito é a criação de ambientes e produtos que possam 

ser usados por todos, está pautado em sete princípios que passaram a ser 

mundialmente adotados em projetos e obras de acessibilidade: 1. Uso equitativo; 2. 

Uso flexível; 3. Uso simples e intuitivo; 4. Informação de fácil percepção; 5. 

Tolerância ao erro (segurança); 6. Esforço físico mínimo e 7. Dimensionamento de 

espaço para acesso e uso abrangentes (SÃO PAULO, 2010). 

Com isso, o objetivo dos requisitos de sustentabilidade da categoria “Acessibilidade” 

é reforçar a importância do atendimento à NBR 9050, bem como inserir informações 
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para o dimensionamento e detalhamento das unidades habitacionais, visando à 

acessibilidade e à adaptabilidade dos espaços. 
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4.9.1.  Acessibilidade em áreas comuns 

 

 

4.9.1.1. Objetivo e benefícios 

Para garantir acesso igualitário a todos os usuários, os empreendimentos 

habitacionais de edifícios de apartamentos ou habitação coletiva devem ser 

abordáveis (qualquer pessoa pode entrar no edifício, desde a via pública, sem ajuda 

de terceiros) e acessíveis (qualquer pessoa pode entrar no edifício e chegar ao local 

de destino) em suas áreas comuns. 

A acessibilidade nas áreas comuns dos empreendimentos residenciais promove a 

inclusão, garantindo mais qualidade de vida a todos os usuários. 

O objetivo desse requisito é fornecer dados para o detalhamento correto dos 

projetos, além de reforçar a importância e a necessidade da aplicação das leis e 

normas existentes que, apesar do caráter obrigatório, na prática ainda são 

parcialmente aplicadas nos empreendimentos residenciais, no que se refere aos 

conceitos de acessibilidade e desenho universal. 

 

 

4.9.1.2. Critérios 

 O projeto das áreas comuns de empreendimentos residenciais devem atender 

aos requisitos de acessibilidade constantes no Decreto Federal 5.296, NBR 

9050, com ênfase para os seguintes itens: 

 

[SEGURANÇA] 

 É obrigatória a existência de sinalização visual e tátil, conforme Art. 26 do 

Decreto 5.296; 

 As escadas devem ser bem dimensionadas e constantes em suas dimensões, 

conforme itens 6.6.3, 6.6.4 e 6.6.5 da NBR 9050; 

 Instalar anel indicativo do andar em braile nos corrimãos da escada de  

emergência, conforme item 5.12 da NBR 9050; 
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 Deve ser evitado degrau isolado, e quando houver, deve atender às 

características do item 6.6.2 da NBR 9050; 

 Todos os degraus devem ser bem demarcados e possuir espelho;  

 Deve ser projetada área de refúgio junto à antecâmara da escada de 

segurança em todos os pavimentos acima do solo de acordo com o item 6.3.3 

da NBR 9050, conforme Figura 29; 

 

Figura 29 – Área de refúgio junto à antecâmara da escada de segurança. 

 

 Devem ser instalados dispositivos de proteção e apoio (guarda-corpo, 

corrimão) nas áreas de circulação, conforme item 6.7.1 da NBR 9050; 

 Não devem existir obstruções inesperadas e protuberantes nos corredores e 

circulações; 

 Os fechamentos dos vãos externos devem ser seguros, com partes inferiores 

não vulneráveis a choques e batidas, conforme item 6.9.2.3 da NBR 9050; 
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 Os revestimentos de pisos externos não devem ser escorregadios, nem 

conter irregularidade que possibilite o empoçamento de água e não devem ter 

caimento excessivo, conforme item 6.1.1 da NBR 9050; 

 Os revestimentos de pisos internos devem ser não derrapantes e não devem 

apresentar desníveis superiores a 3mm nas placas ou rejuntes; 

 A existência de capachos, carpetes ou tapetes devem atender ao disposto no 

item 6.1.7 da NBR 9050; 

 Pisos contíguos com diferenças de cotas devem ter diferença de cor, ou 

sinalização no piso indicando a mudança de nível; 

 Deverá existir sinalização tátil no piso, conforme item 5.14 da NBR 9050; 

 Os tampos devem ter bordas e cantos arredondados ou chanfrados; 

 Deverão ser previstos nas áreas comuns espaços separados para 

equipamentos de risco (fogão e fornos), sem sobreposição de funções e 

áreas de apoio não inflamáveis, conforme Figura 30;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30 – Previsão de espaços separados para equipamentos de risco. 
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 Devem ser executados pontos para instalação de iluminação de balizamento 

ou vigia nas áreas de circulação noturna; 

 Devem ser executados pontos para iluminação de balizamento nos degraus; 

 As áreas externas de circulação devem ser demarcadas por cores e texturas 

que possibilitem fácil visualização de eventuais desníveis ou elementos de 

risco. 

 

[CONFORTO] 

 Os interruptores ou comandos e controles devem ser de fácil alcance por 

todos, e as tomadas devem estar em altura que não exija esforço físico para 

seu uso, conforme item 4.6.7 da NBR 9050; 

 Torneiras e registros não devem apresentar superfícies cortantes ou 

perfurantes e devem ser de alavanca ou roseta; 

 Onde houver previsão para instalação de equipamento de ar condicionado, 

deixar infraestrutura elétrica, de forma a evitar obstruções no caminho que 

possam causar acidentes;  

 As bordas de tampos devem ser confortáveis ao toque (não agudas e 

cortantes). 

 

[ACESSIBILIDADE E MANOBRABILIDADE] 

 O acesso principal deverá ser feito por rampa e escada, ambas iniciando e 

terminando no mesmo local, conforme Figura 31; 
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Figura 31 – Acesso por rampa e escada iniciando e terminando no mesmo local. 

 

 Os degraus deverão ser substituídos por rampas com declividade limitada, no 

caso de desníveis pouco acentuados, conforme item 6.1.4 da NBR 9050;  

 O projeto deve respeitar o limite de inclinação de rampas, conforme item 

6.5.1.2 da NBR 9050; 

 O projeto deve respeitar o limite de trajetos a percorrer sem possibilidade de 

áreas para descanso, conforme item 6.4 da NBR 9050; 

 A largura de corredores e portas nas áreas de circulação deve possibilitar o 

uso por pessoas com equipamentos assistivos para mobilidade, conforme 

item 6.9 da NBR 9050;  

 Não devem existir desníveis internos no mesmo pavimento; 

 Deverá existir pelo menos um elevador acessível, preferencialmente um 

elevador social, conforme Art. 27 do Decreto 5.296; 

 Devem existir banheiro e vestiário (quando previstos nas áreas comuns) 

acessíveis, conforme Art. 22 § 3º do Decreto 5.296 e traçado conforme item 7 

da NBR 9050; 
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 Todas as portas devem possuir área de aproximação, conforme item 6.9.2 da 

NBR 9050; 

 Prever proteção das portas no nível do terreno para se evitar a entrada de 

água, sem criação de desnível, com elementos como toldo, marquise, pórtico; 

 A operação das portas deve ser facilitada pela utilização de componentes e 

maçanetas de alavanca, conforme item 6.9.2.3 da NBR 9050; 

 Prever estacionamento de automóvel para idosos ou pessoas com deficiência 

o mais próximo possível da entrada ou do elevador, conforme Art .25 do 

Decreto Federal 5.296 e traçado conforme item 6.12.1 da NBR 9050; 

 Caso seja previsto balcão no pavimento térreo, este deverá possuir ao menos 

parte acessível, conforme item 9.5.2.1 da NBR 9050; 

 Se houver piscina no empreendimento, esta deverá ser acessível, conforme 

item 8.5.2 da NBR 9050; 

 Se forem instalados bebedouros nas áreas comuns do empreendimento, 

deverão atender ao item 9.1 da NBR 9050; 

 Devem existir espaços vazios abaixo dos tampos para aproximação com 

cadeira de rodas, conforme item 9.5.2.2 da NBR 9050; 

 Se houver bancos fixos, deverá ser prevista área para vaga, conforme item 

9.4 da NBR9050. 

 

[RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS] 

 Evitar posicionamento de pontos focais na altura da linha de visão entre 0,90 

e 1,60 m; 

 Evitar áreas claras e escuras sucessivas, evitar iluminação pontual focal, 

vazios de pontos lumínicos e falta de iluminação geral; 

 Não aplicar pisos refletivos; pisos com brilho devem ser evitados nas áreas 

comuns e privativas, pois além de serem refletivos são escorregadios; 

 Evitar superfícies cortantes ou paredes rugosas;  
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 Evitar padronagem de revestimento de piso que possa causar confusão visual 

(exemplo: estampas que pelo contraste de cores criam sensação de 

tridimensionalidade ou parecem “vibrar”); 

 Evitar o posicionamento das janelas no final de corredores, para redução de 

ofuscamento dos usuários; 

 Prever iluminação de tarefa nos ambientes para as atividades com requisitos 

de iluminação específicos, como áreas de leitura, salão gourmet,  etc. 
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4.9.2.  Acessibilidade e adaptabilidade em áreas privativas 

 

 

4.9.2.1. Objetivo e benefícios 

A sustentabilidade de uma edificação não é completa, se a mesma não for 

adequada aos usuários, especialmente em unidades habitacionais, onde vivem 

pessoas de diferentes idades e condições físicas que usam o mesmo ambiente.  

Para isso, os empreendimentos habitacionais devem ser adaptáveis às 

necessidades variantes dos moradores, de forma a acomodar os ambientes, com o 

mínimo de reforma e custo, às preferências dos usuários, sejam eles adultos 

saudáveis, crianças, idosos ou pessoas portadoras de uma limitação temporária ou 

permanente. 

O objetivo desse requisito é fornecer dados para o detalhamento correto das 

unidades habitacionais, em suas áreas privativas, tomando por base o conceito de 

adaptabilidade. 

 

 

4.9.2.2. Critérios 

 Todas as unidades habitacionais devem ser visitáveis sem a necessidade de 

alteração pelo usuário, ou seja, qualquer pessoa pode se aproximar, entrar na 

habitação e fazer uso de, pelo menos, um banheiro sem a necessidade de 

assistência de terceiros. Além disso, as unidades também devem ser 

adaptáveis, ou seja, devem permitir ajustes aos requisitos e parâmetros de 

referência necessários para compensar limitações específicas no futuro para 

utilização por idosos, crianças ou por pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, conforme Decreto Municipal de São Paulo nº 45.990.  

 

[SEGURANÇA] 

 Deverão ser executadas tubulação e caixa-seca para instalação de detectores 

de gás e fumaça, na cozinha e lavanderia. 
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 Deverá ser executada tubulação seca para iluminação de emergência nas 

áreas de circulação internas da unidade habitacional.  

 Deverá ser executada tubulação seca para instalação de iluminação de 

balizamento ou vigia nas áreas de circulação noturna: circulação 

dormitórios/banheiros e dormitórios/cozinha. Pode ser disponibilizada tomada 

nas áreas de circulação como opção de atendimento. 

 Deverá ser executada tubulação para instalação de duplo interruptor para a 

iluminação principal dos dormitórios, da porta e da posição da cama. 

 Deverá ser instalado sistema de telecomunicação na cozinha e nos 

banheiros. 

 Todas as portas das rotas de fuga da unidade (que dão vazão na circulação 

interna) deverão ter, no mínimo, 80 cm de vão-luz para facilitar a evacuação 

em caso de incêndio. 

 Os revestimentos de piso externos (nas sacadas) não devem ser 

escorregadios nem conter irregularidade que possibilite o empoçamento de 

água.  

 Os revestimentos de piso externos não devem ter caimento transversal maior 

que 3% e longitudinal maior que 5%. 

 Pisos contíguos com diferenças de cotas devem ter diferença de cor ou 

possuir sinalização visual explicitando a diferença de nível.  

 Os tampos da cozinha, banheiros e lavanderia (se houver) deverão ter bordas 

com contraste e cantos sem quinas vivas, conforme Figura 32; 
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Figura 32 – Exemplos de bordas com contraste e cantos sem quinas vivas. 

 

 Os revestimentos internos de piso devem ser não derrapantes em toda a área 

dos banheiros, que deve ser tratada como área molhada. 

 Os revestimentos internos de piso não devem apresentar desníveis 

superiores a 3 mm nas placas ou rejuntes, garantindo uma circulação segura, 

sem tropeços e facilitando a limpeza. 

 A tubulação de escoamento de água quente das pias e lavatórios deve ser 

protegida ou recuada – capa para sifão ou sifão flexível. 

 

[CONFORTO] 

 Os interruptores devem estar em altura de alcance facilitado por qualquer 

pessoa, e as tomadas devem estar em altura que não exija esforço físico para 

seu uso, conforme Figura 33; 
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Figura 33 – Alturas recomendadas para interruptores e tomadas. 

 

 Quando houver previsão de espaço para equipamentos de ar condicionado, 

deverá ser prevista a infraestrutura elétrica de forma a se evitarem obstruções 

no caminho e possíveis acidentes. 

 

[ACESSIBILIDADE E MANOBRABILIDADE] 

 Não devem existir desníveis internos maiores do que 3 mm (ou até 5 mm 

quando houver chanfro no desnível) no mesmo pavimento, a menos que 

possam ser executadas intervenções futuras para nivelamento do piso, sem a 

necessidade de grandes obras; 

 Não devem existir estrangulamentos e cotovelos acentuados nas circulações 

da habitação. As habitações devem permitir acesso total pelo menos a um 

ambiente para cada função, com dimensionamento de portas e espaços que 

possibilitem entrada e saída de frente e giro de cadeira de rodas. Deve existir 

espaço livre ao lado das portas internas, dentro e fora do ambiente, e estas 

devem abrir para o lado que não interfira na circulação, conforme Figura 34; 
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Figura 34 – Dimensões mínimas de acessos e corredores.  

 

 A tubulação hidráulica dos banheiros deverá considerar a possibilidade de 

instalação futura de barras de apoio. A localização dos componentes de 

comando (manoplas de registros e torneiras) deve ter alcance facilitado, 

conforme Figura 35; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35 – Alturas indicadas para tubulações hidráulicas. 

 

 Prever possibilidade de inversão da abertura da porta para tornar o espaço 

mais confortável com utilização de batente com rebaixo nas duas faces para 

pelo menos um banheiro; 
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 Em pelo menos um dos banheiros da unidade, o box para o chuveiro não 

deverá possuir obstáculos na entrada com desníveis superiores a 3 mm, ou 

até 5 mm quando houver chanfro no desnível; 

 Torneiras e registros não devem apresentar superfícies cortantes ou 

perfurantes e devem ser de alavanca ou roseta; 

 As maçanetas das portas deverão ser tipo alavanca sem quinas vivas;  

 As instalações elétricas devem permitir flexibilidade de layout de mobiliário, de 

acordo com os layouts sugeridos pela construtora. 

 

[OPÇÃO DE LAYOUT ADAPTADO] 

Deve ser elaborada uma opção de layout adaptado para a unidade habitacional, 

com as seguintes características: 

  As dimensões e geometria dos banheiros (Figura 36), cozinha e lavanderia 

deverão atender aos requisitos de acessibilidade estabelecidos no Decreto 

Municipal de São Paulo nº 45.990 para o selo universal, além de atender a 

todos os requisitos acima descritos dentro desse critério;  

 Deve ser especificado, ao menos, um chuveiro manual acoplado à ducha no 

banheiro adaptado; 

 Deve ser especificada, ao menos, uma ducha sanitária acoplada à bacia no 

banheiro adaptado. 

 

[RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS] 

 Recomenda-se que a unidade habitacional acima do nível do solo tenha no 

mínimo um balcão ou terraço externo com acesso em nível, a partir da área 

interna que possibilite resgate pelo exterior; 

 Evitar pisos com brilho, pois além de serem refletivos são escorregadios; 

 Evitar superfícies cortantes ou paredes rugosas; 
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 Evitar corredores e áreas de circulação com aberturas nos extremos, de 

forma a se evitar o ofuscamento dos usuários do local; 

 Projetar as divisórias internas de forma a facilitar a alteração do uso e da 

dimensão dos ambientes sem interferência da estrutura e prumadas do 

edifício que deverão estar preferencialmente nas paredes externas ou em 

paredes que não impeçam a ampliação dos cômodos; 

 Projetar o vaso sanitário de, pelo menos, um banheiro com saída de esgoto 

de parede para possibilitar alteração da posição no caso de necessidade de 

adaptação; 

 Posicionar ralos de forma a não ficarem em áreas de circulação e nem serem 

obstruídos pelo uso normal a se evitar o acúmulo de água no piso dos 

ambientes, especialmente dentro do box, conforme Figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36 – Dimensões e detalhes de banheiros adaptados. 
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5. Considerações finais 

 

 

5.1. Conclusões 

Esta dissertação de mestrado se propôs a definir requisitos e critérios de 

sustentabilidade, aplicáveis à etapa de concepção e desenvolvimento de projetos de 

edifícios residenciais multifamiliares, na cidade de São Paulo. Foram propostos 29 

requisitos de sustentabilidade, com a finalidade de minimizar impactos ambientais, 

econômicos e sociais (no que diz respeito à melhoria na qualidade de vida dos 

usuários finais), sobretudo durante o período de uso e operação do edifício.  

Optou-se, na metodologia utilizada para a pesquisa, por contrabalançar consultas a 

referências bibliográficas (dados secundários) e a especialistas do setor (dados 

primários). A pesquisa de dados secundários foi de extrema relevância para um 

melhor entendimento do setor da construção civil, seus reais impactos 

(especialmente a nível nacional), as oportunidades de intervenção e a estrutura e 

conteúdo das ferramentas de classificação de empreendimentos sustentáveis 

aplicáveis a empreendimentos residenciais. As discussões com diversos 

especialistas da área (incorporadores, projetistas e consultores) trouxeram à tona as 

dificuldades técnicas e econômicas que envolvem um projeto de grande porte, as 

questões legais envolvidas, a visão de negócio (lucro) – finalidade maior de todo 

empreendimento imobiliário – e o papel dos projetistas em meio a esse contexto. 

Com um conhecimento mais amplo sobre o setor imobiliário residencial (em especial 

na capital paulista), foi possível definir uma gama de requisitos (qualitativos) e 

critérios (quantitativos) para a etapa de concepção e desenvolvimento de projeto. 

A partir de uma visão sistêmica de sustentabilidade, diversos assuntos foram 

explorados, visando a estabelecer um equilíbrio entre as questões econômicas, 

sociais e ambientais (ainda que essa última tenha ganhado maior destaque no 

trabalho) atreladas à etapa de concepção e projeto, a saber: conectividade urbana, 

áreas verdes e livres, uso racional de água, eficiência energética, materiais de 

menor impacto ambiental, gestão de resíduos, conforto ambiental e acessibilidade.  
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Os benefícios gerados pela inclusão desses requisitos e critérios aos projetos serão 

percebidos principalmente (mas não somente) ao longo da vida útil do 

empreendimento, uma vez que estão associados a questões importantes como 

menor emissão de CO2, preservação de recurso natural, melhoria da qualidade 

urbana, melhoria da saúde e qualidade de vida do usuário final e redução de custos 

de operação e manutenção. 

Os usuários finais serão favorecidos diretamente com habitações de maior conforto 

ambiental, menor consumo de água e energia, facilidades de adaptação e 

manutenção, amplas áreas verdes e de convívio, melhor qualidade do ar nos 

ambientes internos e infraestrutura que incentive hábitos saudáveis e 

ambientalmente responsáveis, como a segregação do lixo e o uso da bicicleta; o que 

deverá propiciar saúde, bem-estar, qualidade de vida, educação ambiental, 

economia, inclusão e convívio social. 

A municipalidade ganhará com uma menor geração de tráfego e melhor qualidade 

do ar, à medida que as pessoas passarem a fazer menos uso do automóvel para 

curtas distâncias; com a minimização dos riscos de enchentes e do efeito ilha de 

calor, ao passo que se ampliarão as áreas verdes e permeáveis, e a água pluvial 

será aproveitada; com a mitigação de problemas relacionados ao abastecimento de 

água e energia, em função do menor consumo desses recursos.  

Incorporadores, construtores e projetistas serão beneficiados, num primeiro 

momento, pela satisfação do usuário final e repercussão das ações de 

responsabilidade socioambiental dos empreendimentos e, num segundo momento, 

pelo reconhecimento de projetos diferenciados, com maior valor agregado, pelo 

mercado consumidor.  

Ao meio ambiente, de um modo geral, será garantida a preservação de recursos 

naturais não renováveis (como água e matérias-primas da construção civil) e uma 

menor emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. 

Seguramente, os requisitos apresentados não abordam todas as questões relativas 

a um empreendimento sustentável. A inclusão dos itens aqui propostos à concepção 

e ao projeto de edifícios residenciais deve ser entendida como um ponto de partida. 

Um projeto que aborde em sua concepção os 29 requisitos descritos certamente 

será um empreendimento mais eficiente no consumo de água e energia, mais 
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confortável para o usuário final, mais apropriado para a coleta seletiva e mais 

comprometido com a qualidade de vida das pessoas. Mas há ainda muito a se 

pensar sobre sustentabilidade na habitação. 

Os critérios estabelecidos não têm como finalidade engessar o processo projetual, 

muito menos inibir mudanças e inovações. Ao contrário, o que se pretende é 

colocar, à disposição dos incorporadores e projetistas, possibilidades claras e 

objetivas de aplicação de conceitos sustentáveis, indicando algumas referências 

quantitativas que mostraram-se adequadas à realidade do mercado atual, 

considerando as facilidades e dificuldades de implementação. Ressalta-se que para 

ser sustentável, o empreendimento precisa nascer, em sua concepção, com 

premissas específicas que levem em conta o sítio de inserção, as características do 

entorno, a orientação solar, os materiais mais apropriados, entre outros aspectos.  

É preciso, entretanto, criar pontes entre a teoria e a prática. E foi justamente isso 

que se perseguiu durante toda a pesquisa: reunir um conjunto de informações úteis 

à concepção e ao desenvolvimento de projetos residenciais, com a finalidade de 

preencher uma lacuna existente no mercado imobiliário residencial.  

Os requisitos e critérios de sustentabilidade propostos devem ser entendidos como 

uma ferramenta de projeto, a partir da qual a função e a forma começam a ser 

delineadas. E o mais interessante é que é possível extrair beleza e significado de um 

projeto que se propõe ser genuinamente sustentável.  

A figura do incorporador e do arquiteto nesse processo de mudança (ou de resgate) 

na forma de conceber e projetar empreendimentos habitacionais é fundamental. Os 

conceitos de sustentabilidade devem embasar o partido arquitetônico e, assim, 

promover uma nova estética, aquela que une arte e técnica. Cada vez mais o 

arquiteto, responsável por coordenar projetos multidisciplinares, precisa se 

aprofundar no conhecimento da tecnologia e das soluções que visem à preservação 

ambiental, à responsabilidade social e à viabilidade econômica da construção.  

Ao longo da pesquisa, foi possível concluir ainda que o fator tempo é essencial para 

o nascimento de um projeto ambientalmente responsável. Os estudos de conforto 

térmico, lumínico, acústico, entre outros, exigem uma análise cuidadosa do sítio de 

inserção e uma solução singular para cada caso.  
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Contudo, o que se tem presenciado no mercado imobiliário residencial da capital 

paulista, nos últimos anos, é a multiplicação de soluções arquitetônicas idênticas ou 

com pequenas variações. E, sem dúvida, tempo e custo (numa visão de curto prazo) 

são os fatores que contribuem para o desenvolvimento de projetos sem 

originalidade, criatividade ou preocupação com a paisagem urbana, o usuário final e 

o meio ambiente. Essas são as grandes barreiras para a incorporação abrangente 

de requisitos e critérios sustentáveis aos projetos residenciais, aliados ao pouco 

valor ainda atribuído ao tema pelo consumidor final brasileiro e ao desconhecimento 

de soluções (muitas delas simples) pelos incorporadores e projetistas. 

Todos os agentes envolvidos como governo, incorporadores, construtores, 

projetistas, indústria, pesquisadores, consultores e consumidores têm um papel 

fundamental, quando o assunto é a sustentabilidade de empreendimentos 

residenciais.  

O governo deve avançar na criação de políticas de incentivos e regulamentações 

técnica e ambientalmente consistentes para o setor. Sem incentivos fiscais e leis 

inteligentes, compatíveis com a realidade atual e comprometidas com o 

desenvolvimento sustentável, o progresso do setor da construção civil rumo ao 

desempenho socioambiental se dará em ritmo lento.  

Incorporadores e construtores, além de concentrarem o poder de decisão sobre a 

concepção e os projetos dos empreendimentos, têm o desafio de educar o 

consumidor final, através de programas de conscientização e educação ambiental 

no momento do lançamento e no ato da entrega do empreendimento para uso. 

Planos de comunicação visual nos folders de venda, cartilhas e manuais de uso e 

operação dos empreendimentos devem ser disponibilizados aos usuários finais, a 

fim de que façam bom uso dos equipamentos e de outras estratégias sustentáveis 

aplicadas ao empreendimento. 

Os projetistas, com destaque para o arquiteto, têm um papel extremamente 

relevante na mudança da forma de projetar, defendendo soluções que respondam a 

necessidades específicas (ambientais e sociais) e não apenas aos custos e prazos 

cada vez mais reduzidos. A qualidade do projeto deve ser medida pelo conjunto de 

conceitos, detalhes, estratégias e materiais adotados com foco nas necessidades do 

usuário final e no desempenho do edifício. 
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A indústria tem pela frente uma ampla responsabilidade, já que a grande emissão de 

gases de efeito estufa da cadeia produtiva do setor da construção civil (no caso 

brasileiro) concentra-se justamente na fabricação dos materiais. Investir no uso de 

conteúdo reciclado na fabricação dos materiais (evitando a exploração de matéria-

prima virgem) e na pesquisa e aprimoramento de processos industriais menos 

poluentes são ações que devem ser perseguidas pelos fabricantes de materiais 

visando à redução dos impactos ambientais.  

Pesquisadores e consultores devem continuar alimentando os bancos de dados, 

através de levantamentos do comportamento dos edifícios residenciais, a fim de 

propor soluções e avançar nas pesquisas de real interesse para o setor. Além disso, 

o estudo de novas tecnologias aplicáveis à realidade brasileira é função desses 

agentes. O fato é que a pesquisa precisa ultrapassar a barreira muitas vezes 

colocada entre o puramente teórico e a realidade. Universidade, consultorias e 

mercado devem caminhar juntos, fornecendo informação e aplicando o 

conhecimento. 

O consumidor também tem sua parcela de contribuição nesse processo, uma vez 

que, em função da falta de conhecimento, não exige ou impulsiona mudanças no 

mercado imobiliário. Além disso, é o usuário final, ao longo do período de operação, 

uso e manutenção do edifício, o grande responsável pelo desempenho planejado 

nas fases de concepção e projeto. 

Apesar de atender ao objetivo traçado no início do trabalho, questões de extrema 

importância não foram exploradas nesta dissertação de mestrado e podem ser 

objetivo de pesquisas futuras, com ênfase para a inserção do edifício na cidade, os 

estudos de payback e a responsabilidade social. 

 

 

5.2. Perspectivas para pesquisas futuras 

A continuidade desta pesquisa deve aprimorar a discussão sobre sustentabilidade, 

no setor imobiliário residencial, podendo abranger, entre outros aspectos: 

 Indicadores de desempenho ambiental – avaliação dos impactos ambientais 

reais de cada um dos requisitos e critérios propostos, considerando a vida útil 

do empreendimento. Acesso a informações palpáveis de desempenho podem 
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auxiliar incorporadores e projetistas na etapa de desenvolvimento dos 

projetos. Ou seja, entender quanto um dispositivo economizador de água ou 

uma iluminação eficiente gera de economia no consumo de água potável ou 

reduz de emissão de CO2, ao longo da vida útil do empreendimento, é 

imprescindível para o processo de tomada de decisões. 

 Estudo de payback – análise do custo do investimento versus o retorno 

financeiro no curto, médio e longo prazos, numa investigação mais 

aprofundada do valor agregado ao projeto. Na mesma linha, o estudo de 

payback pode orientar o consumidor final no momento da compra, tendo em 

vista que, a longo prazo, o investimento será revertido em economia nas 

taxas condominiais ou individuais. 

 Responsabilidade social – no tripé da sustentabilidade, o aspecto social é o 

menos abordado pelos chamados Green Buildings, mas deve passar a ser 

apontado com mais ênfase desde a etapa de projeto. A seleção de 

fornecedores comprometidos com ações sociais e direitos humanos deve ser 

premissa do projeto. Identificar soluções de projeto que possam promover a 

inclusão e o convívio social também é característica de um desenho 

sustentável. A educação de trabalhadores no canteiro de obras, além de 

ações que possam contribuir para a inclusão e o respeito aos direitos 

humanos devem também ser foco do viés social da sustentabilidade. 

 Inserção urbana – esse é um tema de extrema relevância para o 

desenvolvimento de um projeto sustentável e deve ser avaliado 

criteriosamente, dentro de um conceito de composição e desenho da 

paisagem, estudos de impacto de vizinhança (sombras no entorno, impactos 

no nível do pedestre, etc.) e adequação ao terreno (cortes e aterros). Meio 

ambiente, cidade e sociedade são beneficiados com projetos que consideram 

o sítio de implantação.  

 Processo construtivo – estudo mais amplo da cadeia da construção civil como 

um todo, desde a fabricação de materiais – atividade muito impactante ao 

meio ambiente – até a desmontagem do empreendimento. A análise mais 

detalhada dos processos de fabricação dos materiais e os inventários da 

construção de edifícios podem apontar para soluções que contribuam para 
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uma menor emissão de CO2 e para a redução de outros impactos ambientais 

oriundos da cadeia da construção. 



 

Bruna Canela de Souza Godoi 

200 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

Referências bibliográficas 

 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 5413 – Iluminância de 
interiores. Rio de Janeiro: ABNT, 1992. 
 
 
______. NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.  
 
 
______. NBR 13969: Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e 
disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação. Rio de Janeiro: 
ABNT, 1997. 
 
  
______. NBR 15220: Desempenho térmico das Edificações. Rio de Janeiro: ABNT, 
2003. 
 
 
______. NBR 15527: Água de chuva – Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas 
para fins não potáveis – Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2007. 
 
 
______. NBR 15575: Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos – Desempenho. 
Rio de Janeiro: ABNT, 2008a. 
 
 
______. NBR 17094: Máquinas elétricas girantes – Motores de indução – Especificação. 
Rio de Janeiro: ABNT, 2008b. 
  
 
ABRELPE (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais). Panorama dos Resíduos Sólidos 2010. São Paulo: ABRELPE, 2010. 
Disponível em: 
http://www.wtert.com.br/home2010/arquivo/noticias_eventos/Panorama2010.pdf. Acesso 
em: 30 jan. 212. 
 
 
AGOPYAN, Vahan; JOHN, Vanderley. O desafio da sustentabilidade na construção 
civil. São Paulo: Blucher, 2011. Série Sustentabilidade, v. 5, José Goldemberg (coord.). 
 
  
ALVES, Maria Henriqueta. Visão setorial e institucional da NBR 15575. In: FÓRUM 
MINEIRO DE DISCUSSÃO DA NORMA DE DESEMPENHO, 1., 2010, Belo Horizonte. 
Disponível em: http://www.sinduscon-
mg.org.br/site/arquivos/up/geral/NormaDesempenho_VisaoSetorialeInstitucionalCBIC.pd
f. Acesso em: 10 jan. 2012. 
 
 
ANA (Agência Nacional de Águas); FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo); SINDUSCON-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São 



 

Bruna Canela de Souza Godoi 

201 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

Paulo). Conservação e reúso da água em edificações. São Paulo, 2005. Disponível 
em: 
http://www.fiesp.com.br/publicacoes/pdf/ambiente/conservacao_reuso_edificacoes.pdf. 
Acesso em: 29 jan. 2012. 
 
 
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). Atlas de energia elétrica do Brasil. 3ª 
edição. Brasília: Aneel, 2008. Disponível em: 
http://www.aneel.gov.br/visualizar_texto.cfm?idtxt=1689. Acesso em: 13 nov. 2011. 
 
 
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers). 
Standard 62.1: Ventilation for acceptable indoor air quality. Atlanta: ASHRAE, 2007a. 
 
 
______. Standard 90.1: Energy standard for buildings except low-rise Residential 
buildings. Atlanta: ASHRAE, 2007b. 
 
 
ATA (Ativos Técnicos e Ambientais). Relatório de emissões de gases de efeito estufa 
– Inventário 2010. São Paulo, 2011. 53 p. Relatório técnico apresentado à Construtora 
EVEN, São Paulo. Disponível em: http://www.even.com.br/carbono/relatorio2010.pdf. 
Acesso em: 30 out. 2011. 
 
 
AULICINO, Patricia. Análise de métodos de avaliação de sustentabilidade do 
ambiente construído: o caso dos conjuntos habitacionais. 2008. 157 f. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Civil) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2008. 
 
 
BORGES, Carlos Alberto de Moraes; SABBATINI, Fernando Henrique. O conceito de 
desempenho de edificações e a sua importância para o setor da construção civil 
no Brasil. São Paulo: EPUSP, 2008.  
 
 
BRASIL. Decreto Federal nº 5.296, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta as Leis 
10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 
especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Brasília, 2005. 
 
 
______. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e dá outras providências. 
Brasília, 2010a. 
 
 
______. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Habitação. Déficit habitacional 
no Brasil 2008. Brasília, 2011. 139 p. Disponível em: 
httpwww.cidades.gov.brimagesstoriesArquivosSNHArquivosPDFDHB_2008_Final_2011.
pdf. Acesso em: 30 out. 2011. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument


 

Bruna Canela de Souza Godoi 

202 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

______. Ministério de Minas e Energia. Balanço energético nacional: ano base 2009. 
Brasília, 2010b. 271 p. Disponível em: 
http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/publicacoes/BEN/2_-_BEN_-
_Ano_Base/1_-_BEN_2010_Portugues_-_Inglxs_-_Completo.pdf. Acesso em: 02 nov. 
2011.  
 
 
______. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Portaria INMETRO nº 372: aprova o 
Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, 
de Serviços e Públicos, 17 de setembro de 2010. 2010c. Disponível em: 
<http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=1&seq_ato=1462 >. 
Acesso em 5 set. 2011. 
 
 
______. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Portaria INMETRO nº 449: aprova o 
Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edificações 
Residenciais, 25 de novembro de 2010. 2010d. Disponível em: 
<http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtosPBE/regulamentos/RTAC001627.pdf>. 
Acesso em 10 out. 2011. 
 
 
______. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Pesquisa anual da 
indústria da construção. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. 98 p. Disponível em: 
http://www.cbicdados.com.br/files/pesquisa/2009/paic2009.pdf. Acesso em: 2 nov. 2011. 
 
 
BRE GROUP (Building Research Establishment). Constructing the future. 2011. 
Disponível em: http://www.bre.co.uk/ctf/48/downloads/ctf_48.pdf. Acesso em: 22 jun. 11. 
 
 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Selo Casa Azul: Boas práticas para habitação mais 
sustentável. São Paulo: Páginas & Letras, 2010. 
 
 
CAMPOS, Cláudio de. Avaliação de desempenho ambiental em projetos: 
procedimentos e ferramentas. 2007. 170 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2007. 
 
 
CARDIM, Ricardo Henrique. Árvores de São Paulo: lista de plantas invasoras. 2011. 
Disponível em: http://arvoresdesaopaulo.wordpress.com/plantas-invasoras-lista/. Acesso 
em: 5 fev. 2012. 
 
 
CARMO, Adriano Trotta; PRADO, Racine Tadeu Araújo. Qualidade do ar interno. São 
Paulo: EPUSP, 1999.   
 
 
CBCS (Conselho Brasileiro de Construção Sustentável). Impactos da Construção. 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=1&seq_ato=1462
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtosPBE/regulamentos/RTAC001627.pdf


 

Bruna Canela de Souza Godoi 

203 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

Disponível em: http://www.cbcs.org.br/construcaosutentavel/introducao.php. Acesso em: 
14 nov. 2011. 
 
 
CBCS (Conselho Brasileiro de Construção Sustentável); SECOVI-SP (Sindicato das 
Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e 
Comerciais de São Paulo). Condutas de sustentabilidade no setor imobiliário 
residencial. 2011. 90 p. Disponível em: 
http://www.cbcs.org.br/userfiles/download/CadernoCondutasDeSustentabilidade.pdf. 
Acesso em: 25 jul. 2011. 
 
 
CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção). Construção civil: análises e 
perspectivas. Brasília: CBIC, 2010. Disponível em: 
http://www.cbicdados.com.br/files/textos/063.pdf. Acesso em: 31 out. 2011. 
 
 
______. Desenvolvimento com sustentabilidade. 2011. 30 p. Disponível em: 
http://www.cbic.org.br/sites/default/files/Programa-Construcao-Sustentavel.pdf. Acesso 
em: 31 out. 2011.  
 
 
CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction). 
Agenda 21 on sustainable construction. 1999. 120 p. Report Publication 237. 
Disponível em: http://www.cibworld.nl/site/databases/publications.html. Acesso em: 05 
jul. 2011.  
 
 
CIBSE (Chartered Institution of Building Services Engineers). Natural Ventilation in 
Non-Domestic Buildings. London: CIBSE, 1997. 
 
 
ELETROBRAS (Centrais Elétricas Brasileiras); PROCEL (Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica). Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de 
Uso – Ano Base 2005 – Classe Residencial. Relatório Brasil. Rio de Janeiro: 
ELETROBRAS/PROCEL, 2007. 
 
 
EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Banco de dados 
climáticos do Brasil. Disponível em: 
http://www.bdclima.cnpm.embrapa.br/resultados/balanco.php?UF=&COD=454. Acesso 
em 15 nov. 2011. 
 
 
EPA (United States Environmental Protection Agency). How to Conserve Water and 
Use It Effectively. Disponível em: http://water.epa.gov/polwaste/nps/chap3.cfm. Acesso 
em: 21 fev. 2012. 
 
 
EUBANK, Huston. O movimento mundial da construção sustentável. In: 
ENCONTRO INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO, 1., 
2008, São Paulo. Disponível em:  



 

Bruna Canela de Souza Godoi 

204 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

http://www.cte.com.br/eventos/eventos2008/ sustentabilidade/palestras.asp. Acesso em 
08 de agosto de 2008. 
 
 
FGV (Fundação Getúlio Vargas). FGV Projetos. Perfil da cadeia produtiva da 
construção e da indústria de materiais e equipamentos. São Paulo: Abramat, 2011. 
Disponível em: http://www.abramat.org.br/files/cadeia_produtiva_2011.pdf. Acesso em: 7 
jan. 2012. 
 
 
FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). Brasil 2022: planejar, 
construir, crescer. In: CONSTRUBUSINESS 2010 – CONGRESSO BRASILEIRO DA 
CONSTRUÇÃO, 9., 2010, São Paulo. Caderno Técnico… São Paulo: FIESP, 2010. 
Disponível em: 
http://www.fiesp.com.br/construbusiness/pdf/apresentacoes/ConstBusiness2010Portugu
es.pdf. Acesso em: 31 out. 2011. 
 
 
FOLHA DE SÃO PAULO (Online). Casas 'Verdes' ajudam mais que o Protocolo de 
Kyoto. Folha.com, São Paulo, 29 mar. 2007. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u16194.shtml. Acesso em 10 de maio 
de 2011. 
 
  
FRIEDMAN, Thomas L. Hot, Flat and Crowded: Why the world needs a green 
revolution – and how we can renew our global future. Release 2.0. London: Penguin 
books, 2009. 
 
 
FROTA, Anésia Barros; SCHIFFER, Sueli Ramos. Manual de conforto térmico. 6ª 
edição. São Paulo: Studio Nobel, 2003. 
 
 
FUNDAÇÃO VANZOLINI. Referencial Técnico de Certificação: Edifícios 
Habitacionais – Processo AQUA. Versão 1. São Paulo: Fundação Vanzolini, 2010. 
 
 
GLOBAL FOOTPRINT NETWORK. Footprint Basics – Introduction. Disponível em: 
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/basics_introduction. Acesso: 11 
nov. 2011. 
 
 
GLOGOWSKY, André. Hochtief do Brasil. Novos paradigmas de projeto e construção 
em nível mundial. In: ENCONTRO DE DIRETORES E GESTORES DA 
CONSTRUÇÃO: ESTRATÉGIAS E GESTÃO, 6., 2011, São Paulo. Disponível em: 
http://www.cte.com.br/site/eventos/2011/dezembro/palestras.zip. Acesso em: 02. fev. 
2012. 
 
 
GONÇALVES, Joana Carla; BODE, Klaus. Up in the air. CIBSE Journal, London, p. 32-
34, Dec. 2010.  
 

http://www.cte.com.br/eventos/eventos2008/
http://www.cte.com.br/site/evento_visualizar.php?idEvento=31
http://www.cte.com.br/site/evento_visualizar.php?idEvento=31


 

Bruna Canela de Souza Godoi 

205 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

GONÇALVES, Joana Carla; DUARTE, Denise Helena Silva. Arquitetura sustentável: 
uma integração entre ambiente, projeto e tecnologia em experiências de pesquisa, 
prática e ensino. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 6, n. 4, p. 51-81, out./dez. 
2006. 
 
 
GREEN BUILDING COUNCIL OF AUSTRALIA. Green Star: Multi Unit Residential - 
Technical Manual. Melbourne, 2008. 
 
 
GREEN SEAL. Green Seal Standard GC-03: Anti-corrosive paints. 2nd Edition, 1997. 
Disponível em: http://www.greenseal.org/certification/standards/anti-corrosivepaints.pdf. 
Acesso em 18 dez. 2010. 
 
 
______. Green Seal Standard GS-11: Paints. 1st Edition, 1993. Disponível em: 
http://www.greenseal.org/certification/standards/paints_and_coatings.pdf. Acesso em: 18 
dez. 2010. 
 
 
HASELBACH, Liv. The Engineering Guide to LEED-New Construction: Sustainable 
Construction for Engineers. New York: McGraw-Hill, 2008. 
 
 
HERNANDES, Thiago Zaldini. LEED-NC como sistema de avaliação da 
sustentabilidade: uma perspectiva nacional? 2006. 134 f. Dissertação (Mestrado em 
Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2006. 
 
 
IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). 
Revista IBAMA. n. 3. fev. 2008. Disponível em: 
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sala_de_imprensa/revista-n3.pdf. Acesso em: 
31 jan. 2012. 
 
 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Primeiros resultados definitivos 
do Censo 2010. 2011. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1866
&id_pagina=1. Acesso em: 30 out. 2011. 
 
 
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Programa 
brasileiro de etiquetagem. Disponível em: 
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/eficiencia.asp. Acesso em: 17 jan. 2012. 
 
 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Climate change 2007. Synthesis 
report. Valencia: IPCC, 2007. 73 p. Disponível em: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar4/syr/ar4_syr.pdf. Acesso em: 31 out. 2011. 
 
 

http://www.greenseal.org/certification/standards/anti-corrosivepaints.pdf
http://www.greenseal.org/certification/standards/paints_and_coatings.pdf


 

Bruna Canela de Souza Godoi 

206 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

______. Renewable energy and climate change. Special report. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2011. Chapter 1, 68 p. Disponível em: http://srren.ipcc-
wg3.de/report/IPCC_SRREN_Ch01.pdf. Acesso em: 31 out. 2011. 
 
 
ISO (International Organization for Standardization). ISO 14021: Environmental labels and 
declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labeling). 
Berlin, 1999. 
 
 
JOHN, Vanderley et al. Agenda 21 for the Brazilian construction industry – a 
proposal. In: SYMPOSIUM CONSTRUCTION AND ENVIRONMENT. São Paulo: PCC 
USP/CIB, 2000. Disponível em: 
http://www.pcc.usp.br/alkabiko/artigos/CIB%20BrazilianAgenda21%20v5.pdf. Acesso 
em: 30 out. 2011. 
 
 
KOWALTOWSKI, Doris Catharine Cornelie Knatz et al. Reflexão sobre metodologias de 
projeto arquitetônico. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 7-19, abr./jun. 
2006. 
 
 
LAURIANO, Lucas Amaral; TELLO, Rafael. Contextualização da construção e a 
sustentabilidade. In: ENCONTRO DA COMUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO: 
SUSTENTABILIDADE NO MERCADO DA CONSTRUÇÃO, 1., 2011, São Paulo. 
Material de apoio... Belo Horizonte: FDC/CDCS, 2011. Disponível em: 
http://www.fdc.org.br/pt/pesquisa/sustentabilidade/construcao/Documents/material_de_a
poio_comunidade_de_desenvolvimento.pdf. Acesso em: 2 nov. 2011.  
 
 
LAVRATTI, Paula Cerski; PRESTES, Vanêsca Buzelato. Diagnóstico da legislação: 
identificação das normas com incidência em mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas – Desmatamento: mudança no uso da terra. 2009. 49 p. Disponível em: 
http://www.planetaverde.org/mudancasclimaticas/index.php?ling=por&cont=pesquisa&co
dpais=1. Acesso em 8 jan. 2012. 
 
 
LIMA, Patrícia Helen. Projeto Sustentável: exigência para o século XXI: percepção 
do projeto sustentável na produção imobiliária atual. 2009. 241 f. Dissertação (Mestrado 
em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2009. 
 
 
MALIN, Nadav. Building a new LEED. Green Source Magazine, New York, p. 31-36, 
nov./dec. 2008. 
 
 
MANGUEIRA, Clarissa. Guardian aponta Brasil como sexta economia do mundo. 
Exame.com, São Paulo, 26 dez. 2011. Disponível em: 
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/guardian-aponta-brasil-como-sexta-
economia-do-mundo. Acesso em: 3 jan. 2012. 
 



 

Bruna Canela de Souza Godoi 

207 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

MOBILIZE BRASIL (Mobilidade Urbana Sustentável). Diagnóstico da mobilidade 
urbana sustentável em capitais brasileiras. 2011. 69 p. Disponível em: 
http://www.mobilize.org.br/midias/pesquisas/estudo-mobilize-2011.pdf. Acesso em: 30 
out. 2011. 
 
 
MOREIRA, Daniel de Carvalho; KOWALTOWSKI, Doris Catharine Cornelie Knatz. 
Discussão sobre a importância do programa de necessidades no processo de projeto 
em arquitetura. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 9, n. 2, p. 31-45, abr./jun. 2009. 
 
 
MÜLFARTH, Roberta C. Kronka. Arquitetura de baixo impacto humano e ambiental. 
2002. v. 1. 192 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. 
 
 
NEUDING, Ricardo Gustav. Emissões de Carbono na Construção Civil. 2009. 
Disponível em: http://www.atapart.com.br/2009/06/03/emissoes-de-carbono-na-
construcao-civil/. Acesso em: 2 nov. 11. 
 
 
PORTO, Márcio Macedo. O processo de projeto e a sustentabilidade na produção 
da arquitetura. 2006. 344 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 
 
 
ROAF, Sue; CRICHTON, David; NICOL, Fergus. A adaptação de edificações e 
cidades às mudanças climáticas: um guia de sobrevivência para o século XXI. Edição 
em português. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
 
 
ROGERS, Richard. Cidades para um pequeno planeta. Edição em português. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2001. 
 
 
ROMERO, Marcelo de Andrade. O Peso das decisões arquitetônicas no consumo de 
energia elétrica em edifícios de escritórios. In: NUTAU’98 - ARQUITETURA E 
URBANISMO: TECNOLOGIAS PARA O SÉCULO XXI. 1998, São Paulo. Anais... São 
Paulo: FAUUSP, 1998. 
 
 
SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado da Habitação. Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência. Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano (CDHU). Desenho universal: habitação de interesse social. São Paulo, 2010. 
Disponível em: http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Cartilhas/manual-desenho-
universal.pdf. Acesso em 10 set. 2010.  
 
 
SÃO PAULO (Município). Decreto de Lei nº 45.990, de 20 de junho de 2005. Institui os 
selos de habitação universal e de habitação visitável para unidades habitacionais 
unifamiliares ou multifamiliares e multifamiliares já construídas ou em construção. São 
Paulo, 2005. 



 

Bruna Canela de Souza Godoi 

208 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

______. Decreto de Lei nº 49.148, de 21 de janeiro de 2008. Regulamenta a Lei nº 
14.459, de 3 de julho de 2007, e dispõe sobre a instalação de sistema de aquecimento 
de água por energia solar nas novas edificações do Município de São Paulo. 
 
 
______. Secretaria Municipal de Finanças. Área construída por tipologia de uso. 
Disponível em: 
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/17_Area_construida_por_tipologia_de_uso_1
991_683.html. Acesso em: 20 jan. 2012.  
 
 
______. Secretaria Municipal de Serviços. A coleta de lixo em São Paulo. Disponível 
em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/servicos/coleta_de_lixo/index.php?p=4
634. Acesso em 30 jan. 2012. 
 
 
SCAQMD (SOUTH COAST AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT). Rule 1113: 
Architectural Coatings. Amended. 2011. Disponível em: 
www.aqmd.gov/rules/reg/reg11/r1113.pdf.  Acesso em: 18 jan. 2012.  
 
 
SCHAEFFER, Roberto. O Futuro da Energia Elétrica no Brasil. 2008. Disponível em: 
http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/content/o-futuro-da-energia-eletrica-no-brasil. 
Acesso em: 31 out. 2011. 
 
 
SCHAEFFER, Roberto et al. Mudanças climáticas e segurança energética no Brasil. 
Rio de janeiro: COPPE/UFRJ, 2008. 
 
 
SCHMID, Aloísio Leoni. A ideia de conforto: reflexões sobre o ambiente construído. 
Curitiba: Pacto ambiental, 2005. 
 
 
SECOVI-SP (Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de 
Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo). Indicadores. Disponível em: 
http://www.secovi.com.br/pesquisas-e-indices/indicadores-do-mercado/. Acesso em: 15 
abr. 2011. 
 
 
SILVA, Vanessa Gomes. Avaliação da sustentabilidade de edifícios de escritórios 
brasileiros: diretrizes e base metodológica. 2003. 210 f. Tese (Doutorado em 
Engenharia Civil) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.  
 
 
SILVA, Vanessa Gomes; AGOPYAN, Vahan. Avaliação de edifícios no Brasil: 
saltando de avaliação ambiental para avaliação de sustentabilidade. São Paulo: 
EPUSP, 2004. 
 
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/servicos/coleta_de_lixo/index.php?p=4634
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/servicos/coleta_de_lixo/index.php?p=4634
http://www.aqmd.gov/rules/reg/reg11/r1113.pdf


 

Bruna Canela de Souza Godoi 

209 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

TAMAKI, Luciana. Sustentabilidade tripla. Entrevista a Werner Sobek. Revista Téchne, 
São Paulo, v. 179, p. 20-24, fev. 2012. 
 
 
THE DERINGER GROUP. Status of energy codes worldwide. Berkeley, 2005.  
 
 
UMAKOSHI, Erica Mitie. Uma visão crítica do edifício alto sob a ótica da 
sustentabilidade. 2008. 270 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
 
 
UMAKOSHI, Erica Mitie; GONÇALVES, Joana Carla. A utopia do edifício alto “verde” e a 
criação de uma nova geração de ícones do desempenho ambiental. Revista Pós, São 
Paulo, v. 16, n. 26, p. 126-147, dez. 2009. 
 
 
UNEP (United Nations Environment Programme). Buildings and climate change: 
summary for decision- makers. Milan: UNEP, 2009. 56 p. Disponível em: 
http://www.unep.org/sbci/pdfs/sbci-bccsummary.pdf. Acesso em: 31 out. 2011.  
 
 
UNFPA (United Nations Population Fund). Pessoas e possibilidades em um mundo 
de 7 bilhões. Versão em português. Nova Iorque: UNFPA, 2011. Relatório sobre a 
situação da população mundial. Disponível em: 
http://www.unfpa.org.br/swop2011/swop_2011.pdf. Acesso em: 15 jan. 2012. 
 
 
UNITED STATES DEPARTAMENT OF ENERGY. Weather Data. Disponível em: 
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/cfm/weather_data3.cfm/region=3_sou
th_america_wmo_region_3/country=BRA/cname=Brazil. Acesso em: 1 fev. 2012. 
 
 
UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY GRANT. Field Guide for Energy 
Performance, Comfort, and Value in Hawaii Homes. Honolulu, 2001.  
 
 
USGBC (United States Green Building Council). Green Building Design and 
Construction. LEED Reference guide. 2009 Edition. Washington: USGBC, 2009. 
 
 
______. LEED certified projects. Disponível em: http://www.usgbc.org/. Acesso em: 1 
fev. 2012. 
 
 
______. LEED for Homes. Reference guide. Washington: USGBC, 2008. 
 
 
VOSGUERITCHIAN, Andrea Bazarian. A abordagem dos sistemas de avaliação de 
sustentabilidade da arquitetura nos quesitos ambientais de energia, materiais e 
água, e suas associações às inovações tecnológicas. 2006. 247 f. Dissertação 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=UNFPA&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unfpa.org%2F&ei=2a5BT-L-J47nggfrtuCZCA&usg=AFQjCNEnatpPISWBnL3eofEW-uuzv4Nfzw


 

Bruna Canela de Souza Godoi 

210 
Dissertação de Mestrado 

Requisitos de sustentabilidade para o desenvolvimento de projetos residenciais multifamiliares em São Paulo 

(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.  
 
 
WCED (World Commission on Environment and Development). Our common future. 
1987. Disponível em: http://www.un-documents.net/ocf-02.htm. Acesso em: 14 nov. 
2011.  
 
 
WSP ENVIRONMENT & ENERGY. Global ‘green building’ certification and 
assessment standards. Disponível em: 
http://www.wspcbp.de/fileadmin/cbp/Fachbeitraege/Stubbs_CBP_Munich_Summit.pdf. 
Acesso em: 19 jun. 2011. 
 
 
WWF (World Wide Fund for Nature). Living Planet Report. Gland: WWF, 2006. 
Disponível em: http://assets.panda.org/downloads/living_planet_report.pdf. Acesso em: 
14 nov. 2011.  


	01. Folha de rosto
	02. Verso
	03. Dedicatória
	04. Agradecimentos
	05. Epígrafe
	06. Resumo
	07. Abstract
	8. dissertacao_final_28.02.12

