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RESUMO 

 

As construções civis contemporâneas têm vindo a incorporar nas técnicas e 

processos construtivos os princípios de edificações sustentáveis. Pois, atualmente já não 

basta que o edifício tenha um belo aspeto estético, é necessário que seja construído em 

conformidade com a legislação local e seja compatível com a função para a qual foi 

projetado. Este deve ainda proporcionar ambientes salubres, ser energeticamente eficiente, 

utilizar a água potável de forma racional, ser confortável termicamente e proporcionar bem-

estar aos seus utilizadores. 

Um dos objetivos deste trabalho consistiu em estudar os métodos de avaliação da 

sustentabilidade de edifícios aplicados no Brasil. Outro objetivo foi observar através da 

análise de um caso de estudo o atendimento aos créditos pré-definidos para obtenção da 

certificação LEED® – Leadership in Energy and Environmental Design – New Construction 

version 2.2, Level Gold (LEED® NC) aplicados durante a fase construtiva inicial do edifício 

estudado. 

Visando atingir o primeiro objetivo proposto neste trabalho, foram efetuadas 

pesquisas sobre sistemas de certificação da sustentabilidade existentes no Brasil. Após 

análise e comparação dos sistemas Procel Edifica, o Processo AQUA, o LEED® e o Selo 

Verde de Belo Horizonte verificou-se que o sistema mais abrangente e mais aplicado era o 

LEED®.  

Em seguida, foi escolhido como caso de estudo o edifício Aureliano Chaves, cuja 

construção se encontrava em fase inicial e se tinha candidatado à certificação LEED® NC.  

A construção deste edifício foi acompanhada desde junho de 2011 a dezembro de 

2012 através de visitas técnicas ao estaleiro de obra para observar o trabalho das equipas 

envolvidas no seu processo construtivo, bem como de entrevistas às entidades envolvidas 

no processo de construção, no sentido se verificar a  conformidade com os créditos 

impostos pelo sistema da certificação LEED® NC.  

Verificou-se que os procedimentos e métodos construtivos adotados seguiam os 

preceitos da certificação LEED®, nomeadamente no que respeita aos critérios sustentáveis. 

Entre estes, menciona-se a prevenção da poluição na atividade da construção, a seleção do 

terreno, a densidade urbana e conexão com a comunidade, a gestão de resíduos da 

construção, a qualidade do ar interior e o programa de educação ambiental. Cumprindo-se 

os objetivos propostos. 

 

Palavras-chave: edifícios sustentáveis, certificação LEED®, caso de estudo 



 

 

  



 

SUSTAINABLE BUILDINGS:  

Research on the application of LEED® Certification System to a building in Belo Horizonte, 

Brazil 

 

ABSTRACT 

 

Constructions have been incorporating in the techniques and construction processes 

sustainable buildings principles. Nowadays, is no longer enough that the building has a 

beautiful aesthetic aspect, it must be built in accordance with local laws and should be 

compatible with the function for which it was designed. Buildings should also provide 

wholesome environments, be energy efficient, use drinking water rationally, be thermally 

comfortable and provide welfare to its users. 

One aim of this work is to study sustainable assessment methods of buildings in 

Brazil. Another objective is to verify, through the analysis of a case study, compliance with 

the pre-set credits defined by LEED® certification - Leadership in Energy and Environmental 

Design - New Construction version 2.2, Gold Level (LEED® NC), applied during the early 

stage of the construction of a building. 

Aiming to achieve the first objective of this work research on sustainability certification 

systems in Brazil was done. After analysing and comparing the systems Procel Edifica, 

AQUA, LEED® and Green Seal of Belo Horizonte was found that the more comprehensive 

and applied system was LEED®. 

Afterwards the building Aureliano Chaves, whose construction was at an early stage 

and had applied for LEED® NC, was chosen to be studied. 

The construction of this building was followed from June 2011 to December 2012 

through technical visits to the construction site to observe the work of the teams involved in 

its construction process, as well as interviews with those involved in the construction 

process, in order to verify compliance with the required credits system by LEED® NC. 

It was found that the construction methods and procedures adopted followed the 

precepts of LEED® certification, namely pollution prevention in construction activity, selection 

of the ground, urban density and connection with the community, management of 

construction waste, indoor air quality and environmental education.  

 

Keywords: environmental certification, LEED® system, case study 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Enquadramento 

 

A sustentabilidade tornou-se a premissa maior no desenvolvimento da arquitetura, e 

das técnicas construtivas, cujo princípio deve abranger o conceito ambiental, social e 

económico no uso dos recursos naturais e do espaço territorial nas áreas urbanas e rurais. 

Isso contribuiu para que a modificação dos hábitos, meios de construção, formas, 

funcionalidade e avanços tecnológicos desafiassem a arquitetura a evoluir de forma 

sustentável. Paralelamente a isso, olhando de forma global para o meio ambiente, verificou-

se que ocorreram nos últimos 40 anos diversos fóruns, congressos, seminários e encontros 

técnicos cujos temas ambientais estavam voltados para a sustentabilidade. 

As questões ambientais despertaram o interesse dos investigadores a partir do ano 

de 1972, após a Conferência de Estocolmo, na Suécia. Na sua sequência foi elaborado um 

documento relacionado com temas de esfera global, alertando e direcionando o mundo para 

a necessidade de preservação e uso racional dos recursos naturais, do controlo da poluição 

atmosférica, considerando também o aumento do volume populacional (Stuermer et al., 

2010) que tende a aumentar com o passar dos anos. Porém, é necessário adotar práticas 

sustentáveis visando-se o bem-estar das próximas gerações, pois as consequências das 

ações contemporâneas serão refletidas no futuro das nações. Além disso, a ocupação das 

regiões e terrenos por diversos empreendimentos tende a aumentar também. Por isso, as 

ações de cunho sustentável servem para minimizar os impactos gerados pela humanidade, 

não significando que o equilíbrio seja 100% atingido. 

Mais tarde, em 1987, foi elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da ONU, presidida na ocasião por Gro Harlem Brundtlandt e Mansour 

Khalid, o documento que se tornou mais conhecido como Relatório Brundtlandt. Naquela 

ocasião, já se considerava a necessidade da redução do consumo de energia e a utilização 

de novas “tecnologias para uso de fontes energéticas renováveis e o aumento da produção 

industrial nos países não-industrializados com base em tecnologias ecologicamente 

adaptadas”, como referido nesse relatório (BRITISH COUNCIL, 2012).  

O Relatório Brundtland apresentou ainda o conceito de desenvolvimento sustentável, 

definindo-o como o processo que “satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. Desde então o 

conceito foi disseminado pelo mundo. 

Anos depois, foi realizada de 3 a 14 de junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, 

a CNUMAD (Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento), 
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conhecida como ECO 92 ou Rio 92, que deu origem à Agenda 21 Global. Este documento 

foi revisado e implementado na Conferência Rio+5, em 1997. A Cúpula do Milênio, realizada 

em 2000, em Nova York, priorizou a erradicação da pobreza absoluta no mundo. Em 2002 

ocorreu nova cúpula mundial focada no desenvolvimento sustentável, em Johanesburgo, 

África do Sul, conhecida como Rio+10. Esta reforçou a solidariedade internacional em prol 

da redução para metade, até 2015, do número de pessoas que vivem sem condições 

adequadas de saneamento básico no globo, e a busca de fontes alternativas de energia 

(Stuermer et al., 2010). 

A partir destas considerações, a investigação sobre a efetiva implantação de 

edificações sustentáveis em áreas urbanas visou constatar a efetiva inclusão de aspetos 

ambientais no seu processo construtivo, observar se os intervenientes da construção tinham 

como objetivo obter a qualidade da obra e sua inserção na envolvente urbana. 

A relevância deste estudo justificou-se pela necessidade de fornecer dados para 

promover a adequação dos princípios de sustentabilidade aplicáveis e necessários à 

implantação de edificações em área urbana. Para isso, foram verificados os aspetos 

relacionados com: 

• o meio ambiente, observando-se se estava realmente a ser preservado; 

• a comunidade científica, trazendo novos dados e informações que possam conduzir 

à melhoria das pesquisas; 

• as empresas construtoras, confirmando que executaram trabalho confiável e de 

qualidade. 

Pretendeu-se, assim, aprofundar os conhecimentos, expandir a visão do ponto de 

vista arquitetónico, social, ambiental e económico, e melhorar a qualidade dos projetos 

elaborados. 

Convém aqui ressaltar algumas características pertinentes sobre a construção civil 

no Brasil.  O setor imobiliário no país, e mais especificamente em Belo Horizonte, Minas 

Gerais, evoluiu sob o ponto de vista construtivo e ocupacional, tentando oferecer edifícios 

com qualidade. Pois esta característica do edifício deve ser considerada desde a fase de 

projeto, implantação, construção, até à fase de ocupação e relação com a envolvente 

urbana. Após a ocupação, o edifício deve ser monitorizado, visando garantir que os 

princípios de sustentabilidade idealizados na fase de projeto sejam realmente executados e 

que facilitem a manutenção do mesmo. 

Notou-se pelas campanhas publicitárias municipais a preocupação dos 

empreendedores em atender requisitos ambientais que visassem a qualidade da 

construção. As ações e práticas adotadas tiveram em consideração: a gestão de energia 

limpa através de captação por painéis solares; o uso de materiais considerados 
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ecologicamente corretos; o uso eficiente da água e da energia; a automação; ou outro 

processo construtivo para qualificar a edificação como sustentável. Além disso, os 

intervenientes da obra, na atualidade, são influenciados pelas práticas e ações sustentáveis 

nos estaleiros de obra dos edifícios verdes, alterando a rotina cotidiana e melhorando os 

resultados. Isso veio de encontro ao que ressaltou Pinheiro (2003): “[...] muitos são os 

estudos que evidenciam o aumento de produtividade dos trabalhadores e a redução do 

absentismo derivado das práticas sustentáveis adoptadas desde o projecto. [...]”. 

 

1.2 Objetivos  

 

Um dos objetivos deste trabalho consistiu em estudar os métodos de avaliação da 

sustentabilidade de edifícios aplicados no Brasil. Outro objetivo foi observar através da 

análise de um caso de estudo o atendimento aos créditos pré-definidos para obtenção da 

certificação LEED® – Leadership in Energy and Environmental Design – New Construction 

version 2.2, Level Gold (LEED® NC) aplicados durante a fase construtiva inicial do edifício 

estudado. 

 

1.3 Motivação  

 

A motivação para este estudo surgiu aproximadamente em 2010, quando em Belo 

Horizonte se discutia a real aplicação dos conceitos sustentáveis em edificações. Colocou-

se esta questão se de fato os novos edifícios poderiam ser construídos como green 

buildings (edifícios verdes) ou se isso não era apenas uma forma de valorizar a edificação 

para servir como estratégia de marketing.  

Por ocasião da elaboração do plano de trabalho de dissertação, investigou-se se 

num raio de 30 km em torno da residência da autora havia algum edifício a ser construído 

segundo os preceitos de uma certificação ambiental, visando também não iniciar uma 

pesquisa onerosa devido a longas distâncias de deslocamento.  

Coincidentemente, na mesma época, o Edifício Aureliano Chaves estava no início da 

obra e inscrito para ser avaliado pela certificação LEED®. A outra opção a investigar era o 

estádio do Mineirão que se enquadrava também no mesmo sistema. Porém este não foi 

selecionado porque caracterizava-se mais como uma grande renovação da edificação 

existente. Por este motivo, o Edifício caso de estudo foi escolhido e, em seguida, foi 

solicitada autorização ao proprietário para proceder à investigação. 

 



Capítulo I. Introdução____________________________________________________________________________________ 
 

 

6 

 

1.4 Metodologia Geral 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados para desenvolver este trabalho foram os 

seguintes: 

• pesquisa bibliográfica dos tipos de certificação ambiental utilizados no Brasil; 

• análise comparativa dos métodos estudados; 

• escolha do método de certificação a utilizar no caso de estudo; 

• escolha da obra para caso de estudo; 

• autorização para efetuar o estudo da obra escolhida; 

• análise dos projetos construtivos do edifício em estudo para constatar as suas 

características sustentáveis; 

• visitas ao estaleiro para observar a aplicação das práticas sustentáveis durante a 

obra e se a implantação do edifício estava a ser executada de acordo com o 

desenho original; 

• entrevistas aos proprietários e/ou lideranças hierárquicas, bem como aos 

construtores e funcionários de execução da obra; 

• pesquisa complementar sobre as certificações; 

• observação externa da obra para verificar o comportamento da equipa 

construtora e observar os acontecimentos na envolvente da edificação, 

• recolha de dados por meio de fotos, esboços, tabelas, gráficos ou outros 

procedimentos, se necessário; 

• análise do material recolhido, informando as limitações enfrentadas e seus 

efeitos; 

• elaboração do texto final. 

 

1.5 Organização do trabalho 

 

Este trabalho está estruturado em quatro capítulos, iniciado por este, Introdução, o 

qual está subdividido em enquadramento, objetivos e a estruturação do mesmo. 

No segundo capítulo apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre a sustentabilidade 

e sobre a evolução da arquitetura urbanística. São ainda apresentados alguns métodos de 

avaliação da qualidade de edifícios, sob o ponto de vista sustentável, mais conhecidos no 

Brasil, dando maior relevo à certificação LEED® por ser aplicada neste trabalho. Em 

seguida, complementa-se o estado da arte dos conhecimentos abordando-se a 
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implementação de sistemas de avaliação da qualidade de edifícios na cidade de Belo 

Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil. 

No terceiro capítulo é apresentado o caso de estudo referente ao Edifício Aureliano 

Chaves, sendo feita uma análise dos projetos para analisar as suas características 

sustentáveis e verificar se a certificação Grau Ouro requerida para a edificação cumpre 

realmente os parâmetros propostos pelo LEED®. 

Finalmente, no quarto capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho 

realizado, mostrando que os objetivos propostos foram atendidos. São ainda apresentadas 

propostas para trabalho futuro, visando continuar o estudo desenvolvido até o presente 

momento.  
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2 AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE EM EDIFÍCIOS 

 

2.1 Sustentabilidade 

 

A palavra sustentar segundo Ferreira (1988) significa “conservar, manter; suster-se, 

equilibrar-se; que se pode sustentar”. Aplicando este conceito num âmbito global, entende-

se por sustentabilidade a utilização de maneira consciente dos recursos naturais, 

preservando-os em quantidade suficiente, para garantir que as gerações futuras tenham 

uma qualidade de vida semelhante à da geração atual. 

Qualidade de vida está, entre outros fatores, associada à elaboração de projetos 

construtivos planeados e moldados de acordo com os princípios sustentáveis. Estes podem 

variar de região para região em função do clima, da topografia, e da facilidade ou dificuldade 

em obter-se materiais construtivos. Ou seja, numa região de clima quente e húmido, onde 

há abundância de madeira, deve haver edificações construídas em madeira. Os materiais de 

revestimento devem ter características termo-isolantes a fim de que a climatização interna 

seja sempre agradável. A opção por iluminação natural obtida com esquadrias orientadas 

segundo a incidência solar local deve ser implementada. A ventilação deve ser natural, para 

evitar o uso de aparelhos de ventilação mecânica, consumidores de energia. 

Mesmo que o planeamento seja previsto apenas para uma edificação, ainda assim, 

esta deve enquadrar-se segundo o padrão da arquitetura urbanística definida pelas 

diretrizes e legislação do local onde estiver a ser construída. 

A arquitetura urbanística evoluiu ao longo dos séculos. Durante o movimento 

moderno, um grande nome do urbanismo, o arquiteto, urbanista e pintor francês Charles-

Edouard Jeanneret-Gris, mais conhecido pelo pseudônimo de Le Corbusier, introduziu a 

ideia da cidade vertical propondo um projeto urbano em 1922 denominado Ville 

Contemporaine, incluindo na sua proposta de projeto elementos da natureza. (Mascaró, 

2008).  

Observou-se também nos artigos de Sdoutz (2011) e Boesiger (1994), que o 

conceito implícito de sustentabilidade surgiu naquela época, quando a ideia revolucionária 

do seu idealizador considerava aspetos ambientais e qualidade de vida: Segundo Le 

Corbusier (1922 apud Mascaró, 2008) “Nós homens, estamos sob as folhagens”. 

Na obra Planeamento Urbano, Le Corbusier (1946) ressaltou que “[...] a fachada, que 

não tem mais qualquer função portante obrigatória, pode ser considerada uma simples 

membrana que separa o interior do edifício. [...]. A paisagem deve compensar o homem 

pelos efeitos artificiais dos materiais: concreto, ferro, vidro. As janelas devem se abrir para 
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[...] o barulho e a poeira da rua ou para os pátios [...] permitindo essa interação do homem 

com o ambiente”. 

Analisando imagens desse projeto de Le Corbusier (1925), o arquiteto descreveu a 

Figura 1 como: “[...] o centro da Cidade visto do terraço de um dos bares em degraus que 

circundam a praça da estação. Vê-se a estação entre dois arranha-céus da esquerda [do 

desenho], pouco elevada acima do solo. Saindo da estação, vê-se o autódromo correndo à 

direita em direção ao jardim Inglês. Estamos exatamente no centro da cidade, no ponto 

onde a densidade e o trânsito são maiores; o espaço é imenso para recebê-los. Os terraços 

dos bares em degraus constituem bulevares frequentados. Os teatros, salas públicas,etc., 

ficam nos espaços entre os arranha-céus, no meio das árvores. [...]”.  

 

 
 

Figura 1: Integração entre o ambiente construído e as áreas verdes 
Fonte: Le Corbusier, 1925. 

 

Considerando o mesmo projeto, o Ville Contemporaine, ou seja, o modelo da cidade 

contemporânea para três milhões de habitantes tinha o objetivo de fornecer diretrizes para 

um urbanismo moderno. O plano considerava construir a cidade em um terreno plano, ideal. 

Descongestionar os grandes centros, onde os zoneamentos para os habitantes da cidade 

eram divididos em urbanos, isto é, para os que residissem e tivessem negócios na cidade; 

suburbanos, para aqueles que trabalhassem e residissem na periferia; e os mistos, 

destinados aos que trabalhassem no centro de negócios e vivessem na cidade-jardim da 

periferia. Era necessário aumentar a densidade da população de uma cidade, verticalizar o 

centro e, ao mesmo tempo, aumentar as áreas verdes, pois segundo Le Corbusier (1925), 

“quanto maior é a densidade da população de uma cidade, menores são as distâncias a 

percorrer [...]”. Devia-se distribuir os edifícios geometricamente em um plano, organizar 

espaços com áreas de trabalho, lazer e repouso, bem como classificar as vias de trânsito 

para veículos de carga, passeadores, e rápidos, que atravessassem grande parte da cidade.  
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Neste projeto, a praça da estação estava no centro da cidade e era um edifício 

subterrâneo com plataforma superior de 250000 metros quadrados para aterragem de 

aviões. No piso intermediário destinava-se espaço para a realização dos grandes 

cruzamentos de “autos rápidos”. O térreo era o local de acesso às linhas, vestíbulos, 

guichês. O primeiro subsolo estava reservado aos metros de grande travessia. O segundo 

subsolo era destinado aos comboios suburbanos. O terceiro subsolo estava reservado para 

as grandes linhas contínuas, cortando a cidade de um lado a outro. Os quatro arranha-céus 

que circundavam a estação idealizada em projeto abrigariam as administrações das redes 

(Le Corbusier, 1925). 

O planeamento da cidade contemporânea foi realizado através da sua distribuição 

em setores, e feito em série, como numa linha de produção industrial que era feita 

sequencialmente e interligava as várias fases produtivas. O espaço foi dividido em áreas 

industriais, residenciais e comerciais. Incluia ainda espaços abertos com áreas verdes e a 

malha viária compatível com os trechos a que se destinavam: trechos curtos, vias mais 

estreitas para velocidades menores; trechos longos, vias mais largas permitindo maior 

velocidade. A densidade populacional, de acordo com o projeto, era um recurso para 

diminuir as distâncias a percorrer na cidade, assim como facilitar a distribuição dos usos e 

ocupação do solo. A cidade contemporânea considerava também o uso racional de energia. 

Havia harmonia entre o traçado urbano e o meio ambiente; e entre o homem, a máquina, a 

tecnologia e a natureza.  

Considerando o mesmo pensamento de Le Corbusier (1923), este autor escreveu no 

seu primeiro trabalho teórico sobre arquitetura que “[...] O aparecimento de um tempo novo 

só intervém quando um surdo trabalho anterior o preparou. A indústria criou seus 

instrumentos; A empresa modificou seus hábitos; A construção encontrou seus meios; A 

arquitetura se encontra diante de um código modificado. [...]” As novas tecnologias aplicadas 

às técnicas construtivas evoluiram no sentido de melhorar cada vez mais o espaço 

construído integrando o ambiente urbanizado no natural de modo sustentável.. 

E, ressaltando outros aspetos sustentáveis, de acordo com Mascaró (2008) “[...] O 

retorno do verde urbano pode ser por modismo, por preocupações ecológicas ou 

insatisfação. Mas depois de muitos anos de domínio da racionalidade, de explicações em 

termos quantitativos e de intervenções sensivelmente afastadas das preocupações dos 

cidadãos, acontece uma nova demanda por espaços urbanos de qualidade; espaços que 

sejam mais íntimos, próximos e vivos, que possam ser o reflexo do passo do tempo. E 

expressem que as paisagens estão subordinadas às singularidades tipológicas, climáticas e 

fisiológicas dos elementos naturais que a compõem. [...]” 
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Em face disto, a sustentabilidade do edifício devia abranger, desde o estudo de 

viabilidade até à conclusão da implantação, a reserva de espaço para vegetação natural de 

manutenção extensiva, visando economia de água, sem perder a estética paisagística e o 

valor psicossomático para os seus utilizadores.  

Atualmente, compete aos profissionais envolvidos na construção de um 

empreendimento a perfeita harmonia, visando compatibilizar projetos, soluções 

arquitetónicas, tecnológicas, estruturais, e processos executivos, desde a prospeção do solo 

e estudo de viabilidade da obra em si, até à entrega do edifício para utilização. 

Após a ocupação, o edifício deve ser monitorizado, visando garantir que os princípios 

de sustentabilidade definidos na fase de projeto sejam realmente executados e facilitem a 

manutenção do mesmo. 

 

2.2 Harmonização das edificações com o meio ambiente 

 

A edificação, o ser humano e o meio ambiente devem estar em harmonia. As 

questões ambientais, atualmente tão debatidas, vêm germinando de longa data, iniciando 

com as ideias de Le Corbusier, espalhando-se pelo mundo, e influenciando outros 

profissionais.  

Em 1991, alguns arquitetos reuniram-se e organizaram o Fórum sobre 

Assentamentos Humanos para o III Milênio, no II Congresso Holístico Internacional, ocorrido 

em Belo Horizonte/MG, em julho de 1991, sob o tema O Resgate da Alma da Arquitetura. 

Segundo Carvalho et al. (1991): “[...] a interação recíproca entre o ser humano e os recursos 

naturais disponíveis no habitat, gera uma realidade dinâmica e mutante a caminho de uma 

complexidade cada vez maior. [...]”. Se as gerações atuais não encontrarem uma solução 

para minimizar ou acabar com os crescentes problemas decorrentes da ocupação 

desordenada do solo pela população humana, do crescimento acelerado das cidades, do 

aumento da poluição atmosférica, da desigualdade social e da produção de resíduos sólidos 

não recicláveis, as gerações futuras terão um enorme problema em mãos. 

A respeito dos impactos ambientais, segundo Hoffman e Henn (2008), citados por 

Gauthier e Wooldridge (2011) “[...] as construções consomem cerca de 40% dos materiais 

mundiais e são responsáveis por 40% do consumo de energia do mundo [...]”. Verifica-se 

assim, que as construções produzem um elevado impacto ambiental tanto no que se refere 

à exploração dos recursos naturais utilizados para a produção de materiais de construção, 

quanto à geração de resíduos durante a obra. Ainda, segundo os mesmos autores “[...] a 

inovação no projeto das construções merece atenção significativa [...]”, esta pode ser 

representada por soluções sustentáveis na forma dos edifícios, na tipologia, nos 
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revestimentos das fachadas, nas soluções de aproveitamento de águas pluviais, na redução 

de impactos na vizinhança e na melhor maneira de aproveitar a ventilação natural. Todas 

elas visando obter melhor desempenho energético interno com baixo consumo de energia, 

menor desperdício de água e baixo custo de manutenção. Essas práticas inovadoras 

auxiliam os empreendedores contemporâneos a reduzir os impactos ambientais causados 

pelas atividades da construção civil.  

Neste sentido, uma certificação ambiental torna-se muito útil na construção civil 

visando obter a minimização dos impactes gerados. A certificação serve tanto para 

confirmar a sustentabilidade de um empreendimento, quanto para influenciar positivamente 

os construtores a encontrar um meio de atenuar esses impactes ou mesmo para se obter, 

segundo Happio (2011) “publicidade mensurável”. Não se deve considerar as ferramentas 

de certificação como possibilidades únicas, pois não basta avaliar todo edifício ou parte, é 

também necessário avaliar os impactos na envolvente urbana, no trânsito, na alteração da 

vegetação existente ou na inclusão de áreas verdes em locais anteriormente áridos. Mesmo 

havendo a abordagem desta certificação em relação a estes aspetos, cabe aos 

empreendedores e utilizadores da edificação operar e manter o edifício de acordo com os 

princípios de sustentabilidade: ser economicamente viável, ambientalmente correto e 

socialmente integrado ao meio onde estíver inserido. 

Outra questão importante a considerar é o uso de materiais que causem menor 

impacte ambiental. Um material rotulado como sustentável não está totalmente isento de ser 

considerado como não poluente. Segundo Torgal e Jalali (2007), não se pode saber logo de 

início “se o material betão é mais amigo do ambiente do que o aço”. O betão pode utilizar 

materiais do local e resíduos industriais, mas produzir “elevada quantidade de dióxido de 

carbono” para ser fabricado. A vantagem da reciclagem indefinida que o aço apresenta 

difere do seu processo produtivo, o qual envolve consumo elevado de energia e pode 

degradar-se por corrosão. Estes são alguns exemplos de materiais que podem ser 

considerados, ao mesmo tempo sustentáveis e poluentes. Ou seja, o produto final é 

sustentável porque aproveita conteúdo reciclável, mas a produção industrial gera poluição.  

Ainda relacionando aspetos sustentáveis nos edifícios verdes, ressalta-se o aspeto 

paisagem, pois a vegetação auxilia a diminuir o efeito de ilha de calor, devido às áreas 

urbanas serem bastante impermeáveis. A arborização apenas nos logradouros não é 

suficiente para atenuar as trocas de calor com o ambiente. Deve haver área de terreno com 

cobertura vegetal de forma a permitir a infiltração de água no solo, assim como a redução 

dos efeitos das enxurradas geradas pelas chuvas e diminuir os efeitos das ondas de calor. 

Além disso, para facilitar a manutenção de tais áreas deve-se considerar as espécies do tipo 

extensivas que consomem pouca água. A área verde deve proporcionar bem-estar, servir 
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para atenuar o ofuscamento causado pela incidência da luz solar e ser acessível aos 

indivíduos que a frequentam, incluindo pessoas portadoras de deficiências físicas. Isso 

ressalta também o aspeto da poluição luminosa que é outro fator recorrente nas grandes 

cidades. A escolha de materiais muito reflexivos e o uso excessivo de iluminação nas 

fachadas das edificações causam ofuscamento nos habitantes da envolvente urbana. 

Quanto à garantia da qualidade do ar no interior dos edifícios, deve promover-se o 

aumento da sua ventilação, incluindo a redução de poluentes tanto por emissão de 

componentes oriundos dos materiais de revestimento interno, quanto por poluentes de 

origem externa à edificação. Antes da fase de operação do edifício deve ser assegurado que 

as tubagens destinadas à ventilação artificial e condicionamento de ar sejam isoladas para 

evitar a acumulação de poeira nas suas faces internas, durante a fase de obras de uma 

edificação. Isso garante que o sistema de ventilação seja operado desde o início do 

funcionamento da forma mais limpa possível. Após a ocupação do prédio, o ar interior deve 

ser monitorizado, proporcionando-se aos utilizadores uma ventilação saudável nos espaços 

internos.  

Visando manter-se a qualidade do ar interior no edifício, a tomada de ar externo 

também deve ser posicionada em local que capte o mínimo possível de poluição. Pois na 

envolvente urbana da edificação pode haver fontes emissoras de poluentes que venham a 

contaminar o ar, ainda na tomada de ar externo, compromentendo a qualidade do ar interior. 

São exemplo, as emissões derivadas de indústrias que utilizam fornos de queima nos 

processos produtivos. Se a indústria não tiver chaminés com filtros eficientes para reter 

esses poluentes, compromete-se a qualidade do ar na vizinhança e em suas próprias 

instalações. Além disto, uma medida muito útil na manutenção da qualidade do ar de todos 

os empreendimentos que emitem dióxido de carbono nos processos de operação incluindo 

motores e maquinaria em geral é a monitorização periódica. 

Em relação à gestão do uso da energia elétrica, a automação surge como uma aliada 

para os empreendedores que buscam atingir a eficiência no uso de energia elétrica. A sua 

otimização, representada pela redução no consumo, também pode ser obtida através da 

adoção de sistemas de geração local por meio de energia renovável. A automação controla 

os dispositivos e equipamentos a partir da verificação do próprio sistema de funcionamento, 

verificando alterações e corrigindo falhas sem a intervenção humana. Pode-se, por exemplo, 

controlar persianas automaticamente à medida que a incidência da luz solar muda de 

direção, ou controlar a temperatura do ar interior arrefecido mecanicamente por aparelhos 

de ar condicionado, com base na temperatura do ar exterior, promovendo-se, assim conforto 

térmico. 

 



                                                                                                                     Capítulo II. Avaliação da sustentabilidade em edifícios 

17 

 

2.3 Sistemas de avaliação de edificações brasileiras 

 

A indústria da construção civil no Brasil tem incorporado práticas de “green building”, 

ou seja, de “edificação verde” nos processos construtivos, bem como tem tentado capacitar 

os profissionais envolvidos em todas as etapas da construção para esta problemática. Essas 

práticas visam desenvolver a indústria da construção nos moldes da sustentabilidade, 

valendo-se de sistemas de certificação de empreendimentos, conforme abordado em 

seguida. 

Os sistemas mais conhecidos em uso no Brasil, em âmbito nacional, são: o Procel 

Edifica, criado pelo governo brasileiro; o Processo AQUA (Alta Qualidade Ambiental), 

adaptado do sistema francês denominado Démarche HQE® (Haute Qualité 

Environnementale) e o LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design®), adaptado 

do sistema com o mesmo nome criado nos Estados Unidos da América. 

As características destes três sistemas são apresentadas nos subcapítulos 

seguintes, visando uma melhor compreensão da sua aplicação no país. O primeiro, 

totalmente brasileiro, teve como objetivo inicial certificar a eficiência energética em 

equipamentos elétricos, sendo depois expandido para a certificação de edificações com o 

mesmo propósito. Os dois últimos, adaptados de outros países, de acordo com as normas 

regulatórias e legislação brasileira, já possuem selo de certificação emitido em território 

nacional. Ressalta-se também, no âmbito do município de Belo Horizonte, informações 

sobre o sistema de certificação ambiental Belo Horizonte Sustentável – Selo Verde – que 

tem certa semelhança com o LEED®, porém abordando apenas alguns aspetos 

sustentáveis. 

Entretanto, apenas o LEED® é abordado em mais detalhes por ser o tipo de 

certificação aplicada para o edifício caso de estudo. As demais certificações são 

apresentadas de forma sucinta. 

 

2.3.1 Procel Edifica 

 

2.3.1.1 Introdução 

 

A preocupação com a redução do consumo de energia elétrica aumentou no setor da 

construção civil. Segundo a Revista Finestra (2011) o setor industrial consome cerca de 

46% de energia elétrica, valor semelhante aos 45% representados por edifícios, sendo que, 

dentro desta parcela, o setor residencial supera 22%, os edifícios comerciais consomem 

15% e os edifícios públicos 7,6%. Por isso, tornou-se necessário reduzir o consumo e evitar 
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desperdícios, visando obter-se conforto nos empreendimentos através da adoção de 

estratégias de gestão desde a fase de concepção do projeto. Devem utilizar-se fontes de 

energia alternativas, aproveitar a ventilação e a iluminação natural, implantar sistemas de 

automação, equipamentos de baixo consumo energético e materiais que sejam produzidos 

com menor consumo de energia. 

Antes de caracterizar o Procel Edifica, convém salientar que Governo Federal 

começou por instituir um Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - 

PROCEL, que visava inicialmente a eficiência e uso racional de energia elétrica. Mais tarde, 

o programa evoluiu para outras áreas do setor produtivo envolvendo a produção de 

equipamentos elétricos e eletrónicos, lâmpadas, motores, combustíveis e uso de energia 

solar renovável. Acabando por ser expandido para o setor das edificações, visando obter 

uma maior eficiência energética em edifícios privados e públicos de serviços. Mais 

recentemente, passou a ser aplicado a edificações residenciais. 

Atualmente este programa conta com os seguintes subprogramas (ELETROBRAS, 

2012f):  

• Procel Avaliação que analisa os resultados das ações de eficiência energética; 

• Procel Edifica, que trata da eficiência energética em edificações; 

• Procel Educação, que tem por objetivo a informação e a cidadania; 

• Procel EPP (Eficiência Energética nos Prédios Públicos); 

• Procel GEM (Gestão Energética Municipal); 

• Procel Indústria, que trata da eficiência energética Industrial; 

• Procel Info que consiste no Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética; 

• Procel Marketing, referente à consciencialização e informação; 

• Procel Reluz direcionado para a eficiência energética na iluminação pública; 

• Procel Sanear que trata da eficiência energética no saneamento ambiental; 

• Procel Selo que atesta a eficiência energética em equipamentos por meio de 

etiquetas informativas nos equipamentos elétricos comercializados. 

Entre estes subprogramas, são abordados em mais detalhes apenas o Procel Selo e 

o Procel Edifica porque estão diretamente relacionados à eficiência energética em edifícios 

e  e, no caso desta dissertação, correspondem a tipologia da edificação em estudo. 

Inicialmente, são apresentadas informações sobre o PROCEL e o respetivo selo 

verde de eficiência energética (PROCEL SELO) caracterizado por uma etiqueta que atesta 

eficiência energética para equipamentos elétricos. E, de acordo com o mesmo princípio, 

apresenta-se logo a seguir o PROCEL EDIFICA (destinado a edificações) ressaltando-se 

que ele também possui uma certificação denominada etiqueta para atestar a eficiência 

energética nos edifícios. 
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2.3.1.2 Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica e Procel Selo 

 

O PROCEL é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, criado 

através da Portaria Interministerial 1877, de 30 de dezembro de 1985 (BRASIL,1985), pelos 

Ministérios de Minas e Energia e da Indústria e Comércio, com o objetivo de melhorar a 

eficiência da produção e do consumo de energia elétrica, visando eliminar desperdícios e 

reduzir os custos e os investimentos setoriais. O programa é gerido por uma Secretaria-

Executiva subordinada à ELETROBRAS (Centrais Elétricas Brasileiras S.A.) que é uma 

empresa de economia mista e de capital aberto, sendo o Governo Federal seu maior 

acionista. Controla empresas que produzem e transmitem cerca de 60% da energia elétrica 

consumida no Brasil, e algumas distribuidoras, além de coordenar programas federais na 

área de energia elétrica (ELETROBRAS, 2012b). Segundo informações da PROCEL INFO 

(2006a) “em 18 de julho de 1991, o Procel foi transformado em programa de governo, tendo 

sido a sua abrangência e as suas responsabilidades ampliadas”. 

Em 2010, os projetos do PROCEL conduziram à economia de 6,16 biliões de kWh de 

energia, equivalendo ao consumo aproximado de 3,3 milhões de residências e a uma 

poupança no investimento de R$ 696 milhões, na expansão da geração de energia elétrica 

(ELETROBRAS, 2010c). 

Depois da oficialização do programa PROCEL, referido anteriormente, o Selo Verde 

de Eficiência Energética, mais conhecido como Selo Procel de Economia de Energia, ou 

simplesmente PROCEL SELO foi instituído pelo Decreto Presidencial de 8 de dezembro de 

1993 (BRASIL, 1993a). Este Selo foi desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica (ELETROBRAS, 2012e) para identificar a eficiência 

energética dos equipamentos elétricos produzidos por empresas que adiram ao programa 

voluntariamente e que sejam certificadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial). Este instituto é uma autarquia federal, vinculada ao 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e tem por objetivo adotar 

mecanismos destinados a melhoria da qualidade de produtos e serviços das empresas 

brasileiras através da metrologia e da avaliação da sua conformidade. 

O INMETRO também concede a ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de 

Energia) que permite que o consumidor saiba algumas especificações técnicas dos 

equipamentos, nomeadamente o consumo de energia. 

As diferenças entre selo e etiqueta são ressaltadas pela ELETROBRAS (2012d), 

referindo que o PROCEL SELO “tem por objetivo orientar o consumidor no ato da compra, 

indicando os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro de 

cada categoria, normalmente caracterizados pela faixa “A” da ENCE”. Esta etiqueta, ENCE, 
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é afixada nos equipamentos elétricos para indicar o valor de consumo em kWh/mês e a 

eficiência energética é a grandeza que classifica os produtos numa escala de A, mais 

eficiente, até E, menos eficiente.  

É importante também destacar, segundo a PROCEL INFO (2006b), que a legislação 

nacional relacionada com a eficiência energética inclui “leis e projetos de lei das esferas 

federal, estadual e municipal; decretos; portarias e resoluções da ANEEL” (Agência Nacional 

de Energia Elétrica). As informações de acesso público são disponibilizadas no site de 

internet da Procel Info e a documentação é organizada segundo os seguintes temas: 

instituição do programa, crise de energia; fontes renováveis (como a energia solar), índices 

de eficiência, linhas de crédito, prémios, programas de eficiência energética e projetos 

ANEEL. Isso permite uma maior divulgação das informações visando a obtenção de 

melhores resultados nas campanhas de sensibilização. 

Ressalta-se que as legislações de âmbito federal têm norteado os programas de 

eficiência energética no país desde que instituiu o PROCEL em 30 de dezembro de 1985 

(BRASIL, 1985), como já foi referido. Depois, novos decretos foram homologados visando 

atingir as metas para melhorar a produção e reduzir o consumo de energia elétrica. O 

Decreto 93901, de 9 de janeiro de 1987 (BRASIL, 1987), dispôs sobre o estabelecimento de 

medidas e procedimentos relativos ao racionamento de energia elétrica.  

Incentivos foram lançados para se atingir a eficiência e criadas comissões auxiliares. 

O Decreto 99656, de 26 de outubro de 1990 (BRASIL, 1990), dispôs sobre a criação, nos 

órgãos e entidades da Administração Federal direta e indireta, da Comissão Interna de 

Conservação de Energia (CICE). O Decreto 0-002, de 8 de dezembro de 1993 (BRASIL, 

1993b), criou o Prémio Nacional de Conservação e Uso Racional da Energia, Prémio Procel, 

que reconhece anualmente os agentes atuantes no combate ao desperdício de energia, e 

estimula a sociedade a reduzir efetivamente o consumo de energia. Neste mesmo ano foi 

criado o Selo Verde de Eficiência Energética, como já referido.  

Em 2000, o Decreto 3330, de 6 de janeiro de 2000 (BRASIL, 2000), definiu a meta de 

redução do consumo de energia nos órgãos públicos para iluminação, refrigeração e 

arquitetura ambiental. A Portaria 46, de 7 de março de 2001 (BRASIL, 2001e), criou o 

Comitê de Acompanhamento das Metas de Conservação de Energia.  

Em 2001 houve um colapso no fornecimento de energia elétrica, conhecido como 

“Apagão”. Naquela ocasião foram promulgados decretos, leis, e medidas de emergência de 

racionamento de energia. Houve intensificação de campanhas educativas e o incentivo para 

a população economizar energia, revertido em bonificações e descontos nas tarifas das 

concessionárias.  
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O Decreto 3789, de 18 de abril de 2001 (BRASIL, 2001a), dispôs sobre medidas de 

emergência para a racionalização, visando a redução de consumo e aumento da oferta de 

energia elétrica, e teve um artigo complementado pelo Decreto 3806, de 26 de abril de 2001 

(BRASIL, 2001b). A Resolução GCE 004, de 22 de maio de 2001 (BRASIL, 2001g), da GCE 

(Câmara de gestão da Crise de Energia Elétrica), estabeleceu regimes especiais para a 

definição de tarifas, limites de uso e fornecimento de energia elétrica e medidas de redução 

do seu consumo. A Portaria 174, de 25 de maio de 2001 (BRASIL, 2001f), constituiu, no 

âmbito do Ministério de Minas e Energia, a Comissão Interna de Redução do Consumo de 

Energia - CIRC/MME, com o objetivo de propor medidas visando a eficiência energética. 

A Lei 10295, de 17 de outubro de 2001 (BRASIL, 2001d), dispôs sobre a Política 

Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia. O Decreto 4145, de 25 de fevereiro 

de 2002 (BRASIL, 2002a), estabeleceu medidas de emergência para a redução do consumo 

de energia elétrica no âmbito da Administração Pública Federal. A Lei 10438, de 26 de abril 

de 2002 (BRASIL, 2002b), dispôs sobre a expansão da oferta de energia elétrica de 

emergência, recomposição tarifária extraordinária, criou o Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), e 

dispôs sobre a universalização do serviço público de energia elétrica. Esse caráter 

emergencial visava o rateio de custos da energia elétrica entre todas as classes de 

consumidores finais, proporcional ao consumo individual verificado.  

Pode assim observar-se que várias leis e decretos foram homologados com o 

objetivo de conduzir à eficiência energética. E de acordo com a necessidade de alcançar-se 

novas metas foram criados vários subprogramas para avaliação de eficiência energética em 

diversos segmentos da indústria, construção civil, informação e gestão. 

Uma vez que o foco desta dissertação é a certificação de edificações, são 

exemplificados apenas alguns tipos de etiqueta PROCEL SELO para produtos eficientes nas 

Figuras 2 a 4, visando elucidar melhor o princípio informativo do programa de conservação 

de energia. Em seguida, aborda-se o programa PROCEL EDIFICA.  
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Figura 2: Selo Procel de Economia de Energia e a etiqueta para lâmpadas 
Fonte: INMETRO, s.d.; ELETROBRAS, 2012a. 

 

 

 
 
 

Figura 3: Etiquetas para equipamentos elétricos e combustíveis de veículos a motor 
Fonte: INMETRO, s.d. 
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Figura 4: Etiqueta para coletor solar 
Fonte: INMETRO, s.d. 

 

2.3.1.3 Programa de etiquetagem em edificações – Procel Edifica 

 

O Plano de Ação do Procel Edifica foi lançado em 2003 e consiste num programa de 

etiquetagem de edificações, com base na análise da sua eficiência energética. Este plano foi 

desenvolvido pelo Ministério de Minas e Energia em parceria com o LabEEE–UFSC 

(Laboratório de Eficiência Energética em Edificações da Universidade Federal de Santa 

Catarina) e teve como base a “Lei da Eficiência Energética”, ou seja, a Lei 10295/2001, que 

“Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras 

providências” (BRASIL, 2001d), a qual foi regulamentada pelo Decreto 4059, de 19 de 

dezembro de 2001 (BRASIL, 2001c).  

Este plano foi criado devido à necessidade de reduzir o elevado consumo de energia 

elétrica em edificações, cuja tendência de crescimento tem vindo a aumentar devido à 

estabilidade económica e política que envolve uma melhor distribuição da renda e o 

aumento da taxa de urbanização e expansão nos setores de serviços (ELETROBRAS, 

2012a). Segundo esta fonte “[…] Calcula-se que quase 50% da energia elétrica produzida 

no país seja consumida não só na operação e manutenção das edificações, como também 

nos sistemas artificiais […]” para o conforto ambiental proporcionado por iluminação, 

climatização e aquecimento de água. A economia de energia para edificações existentes, 
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caso sofram intervenção tipo retrofit (reforma e/ou atualização) pode chegar a 30%. As 

novas construções com uso de tecnologias energeticamente eficientes, aliadas ao conforto 

ambiental e planeadas desde a fase inicial de projeto podem ultrapassar 50% de economia, 

quando comparadas com as edificações convencionais que não usam essa tecnologia. 

A adesão ao PROCEL EDIFICA é voluntária e, até o presente momento, não há 

previsão de que o governo brasileiro torne-a obrigatória. A certificação é feita por um 

documento, que atesta a eficiência energética nas edificações, denominado ENCE (Etiqueta 

Nacional de Conservação de Energia). Esta ENCE é concedida em dois momentos: Um na 

fase de projeto, quando se usa o método prescritivo ou método de simulação; Outro, após a 

construção do edifício, quando é efetuada inspeção no local. Segundo a PROCEL INFO 

(2006c), nos edifícios residenciais são avaliados: “a envoltória [sic] e o sistema de 

aquecimento de água, além dos sistemas presentes nas áreas comuns dos edifícios 

multifamiliares, como iluminação, elevadores, bombas centrífugas, etc...” 

A etiqueta é emitida pelo LabEEE–UFSC–Certi que é o organismo de inspeção, 

designado pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial). As etiquetas emitidas podem ser aplicadas a edifícios comerciais, de serviços 

públicos e privados e residenciais. Um manual com a metodologia para a classificação do 

nível de eficiência energética dos edifícios comerciais foi publicado em 2009 e revisto em 

2010. Naquele mesmo ano foi publicada a metodologia para classificar edifícios residenciais. 

Os níveis de classificação conforme o sistema de pontuação e bonificação dividem-se em A, 

B, C, D e E, sendo A o mais eficiente e E o menos eficiente.  

Nas Figuras 5 e 6 apresentam-se exemplos de etiquetas nacionais de conservação 

de energia para edifícios e projetos habitacionais, respetivamente. 
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Figura 5: Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) para edifícios 
Fonte: ARCOWEB, 2009. 

 

 

   
 

Figura 6: ENCE para Projetos Habitacionais 
Fonte: INMETRO, 2011, Portaria nº.122, 2011. 
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As etiquetas para edificações, conforme definição do Procel Info (2006d), são:  

• ENCE Geral que avalia todos os itens possíveis do edifício: envolvente, iluminação, 

condicionamento de ar, bonificações e pré-requisitos gerais e específicos. Pode ser 

fornecida para o edifício completo, para blocos de edifícios, para pisos ou conjuntos 

de salas; 

• ENCE Parcial da envolvente é adequada para a avaliação parcial da envolvente, e é 

obrigatória para a obtenção de qualquer outra ENCE. A envolvente é composta pelas 

fachadas e cobertura, incluindo as aberturas envidraçadas e restantes vãos; 

• ENCE Parcial da envolvente e do sistema de iluminação é adequada para a 

avaliação parcial destes sistemas, a qual pode ser efetuada ao mesmo tempo que a 

ENCE parcial da envolvente. Pode ser fornecida para o edifício completo, para 

blocos de edifícios, para pisos ou conjuntos de salas; 

• ENCE parcial da envolvente e do sistema de condicionamento de ar, também é 

adequada para a avaliação parcial destes sistemas, e também pode ser obtida ao 

mesmo tempo que a ENCE parcial da envolvente. Esta etiqueta pode ser fornecida 

para o edifício completo, para blocos de edifícios, para pisos ou conjuntos de salas; 

• ENCE parcial da envolvente, do sistema de iluminação e do sistema de 

condicionamento de ar, sem a avaliação geral do edifício: Exclui assim os pré-

requisitos gerais e as bonificações; 

Esclarecendo, a ENCE parcial da envolvente refere-se à envolvente do edifício 

completo, enquanto as ENCEs parciais do sistema de iluminação e do sistema de 

condicionamento de ar podem referir-se ao edifício completo ou a parte deste, como 

conjuntos de salas ou pisos específicos. 

Segundo a INMETRO (2009), a avaliação geral do edifício é feita através de três 

requisitos, aos quais são atribuídos os seguintes pesos: 30% para a  envolvente, 30% para 

o sistema de iluminação e 40% para os sistemas de condicionamento de ar. Um edifício que 

obtenha classificações A nos três requisitos parciais está em condições de obter o Selo 

Procel Edifica. 

O processo de etiquetagem inicia-se quando o proprietário encaminha ao laboratório 

de inspeção o pedido de avaliação, incluindo os documentos exigidos (projetos e memórias 

descritivas). Esta etapa é obrigatória mesmo para edifícios já construídos, pois é nela que se 

identifica o nível de eficiência energética por meio dos métodos prescritivo ou de simulação. 

Depois de cumprir estes requisitos, o proprietário obtém uma autorização para uso da ENCE 

relacionada com o projeto. Depois da construção e do fornecimento da licença de utilização, 

é solicitada a inspeção no edifício para verificar se as características indicadas no projeto 

foram atendidas. 
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A inspeção é realizada através de amostragem dos ambientes e componentes, 

incluindo medições no local das dimensões de, por exemplo, janelas e dos próprios 

ambientes. Também são verificadas as propriedades dos materiais de revestimento, tais 

como a absorção das fachadas, caso não tenham sido fornecidas amostras dos materiais na 

etapa de avaliação de projeto. Verifica-se, ainda, se os materiais e equipamentos utilizados 

seguem as especificações: o tipo de vidro é mesmo eficiente para bloquear a incidência de 

calor no interior da edificação; as lâmpadas, reatores e luminárias especificados na etapa 

avaliativa do projeto estão em conformidade com o mesmo, e se são eficientes na economia 

de energia.  

Consideram-se também bonificações devido à economia de água, uso de energias 

renováveis, cogeração ou inovações tecnológicas, fração solar para coletores. 

As classificações são obtidas por pontuação correspondente a um equivalente 

numérico para cada nível de eficiência (EqNum): A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1. O nível de 

eficiência/classificação final equivalerá a um número de pontos, conforme indicado na tabela 

1. 

 

Tabela 1: Nível de eficiência/classificação Procel Edifica 
 

Pontuação (PT) 
4,5 ≥ PT < 5 3,5 ≥ PT <4,5 2,5≥ PT <3,5 1,5 ≥ PT <2,5 PT <1,5 

A B C D E 
Adaptado de INMETRO, 2009, Portaria nº. 163, 2009. 

 

De 2003 até junho de 2011 havia dez edificações com etiqueta parcial de envolvente; 

quatro com etiqueta parcial de envolvente e sistema de iluminação; e nove com etiqueta 

global, num total de 23 edifícios com o selo Procel Edifica. No que respeita a edificações 

comerciais, de serviços e públicos, 60,9% obtiveram etiquetas parciais e 39,1% etiquetas 

globais (Souza, 2011) emitidas pelo LabEEE-UFSC-Certi. Na tabela 2 ressaltam-se, de 

forma resumida, os aspetos mais relevantes desta certificação. 
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Tabela 2: Aspetos mais relevantes do Procel Edifica 
 

Tempo de existência desde 2003 

Aplicação do método (número de 
registos) 

23 edifícios (até junho/2011) 

Categorias Edifício completo, blocos de edifícios, pisos ou conjuntos de salas 

Critérios Avaliação para eficiência energética e bonificações por economia 
de água, uso de energias renováveis, cogeração ou inovações 
tecnológicas, fração solar para coletores. 

Tipos de avaliação Etiqueta parcial - Envolvente; Etiqueta parcial - Envolvente e 
Iluminação; Etiqueta parcial - Envolvente e sistema de 
condicionamento de ar; Etiqueta global 

Pontuação Final Avaliado por nível de eficiência em equivalente numérico avaliado 
de 1 a 5 (conforme tabela 1) 

 

 

2.3.2 Processo AQUA 

 

O Processo AQUA – Alta Qualidade Ambiental – lançado em 2008 no Brasil, é um 

sistema de gestão da qualidade ambiental de edificações. Os critérios foram adaptados para 

a realidade brasileira pela Fundação Vanzolini e pelos professores do Departamento de 

Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

(Casagrande, 2011). Foi criado a partir do sistema Démarche HQE® desenvolvido em 

França no ano de 1974, pela Associação QUALITEL. O símbolo representa a 

sustentabilidade no ambiente construído, conforme indicado na Figura 7. 

 
 

Figura 7: Marca do Processo AQUA 
Fonte: CASAGRANDE e ROSA NETO, 2011. 

 

Segundo o mesmo autor (2011), “a Certificação - Processo AQUA é realizada no 

Brasil pela Fundação Vanzolini, por meio de auditorias presenciais, considerando a 

realidade brasileira. [...] É um Processo de Gestão do Projeto visando obter a Qualidade 

Ambiental de um Empreendimento de Construção ou de reabilitação [...]”. A adesão ao 

processo é voluntária e o mesmo é baseado na ISO 14001, Sistemas de Gestão Ambiental. 

Esta norma define requisitos para que uma organização empreendedora controle os 

impactos sobre o meio ambiente e melhore o seu sistema operacional (ABNT/ISO, 2004). 



                                                                                                                     Capítulo II. Avaliação da sustentabilidade em edifícios 

29 

 

Os critérios do processo AQUA foram adaptados ao Brasil, considerando-se que a 

certificação é obtida quando se atinge um dos três perfis mínimos de desempenho: 

 

• Bom: desempenho de prática corrente ou regulamentar. 

• Superior: desempenho superior – boas práticas.  

• Excelente: desempenho calibrado conforme o desempenho máximo constatado 

recentemente nas operações de alto desempenho ambiental – melhores práticas. 

 

O processo AQUA tem as seguintes características (Casagrande, 2011): 

 

• os critérios brasileiros e de desempenho ambiental são seguidos em soluções de 

projetos livres. Ou seja,a fundação não interfere na elaboração dos projetos; 

• o sistema de Gestão do Empreendimento controla o projeto avaliando os aspetos 

relacionados às fases de programa, concepção e realização da construção; 

• a avaliação é feita por auditoria presencial independente; 

• o certificado é emitido em 30 dias para cada uma das fases referidas anteriormente; 

• a Certificação Brasileira é reconhecida a nível internacional pela Fundação Vanzolini. 

 

O referencial técnico para certificação de edifícios habitacionais, conforme a versão 

número 1, de fevereiro de 2010, considera o Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE) 

e Qualidade Ambiental do Edifício (QAE), avaliados por 14 categorias de desempenho. As 

categorias 1 a 3 - sitio (localização) e construção, gerem os impactos sobre o ambiente 

exterior causados pela construção em um determinado sítio. Por exemplo, uma edificação 

habitacional que concentre muitos veículos automotores de passeio causará impacto no 

trânsito urbano em horários de maior fluxo. As categorias 4 a 7 são referentes à gestão: 

 

• Categoria 1: Relação do edifício com o ambiente envolvente; 

• Categoria 2: Escolha integrada de produtos, sistemas e processos construtivos; 

• Categoria 3: Estaleiro com baixo impacto ambiental; 

• Categoria 4: Gestão da energia; 

• Categoria 5: Gestão da água; 

• Categoria 6: Gestão dos resíduos de uso e operação do edifício; 

• Categoria 7: Manutenção - Permanência do desempenho ambiental. 
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As categorias 8 a 11 visam a criação de espaço interior sadio e confortável (estão 

relacionados com o conforto proporcionado pelo edifício aos utilizadores); as categorias 12 a 

14 são referentes à saúde: 

 

• Categoria 8: Conforto higrotérmico; 

• Categoria 9: Conforto acústico; 

• Categoria 10: Conforto visual; 

• Categoria 11: Conforto olfativo; 

• Categoria 12: Qualidade sanitária dos ambientes; 

• Categoria 13: Qualidade sanitária do ar; 

• Categoria 14: Qualidade sanitária da água.  

 

Este sistema de certificação traz benefícios para empreendedores, compradores e, 

traz também, benefícios sócio ambientais, nomeadamente a redução do consumo de 

energia e água; a redução das emissões de gases de efeito estufa e da poluição; a melhoria 

das condições de saúde nas edificações, do aproveitamento da infra-estrutura local e das 

condições de trabalho (Casagrande, 2011). Ainda citando este autor, o sistema traz 

benefícios devido ao “menor impacto à vizinhança; redução de resíduos; gestão de riscos 

naturais, solo, água, ar...”. 

As diretrizes para avaliação de cada fase da construção são especificadas nos 

referenciais técnicos que aplicam-se a: escritórios e edifícios escolares; edifícios 

habitacionais e hotéis; e edifícios em renovação. Para cada tipologia há um referencial 

específico. 

Conforme dados apresentados por Casagrande e Rosa Neto (2011), até setembro de 

2011 havia “41 empreendimentos certificados AQUA: 33 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 

4 na Bahia e 2 no Distrito Federal. As tipologias mais avaliadas até esse mesmo ano eram 

as habitacionais. A quantidade de certificações por tipologia era, até setembro de 2011: 

• Habitacional (13%);  

• Escolas (8%);  

• Escritórios (6%);  

• Edificações Comerciais (6%);  

• Hoteis e Cultura (4%);  

• Operação e Uso (3%); e  

• Renovação (1%)”.  
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Em novembro de 2011 foi concedida a certificação ao primeiro condomínio 

residencial sustentável do Brasil em São Carlos, interior de São Paulo (VANZOLINI, 2011). 

A tabela 3 apresenta resumidamente os aspetos mais relevantes do processo AQUA, 

salientando que a quantidade de registos aumentou para 65 edifícios até 23 de janeiro de 

2013 . 

 

Tabela 3: Aspetos mais relevantes do Processo AQUA 
 

Tempo de existência desde 2008 

Aplicação do método (número de 
registos) 

65 edifícios (23/01/2013) 

Categorias 14 categorias para gestão sustentável e práticas ambientais 
avaliadas para edifícios habitacionais, edifícios do setor de 
serviços (escritórios e edifícios escolares), bairros e loteamentos. 

Fases de avaliação Avaliados em cada fase de programa, conceção, construção e 
operação 

Critérios  Espaço envolvente; Produtos e processos construtivos; Estaleiro 
com baixo impacto ambiental; Gestão de energia; Gestão de 
água; Gestão de resíduos; Manutenção; Conforto higrotérmico; 
Conforto acústico; Conforto visual; Conforto olfativo; Qualidade 
sanitária dos ambientes; Qualidade sanitária do ar; Qualidade 
sanitária da água 

Pontuação Final Avaliado por níveis de desempenho: Bom, Superior, Excelente 

 

 

2.3.3 LEED® 

 

O terceiro sistema estudado neste trabalho foi o LEED® (Leadership in Energy and 

Environmental Design®) que é um sistema para certificação e orientação ambiental de 

edificações, criado pelo U.S. Green Building Council. Segundo o GBC BRASIL (2012a) o 

LEED® “é o selo de maior reconhecimento internacional e o mais utilizado em todo o mundo, 

inclusive no Brasil”. 

A origem do LEED® coincidiu com o início das atividades do United States Green 

Building Council em 1998 que oficializou a sua fundação em novembro de 1999 na 

Califórnia, com a participação de oito países: Estados Unidos, Austrália, Canadá, Japão, 

Espanha, Rússia, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido. Esta coligação de Conselhos 

Green Building em vários países intensificou as comunicações internacionais, divulgando o 

seu trabalho durante o período de 1999 a 2002 quando se estabeleceu oficialmente 

formando o World Green Building Council (WGBC, 2012). Esta fusão de conselhos foi 

melhor explicada por Czerwinska (2012) em mensagem de e-mail cujo texto foi traduzido do 

inglês para o que se lê em seguida: “USGBC e WorldGBC são duas organizações distintas. 
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A USGBC foi fundada em 1998. Uma vez que ela desenvolveu as suas operações em 

diferentes países tornou-se familiar o seu modelo organizacional e percebeu-se que eles 

também beneficiariam de ter um Green Building Council (GBC) em seu país. As GBCs 

começaram a se desenvolver no Canadá, Índia, Japão, Austrália, entre outros países. Mais 

tarde, quando vários GBCs já existiam, esses conselhos decidiram unir-se para desenvolver 

a WorldGBC (que foi fundada oficialmente em 2002) para ajudá-los a compartilhar 

conhecimento e conduzir a mudança de mercado a nível global.” 

Segundo o GBC BRASIL (Green Building Council Brasil, 2012a), o WorldGBC é uma 

“entidade supranacional que regula e incentiva a criação de Conselhos Nacionais como 

forma de promover mundialmente tecnologias, iniciativas e operações sustentáveis na 

construção civil”. 

Depois do primeiro empreendimento brasileiro ter recebido a certificação LEED® em 

2004, iniciou-se a preparação para a criação do GBC BRASIL em março de 2007. Esta é 

uma organização não-governamental sem fins lucrativos que visa disseminar conhecimentos 

sobre as denominadas construções verdes e divulgar e promover o sistema de certificação 

LEED® adaptado à realidade brasileira. Destacando-se que a educação ambiental aplicada à 

construção civil é um dos pontos mais relevantes.  

O GBC BRASIL (2012a) é um dos 21 membros do WorldGBC e utiliza segundo esta 

mesma fonte “forças de mercado para conduzir à adoção de práticas de Green Building num 

processo integrado de conceção, construção e operação de edificações e espaços 

construídos”. 

Na Figura 8 ilustra-se a marca da organização, representada por um ramo de pau-

brasil circulado por um emblema de fundo verde para indicar a sustentabilidade e o texto 

para informar o nome da organização e posicionar a marca como brasileira. (GBC BRASIL, 

2011a). Sendo uma marca registrada, o nome não é traduzido. 

 
Figura 8: Marca Green Building Council Brasil 

Fonte: GBC BRASIL, 2011a. 
 

Considerando os profissionais habilitados em conhecimentos sobre o LEED®, há dois 

tipos de credenciais: profissionais associados e profissionais acreditados. O profissional 

associado (Green Associated – LEED GA®) recebe uma credencial que serve um propósito 

técnico e a melhoria da classificação a obter, pois além de comprovar os conhecimentos 
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sobre a certificação LEED®, do profissional que o obtem garante mais um ponto no processo 

de certificação em que esteja envolvido. O professional acreditado (Accredited Professional 

– LEED AP®) é aquele que atua como um consultor e teve seus conhecimentos técnicos 

específicos sobre edifícios verdes atestados por um exame, ampliando assim os 

conhecimentos sobre práticas de construção sustentável e conhecendo os princípios de 

certificação LEED®.  

De acordo com o GBC BRASIL (2011b), as categorias que podem ser atribuídas são 

as seguintes: 

 

• LEED® NC (New Constructions) - Novas construções e grandes projetos de 

renovação; 

• LEED® CS (Core & Shell) - Projetos da envolvente e parte central do edifício; 

• LEED® Retail NC e CI – Novas construções e interiores comerciais de Lojas de 

varejo (comércio de produtos em pequena escala); 

• LEED® Healthcare - Unidades de saúde; 

• LEED® EB_OM (Existing Buildings) - Operação de manutenção de edifícios 

existentes. A certificação para esta tipologia, segundo Del Nero (2012), tem validade 

por um período de cinco anos. “[...] Após o término deste período, o empreendimento 

perderá o certificado de LEED® EB_OM.[...] A operação e manutenção é um Retrofit 

[reforma e/ou renovação de uma edificação ou a modernização de algum 

equipamento]. Por ser uma certificação de Operação e Manutenção, as máquinas, 

tecnologias... se renovam. Por isso existe a validade de 5 anos apenas para esta 

categoria do LEED®”. 

• LEED® Schools - Escolas; 

• LEED® CI (Commercial Interiors) - Projetos de interiores de edifícios comerciais; 

• LEED® ND (Neighbourhood Developments) - Desenvolvimento de bairros 

(localidades), aplica-se a condomínios abertos. No Brasil, os condomínios fechados 

são mais comuns. Portanto é necessário verificar a aplicabilidade desta ferramenta 

de certificação no país (Casado, 2011); 

• LEED® for Home - a certificação para residências, ainda não é aplicável no Brasil 

(Casado, 2011). Porém, o mesmo autor (2012b), informa que a categoria já está em 

fase piloto para inscrição de empreendimentos. O GBC Brasil (2012c) está a 

desenvolver o Referencial Casa® e esclarece que o trabalho é “[...] totalmente 

voltado para o mercado residencial imobiliário do país, que tem como objetivo suprir 

a demanda habitacional efetiva, assim como, disseminar parâmetros nacionais de 

sustentabilidade para residências unifamiliares ou multifamiliares, que buscam 
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viabilidade econômica, criação de ambientes mais saudáveis, redução da extração 

de recursos naturais do ambiente e conscientização da demanda do setor 

residencial.” 

A categorias são subdivididas em critérios e, estes, em créditos. Relativamente aos 

créditos para avaliação, são utilizados os mesmos para os diferentes tipos de edificações, 

enquadradas em uma das categorias referidas. Os créditos são escolhidos pelo 

empreendedor antes de requerer a certificação do edifício que pretende construir. As fichas 

de avaliação (checklist) contêm os pré-requisitos referentes a cada crédito avaliativo que 

são pontuados numa checklist, que servirá para analisar o edifício em processo de 

certificação correspondente à versão LEED® e o grau de certificação (Certificado, Prata, 

Ouro ou Platina) para a qual o requerente se inscreveu. A cada dois a três anos a 

certificação é atualizada para novas versões. 

 Dado que o edifício estudado nesta dissertação está registado na categoria 

categoria LEED® NC, v 2.2 (Novas Construções versão 2.2 de 2006), esta é apresentada 

com mais detalhe na Figura 9.  

Em seguida são apresentados os créditos a avaliar: 

 

• Espaço Sustentável (Sustainable Sites – SS) contendo 14 requisitos avaliados em 1 

ponto cada;  

• Uso Racional da Água (Water Efficiency – WE) correspondente a 5 pontos; 

• Energia e Atmosfera (Energy and Atmosphere – EA) avaliada em 17 pontos; 

• Materiais e Recursos (Materials and Resources – MR), 13 pontos;  

• Qualidade Ambiental Interna (Indoor Environmental Quality – IEQ), 15 pontos; 

• Inovação e Processo do Projeto (Innovation in Design – ID), correspondente ao valor 

parcial de 5 pontos.  

 

O edifício só recebe a certificação se atingir o número mínimo de pontos para cada 

nível/grau de certificação.  

De acordo com o GBC BRASIL (2011c), os 69 créditos do LEED® NC versão 2.2 

correspondem à avaliação de todo o ciclo de vida do empreendimento desde a conceção, 

construção, operação até à demolição. Esses créditos servem para designar que o edifício é 

certificado se atingir 26 a 32 pontos, que recebe o grau Prata se obtiver 33 a 38 pontos, o 

grau Ouro se obtiver 39 a 51 pontos e o grau Platina se obtiver 52 a 69 pontos.  
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Figura 9: Checklist LEED® NC, v2.2 (2006) 
Fonte: Casado, 2012b. 
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Figura 9 (cont.): Checklist LEED® NC, v2.2 (2006) 
Fonte – Casado, 2012b. 

 

Visando compreender melhor a importância dos créditos avaliados na checklist 

apresentada, entrevistou-se no dia 9 de novembro de 2012, o engenheiro ambiental 

Guilherme Nascimento Vilares, membro da equipa consultora do Centro de Tecnologia de 

Edificações – CTE, empresa (credenciada LEED®) contratada para monitorizar e prestar 

consultoria ao empreendimento estudado. Ele ressaltou que, considerando-se as etapas de 

construção do empreendimento e “dependendo da certificação pleiteada, o número de 

créditos da etapa de obra pode corresponder a aproximadamente 30% de toda certificação”. 

Este número é baseado nas experiências em consultorias em obras realizadas pelo CTE. 
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2.3.3.1 Evolução da versão LEED® NC 

 

O primeiro Programa de Projeto Piloto LEED® versão 1.0 foi lançado na Cimeira 

Membership USGBC em agosto de 1998. Sofreu grandes modificações e, em março de 

2000, o sistema de classificação LEED® Green Building Rating System versão 2.0 foi 

lançado para avaliar novas construções e grandes projetos de renovação. A segunda 

edição, denominada LEED® NC versão 2.2 foi lançada em setembro de 2006 de acordo com 

informações obtidas no New Construction Version 2.2 Reference Guide (USGBC, 2006). 

Os graus de certificação do LEED® NC 2009, mais recente, lançados depois da 

versão 2.2 de 2006, também estão divididos em quatro níveis, conforme indicado na Figura 

10, sendo a  pontuação total de 110 pontos, no mínimo. Esta versão está a ser aplicada no 

Brasil, porém os edifícios registados em processo de certificação na versão anterior, 

seguem o disposto na versão para a qual foram inscritos. 

 

 
 

CERTIFIED 
8 Pré-requisitos 

40-49 pontos 

SILVER 
8 Pré-requisitos 

50-59 pontos 

GOLD 
8 Pré-requisitos 
60 - 79 pontos 

PLATINUM 
8 Pré-requisitos 

Acima de 80 pontos 
 

Figura 10: Níveis de certificação LEED® versão 2009 
Fonte: GBC BRASIL, 2011d; adaptado de Donnard, 2011. 

 

Caso o empreendimento obtenha no mínimo 40 pontos e atenda a 8 pré-requisitos, o 

prédio está em conformidade com as preocupações sustentáveis e recebe a certificação 

básica. A partir de 50 pontos, recebe a certificação prata. Ao atingir 60 pontos, recebe o 

certificado ouro. Acima de 80 pontos recebe o certificado platina, que corresponde à 

certificação máxima.  

Entre a versão 2.2 de 2006 e a versão 2009 do LEED® NC, as mudanças foram 

adequadas de acordo com a mudança de mercado. Segundo as informações obtidas em 

entrevista com a Arquiteta Marisa Costa Duarte Lanna, coordenadora dos projetos do 

edifício caso de estudo, “o Green Building Council Institute controla as certificações, 

responde às dúvidas que surgem ao longo do processo, avalia as normas técnicas 

[mencionadas nas Figuras  9 e 10] incluindo inovações. A partir do momento em que os 

créditos ficam fáceis de se cumprir, estabelece-se um novo padrão. Por este motivo, a 
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versão muda. Por exemplo, se antes um empreendimento precisava atingir economia de 

40% de água potável e conseguiu economizar 45%, houve inovação. Se muitos conseguem 

atender o requisito, isso é incorporado na norma. Além disso, os créditos foram 

desmembrados para facilitar o atendimento dos mesmos”. 

Nesta nova versão de 2009 foram incorporados Créditos Regionais (Regional Priority 

– RP), também foram efetuadas mudanças de forma a ampliar os requisitos existentes, 

introduzindo novos créditos e pontuações listados no anexo 3. As informações traduzidas de 

GBC BRASIL (2011b), são as maiores alterações do LEED® NC versão 2.2 para LEED® 

2009 NC divulgadas em uma tabela no dia 2 de dezembro de 2010 no site USGBC. As 

modificações traduzidas da versão original em inglês são apresentadas no anexo 3. 

A nova checklist, para a versão 2009, inclui, como já foi referido Créditos Regionais 

(Regional Priority – RP) e as demais alterações como se pode verificar na Figura 11.  

 

 

 
 
 

Figura 11: Checklist LEED® NC, versão 2009 
Fonte – GBC BRASIL, 2012b. 
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Figura 11 (cont.): Checklist LEED® NC, versão 2009 
Fonte – GBC BRASIL, 2012b. 
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Figura 11 (cont.): Checklist LEED® NC, versão 2009 
Fonte – GBC BRASIL, 2012b. 

 

2.3.3.2 Etapas para certificação LEED® e custos  
 

A obtenção da certificação está condicionada à inscrição do projeto no site do 

USGBC (www.usgbc.org), à coleta de informações das equipes envolvidas nos projetos, ao 

preparo dos cálculos e memórias descritivaos e ao envio do relatório da primeira fase ao 

GBC. Nesta fase, os projetos são avaliados quanto à probabilidade de atingir-se os créditos 

propostos antes da conclusão da obra. Depois é iniciada a segunda fase com a coleta de 

informações e o envio de novo relatório na etapa da construção final. Por isso, é importante 

manter um consultor LEED® que é responsável pela gestão da compilação desta informação 

pela equipe do projeto. Ele acompanha todas as fases da obra realizando monitorizações 

quinzenais para verificar se os créditos propostos estão a ser cumpridos. 

Antes da ocupação, as equipes de operação do edifício são treinadas para cuidar da 

manutenção da edificação, bem como cuidar para que os sistemas automatizados 

mantenham-se em perfeito funcionamento durante a ocupação. Realiza-se a pré-operação, 

que é a fase de testes dos sistemas de automação para uso eficiente de energia e água por 

meio de medições, funcionamento dos sistemas de ventilação e refrigeração, circulação 
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vertical e todos os outros procedimentos necessários para garantir o conforto dos 

utilizadores do edifício. A pós-entrega corresponde à fase de obra concluída, considerando o 

edifício ocupado pelos utilizadores. As informações sobre o projeto são encaminhadas ao 

USGBC, que em um prazo de 25 dias realiza uma auditoria documental. A certificação é 

obtida em um prazo médio de quatro a seis meses. 

A apresentação dos créditos é composta por três documentos. Primeiro, o projetista 

ou responsável deve apresentar uma declaração padrão LEED® assinada, atendendo às 

normas; segundo, apresenta as plantas e as memórias descritivas de projetos e sistemas; e 

terceiro, os cálculos que podem ser desenvolvidos na própria declaração ou ser 

apresentados como anexos (GBC BRASIL, 2012a).  

A Arquiteta Marisa Costa Duarte Lanna foi entrevistada durante a visita técnica 

realizada no estaleiro de obras em primeiro de setembro de 2011. Ela esclareceu que o 

projeto e a obra devem “estar de acordo com a legislação municipal, em primeiro lugar, e 

também em conformidade com a estadual e federal. Deve obrigatoriamente atender às três 

instâncias”. Os custos da obra variam de acordo com o mercado onde o empreendimento 

está inserido. “O custo em Belo Horizonte é mais barato que em Teófilo Otoni [cidade 

situada a nordeste de Minas Gerais] e é mais barato que em África. Porém é mais caro que 

nos Estados Unidos e no Canadá”. A vantagem da localização de Belo Horizonte, 

considerando-se os requisitos de utilização de materiais regionais, é a localização dos 

fornecedores de materiais de construção dentro do raio de abrangência de 800 km. A 

distância abrange Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, onde estão os maiores fornecedores 

para o edifício em estudo.  

Entretanto, a GBC BRASIL (2011c) informava em dezembro de 2012, na sua página 

de internet, que há uma redução de 30% no valor do condomínio no Brasil. Usa-se como 

base para os cálculos a referência da redução do consumo de energia, água e do custo de 

operação do edifício em manutenção e reformas. Também é considerado por esta entidade 

“um aumento de 20% no valor de venda do empreendimento após 20 anos de uso”. Isso se 

aplica a todos os empreendimentos LEED®. Nos EUA, por exemplo, as reduções baseadas 

nos cálculos referidos anteriormente chegam a 70%. 

De acordo com informações disponibilizadas em dezembro de 2012, na página da 

internet da GBC BRASIL (2012a), o custo, em dólares americanos, para se obter uma 

certificação LEED® no Brasil é considerado da forma apresentada na tabela 4. 
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Tabela 4: Custo para se obter Certificação LEED® no Brasil 
 

CUSTO PARA SE OBTER CERTIFICAÇÃO LEED® NO BRASIL 

ETAPAS CUSTO PARA  

NÃO-MEMBROS 

(US Dólares) 

CUSTO PARA  

MEMBROS 

(US Dólares) 

REGISTO DO PROJETO JUNTO AO USGBC  $1200  $900 

ANÁLISE DE PROJETO:   

até 50000 Square Feet (4645 m2) $2250 $2000 

até 500000 Sq. Ft (46451 m2) $0,045 / Sq. Ft. $0,045 / Sq. Ft. 

para mais de 500000 Sq. Ft (46451 m2) $22500 $20000 

CERTIFICAÇÃO DA OBRA:   

até 50000 Sq. Ft ( 4645 m2) $750  $500  

até 500000 Sq. Ft (46451 m2) $0,015 / Sq. Ft $0,01 / Sq. Ft. 

para mais de 500000 Sq. Ft (46451 m2) 
 

$5000 $4500 

PRÉ CERTIFICAÇÃO LEED-CS:  $4250 $3250 

OBSERVAÇÕES: 

- Consultoria (não obrigatória): aproximadamente 0,5 a 1% do custo da obra; 

- Recomenda-se a contratação do consultor que é um profissional treinado e qualificado pelo LEED 
para tramitar toda a documentação junto ao Conselho. 

Adaptado de GBC BRASIL, 2012a. 
 

O tempo necessário para obter-se a certificação depende do tipo de empreendimento 

e do porte. Inicia-se com a escolha do local, a elaboração do projeto até a entrega final. 

Após o término da obra e início da fase operacional, informações sobre o projeto e o 

processo construtivo são encaminhadas ao USGBC para ser efetuada a auditoria 

documental num prazo de 25 dias. Caso seja necessário, uma nova avaliação é solicitada 

pelo conselho. O prazo médio para se obter a certificação varia entre quatro a seis meses 

(GBC BRASIL, 2012a). 

Considerando os edifícios verdes nos Estados Unidos, Langdon (2007) analisou a 

viabilidade e impacto do custo de design no mercado sustentável, esclarecendo que não 

havia diferença significativa nos custos médios para edifícios verdes em comparação aos 

edifícios não-verdes. Muitas equipes de projetos estavam a construir prédios verdes com 

pouco ou nenhum custo adicional, e com orçamentos bem dentro da faixa de custo dos 

edifícios não-verdes com programas semelhantes. Ainda de acordo com o mesmo autor 

(2007), em muitas áreas do país, a comunidade de contratação abraçou o design 

sustentável e não via mais as exigências de projeto sustentável como encargos adicionais a 

serem cotados em suas propostas. Os dados do estudo de Langdon (2007) mostraram que 

muitos projetos estavam a atingir a certificação através da busca das mesmas estratégias 
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de menor custo, e que as estratégias mais avançadas ou mais caras eram, muitas vezes, 

evitadas. Salientando que, poucos projetos tentaram alcançar maiores níveis de redução de 

energia além do que era exigido pela legislação local, ou além do que podia ser conseguido 

com um mínimo de impacto sobre os custos. 

A proximidade da Copa do Mundo em 2014 intensificou as ações dos 

empreendedores no Brasil, que tendem a adotar práticas de sustentabilidade para construir 

edifícios visando obter eficiência energética conforme a legislação em vigor. Além disso, a 

análise de Langdon (2007) também pode ser aplicada ao contexto brasileiro. Se antes havia 

interesse em obter-se retorno financeiro e marketing no mercado da construção civil, agora 

as práticas sustentáveis estão a ser incorporadas nos hábitos dos brasileiros, mesmo sendo 

a adesão aos programas de etiquetagem um processo voluntário. 

A população, em geral, percebeu que a economia no uso racional da água, de 

energia elétrica ou no uso de materiais sustentáveis proporciona vantagens. O retorno do 

investimento considerando as práticas sustentáveis é verificado na redução de gastos com 

manutenção dos edifícios, especialmente em condomínios que geram mais despesas (GBC 

BRASIL, 2012a). 

 

2.3.3.3 Representatividade do LEED® no Mundo, no Brasil e em Minas Gerais 
 

A representatividade do LEED® no mundo e no Brasil, até setembro de 2011, 

correspondia a 15248 empreendimentos certificados no mundo, sendo 10189 comerciais; 35 

dos quais no Brasil. Os profissionais credenciados LEED® no mundo eram 162546; sendo 

114 no Brasil. Os empreendimentos registados no mundo correspondiam a 69483 em 

processo, sendo 42057 comerciais (GBC BRASIL, 2011c). 

A Figura 12 disponibilizada em janeiro de 2012 por Casado (2012a), apresenta o 

ranking mundial de países com mais processos certificados e em processo de certificação 

(registados) LEED® no mundo, onde o Brasil já ocupava o quarto lugar com 40 

empreendimentos registados e 429 em processo de certificação, em dezembro de 2011. 
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Figura 12: Ranking mundial de certificação LEED®  
Fonte: Casado, 2012a. 

 

Na Figura 13 observa-se o aumento mundial da quantidade de metros quadrados 

construídos de edificações certificadas LEED® desde o ano 2002 até 2012 (GBC BRASIL, 

2011d; 2012d). 

 

 
 

Figura 13: Construções LEED® no mundo (comparativo jan/out 2012) 
Fonte: Casado, 2012a; GBC BRASIL, 2012d. 

 
Ainda de acordo com o mesmo documento, no mundo havia 744060570,98 m2 e, no 

Brasil, 8328658,04 m2 construídos até novembro de 2011. Verificou-se, na mesma fonte 

consultada, o registo de 912561253,01 m2 construídos no mundo e de 16018766,51 m2 

construídos no Brasil até outubro de 2012. Em dezembro de 2012 os dados apontavam 

998660000,00 m2 construídos no mundo. 

Em agosto de 2011 havia no Brasil 343 empreendimentos LEED® registados no 

USGBC, incluindo os já certificados e os empreendimentos sigilosos. Estes são 

empreendimentos cujos proprietários estão efetuando análise de mercado e ainda não 
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podem divulgar a futura construção para evitar a especulação imobiliária e a concorrência, 

ou buscar pioneirismo.  

Os dados referentes aos projetos em processo de certificação LEED® precisam de 

ser constantemente actualizados, dada a velocidade com que novos membros e projetos 

são credenciados. Segundo Casado (2011, 2012a) e GBC BRASIL (2011d, 2012d), desde 

janeiro de 2004 até dezembro de 2012 tinham sido efetuados 640 registos sendo, destes, 79 

empreendimentos certificados. Os dados comparativos mais significativos apresentam-se 

resumidos na tabela 5, onde observa-se que os valores mais recentes acumulam os 

anteriores e registam de agosto a dezembro de 2012 o aumento de 11,5% no número de 

certificações. 

 

Tabela 5: Resumo dos registos LEED® Brasil 2011/2012 
 

 21/jun 
2011 

15/ago 
2011 

Dez 
2011 

Ago/ 
2012 

Out/  
2012 

Dez/ 
2012 

Sigilosos (confidenciais) - 142 172 259 269 270 

Não sigilosos - 152 196 252 265 291 

Certificados - 33  
até 4/ago 

40 63 67  
até 11/out 

79 

Empreendimentos LEED® Brasil 
Registados (total) 

- 327 408 574 601 640 

Profissionais credenciados  
(LEED AP®) 

89 - - 108 115 - 

Membros Green Associate  
(LEED GA®) 

16 - - 83 93 - 

Adaptado de Casado, 2012a, janeiro; GBC BRASIL, 2012d, dezembro. 
 

Listas detalhadas dos empreendimentos registados sigilosos e não sigilosos, 

certificados identificados por data de certificação, e localização nos Estados brasileiros, são 

apresentadas nos ANEXOS 1 e 2. 

A Figura 14 disponibilizada pela GBC BRASIL (2012d) contêm informações sobre o 

LEED® no Brasil entre janeiro de 2004 e dezembro de 2012. Observa-se que a partir da 

criação do GBC Brasil em 2007 houve um aumento vertiginoso do número de 

empreendimentos registados e certificados. Este fato deveu-se à intensificação na 

divulgação da certificação e da disseminação dos conceitos e práticas sustentáveis que 

ganhou novo rumo. Tarefa facilitada pelas informações disponibilizadas em idioma 

português e também pela realização de palestras, cursos de formação e de pós-graduação 

relacionados ao LEED® e aplicados para as tipologias avaliadas. 
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Figura 14: Registos e Certificações LEED® no Brasil até dezembro 2012 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

 

Os registos por categoria LEED® podem ser comparados na tabela 6, onde se 

apresenta a quantidade de edificações e o percentual correspondente de cada categoria até 

dezembro de 2012. Os registos apontam que as categorias menos certificadas são a LEED 

Schools® e a LEED Healthcare®, enquanto a de maior representatividade é a LEED Core & 

Shell® com crescimento de 2%.  

Alguns percentuais não se alteram, ou parecem diminuir, quando uma categoria que 

antes não influenciava na contabilidade de registos aumenta seu percentual no comparativo 

da GBC BRASIL. A categoria LEED healthcare® passou a figurar na lista com uma 

edificação em dezembro de 2012. 
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Tabela 6: Comparação dos registos por categoria LEED® Brasil (jan/dez 2012) 
 

Número de registos por categoria/ano  

 Janeiro/2012  
(referente a 2011) 

Setembro/2012 Dezembro/2012 

Categoria 
LEED® 

Quantidade 
de edifícios 

Percentagem 
de edifícios 

Quantidade 
de edifícios 

Percentagem 
de edifícios 

Quantidade 
de edifícios 

Percentagem 
de edifícios 

LEED CS®  

 184 43% 246 43% 285 45% 

LEED NC®  

 177 41% 233 41% 252 39% 

LEED EB-OM®  

 33 8% 49 8% 49 8% 

LEED CI®  

 28 7% 33 6% 39 6% 

LEED Retail NC®  

 5 1% 8 1% 9 1% 

LEED Schools® 

 1 0% 1 0% 1 0% 

LEED ND®  

 1 0% 4 1% 4 1% 

LEED® Healthcare  

 0 0% 0 0% 1 0% 

Legenda: CS – Core & Shell; NC – New Construction; EB_OM – Existing Buildings – Operation and 
Maintenance; CI – Commercial Interiors; ND – Neighbourhood Developments  

 
Adaptado de  Casado, 2012a; GBC BRASIL, 2012d. 

 

 

Considerando-se os dados por Estados brasileiros, estes apontam São Paulo como o 

estado que tem o maior índice de empreendimentos registados no Brasil. O Rio de Janeiro 

ocupa o segundo lugar no ranking nacional; Paraná, o terceiro; Ceará, o quarto; Distrito 

Federal, o quinto e Minas Gerais ocupa o sexto lugar. A comparação desses dados pode ser 

observada na tabela 7. 
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Tabela 7: Comparativo dos registos LEED® por Estados brasileiros (jan/dez 2012) 
 

Número de registos LEED® por estado/ano  

 Janeiro/2012 
(referente a 2011) 

Setembro/2012 Dezembro/2012 

Estados Quantidade 
de edifícios 

Percentual 
de 

edificações 

Quantidade 
de edifícios 

Percentual 
de 

edificações 

Quantidade 
de edifícios 

Percentual 
de 

edificações 

São Paulo 274 64% 354 62% 366 61% 

Rio de 
Janeiro 

64 15% 93 16% 101 17% 

Paraná 26 6% 37 6% 37 6% 

Ceará 12 3% 14 2% 14 2% 

Minas Gerais 10 2% 11 2% 12 2% 

Distrito 
Federal 

8 2% 10 2% 13 2% 

Rio Grande 
do Sul 

7 2% 9 2% 11 2% 

Santa 
Catarina 

5 1% 9 2% 11 2% 

Bahia 5 1% 6 1% 6 1% 

Espírito 
Santo 

3 1% 4 1% 4 1% 

Pernambuco 3 1% 6 1% 7 1% 

Amazonas 2 0% 10 2% 8 1% 

Pará 2 0% 2 0% 2 0% 

Paraíba 2 0% 2 0% 2 0% 

Rio Grande 
do Norte 

2 0% 2 0% 2 0% 

Alagoas 1 0% 1 0% 1 0% 

Maranhão 1 0% 1 0% 1 0% 

Mato Grosso 
do Sul 

1 0% 1 0% 1 0% 

Mato Grosso 1 0% 1 0% 1 0% 

Goiás 0 0% 1 0% 1 0% 
 

Adaptado de Casado, 2012a; GBC BRASIL, 2012d. 
 

Os estados do Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Maranhão, Mato 

Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás são os que apresentam menor quantidade de registos. 

Porém, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde as atividades industriais de 

siderúrgica e metalúrgica  estão concentradas, apresentam um crescimento maior no 

número de edificações registadas. Minas Gerais destaca-se no extrativismo mineral, 

indústria metalúrgica, automobilística, tecnologia, além de possuir muitas rodovias que 

facilitam o escoamento de produtos industrializados. Isso favorece o acesso dos maiores 

fornecedores de materiais de construção para as obras em fase de certificação, pois 
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encontram-se afastados dentro do raio de 800km dos edifícios em construção. Portanto, são 

menores as distâncias a percorrer pelos veículos de carga desde a extração até ao 

estaleiro. O preço do frete diminui e, em consequência, reduz-se os custos de aquisição de 

materiais e o consumo de combustíveis, permitindo reduzir emissões de gases poluentes 

gerados pelos veículos. Enfim, observa-se que a localização geográfica e as atividades 

económicas favorecem em maior ou menor escala algumas unidades da federação 

brasileira, refletindo-se nos percentuais de registos LEED®. 

Os registos LEED® por tipologias ressaltam a existência de um maior índice de 

edificações comerciais registadas no Brasil. A comparação entre os registos de 2011 e 2012 

é mostrada, em seguida, na tabela 8. 

 

Tabela 8: Comparativo dos registos LEED® por tipologias (jan/dez 2012) 
 

Número de registos LEED® por tipologia/ano 

 Janeiro/2012 
(referente a 2011) 

Setembro/2012 Dezembro/2012 

Tipologias Quantidade 
de edifícios 

(429) 

Percentual 
de 

edificações 

Quantidade 
de edifícios 

(574) 

Percentual 
de 

edificações 

Quantidade 
de edifícios 

(640) 

Percentual 
de 

edificações 

Comercial 185 43% 256 45% 295 46% 

Outros tipos 69 16% 104 18% 114 18% 

Industrial 26 6% 41 7% 42 7% 

Escritório 24 6% 28 5% 35 5% 

Público 21 5% 23 4% 26 4% 

Banco 19 4% 24 4% 24 4% 

Residencial 18 4% 18 3% 18 3% 

Saúde 15 3% 15 3% 17 3% 

Centro de 
Distribuição 

13 3% 14 2% 15 2% 

Estádio 11 3% 12 2% 13 2% 

Shopping 9 2% 10 2% 11 2% 

Escola 5 1% 5 1% 5 1% 

Supermercado 5 1% 6 1% 6 1% 

Restaurante 4 1% 4 1% 4 0% 

Varejo 
(comércio  
pequena escala) 

3 1% 4 1% 5 1% 

Bairro 1 0% 6 1% 6 1% 

Hotel 1 0% 4 1% 4 0% 

 
Adaptado de Casado, 2012a; GBC BRASIL, 2012d. 
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Conforme referido na tabela anterior, de janeiro de 2011 a dezembro de 2012 houve 

um aumento de aproximadamente 59,46% nos registos de edificação comercial que é a 

mais representativa das tipologias. O número de tipologias banco, escola, supermercado, 

restaurante, bairro e hotel manteve-se sem alterações. As tipologias industrial, escritório, 

edifícios de uso público, saúde, centro de distribuição, estádio, shopping e varejo tiveram 

pequeno acréscimo. Os dados extraídos da GBC BRASIL (2012d) estão a variar, pois o site 

GBC é atualizado mensalmente, e a representatividade 0% não significa inexistência da 

tipologia, mas que o valor é muito pequeno e não chega a 1% quando comparado ao 

montante de registos. 

Em âmbito estadual, são apresentados os dados para o estado de Minas Gerais. De 

acordo com informações de Casado (2011), em relação a outros empreendimentos com 

certificação LEED® no referido estado, até setembro de 2011 existiam nove 

empreendimentos registados em Minas Gerais, entre os quais, cinco em Belo Horizonte, 

dois em Nova Lima, um em Juiz de Fora e um confidencial. Os registos de projetos LEED® 

em Minas Gerais, até 31 de agosto de 2012, são apresentados na Figura 15. A quantidade 

de projetos em Belo Horizonte, Nova Lima e Juiz de Fora permaneceu inalterada. 

Entretanto, o número de projetos confidenciais aumentou para três. 

 
Figura 15: Projetos Registados LEED® em Minas Gerais (31/ago/2012) 

Fonte: Casado, 2012a. 
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Antes de se abordar os programas de incentivo no Brasil, convém salientar os 

aspetos mais importantes do LEED®, resumidos na tabela 9.  

 

Tabela 9: Aspetos mais relevantes do LEED® NC (versão 2.2 de 2006) 
 

Tempo de existência 1998 (E.U.A) / 2007 (Brasil) 

Aplicação do método (número de 
registos) 

79 edifícios (21/12/2012) 

Categorias Novas construções e grandes renovações; Envolvente e parte 
central do edifício; Novas construções e interiores de lojas 
comerciais; Unidades de saúde; Operação e manutenção de 
edificações existentes; Escolas; Projetos de interior de edifícios 
comerciais; Bairros; e Residências (categoria em 
desenvolvimento) 

Fases de aplicação Avaliação desde a fase de programa, conceção, construção até 
ocupação e operação do edifício 

Critérios de avaliação: 
 

Espaço Sustentável: 1 pré-requisito e 14 créditos (14 pontos); 
Uso Racional da Água: 5 créditos (5 pontos); 
Energia e Atmosfera: 3 pré-requisitos e 6 créditos (17 pontos); 
Materiais e Recursos: 1 pré-requisito e 13 créditos (13 pontos); 
Qualidade Ambiental Interna: 2 pré-requisitos e 15 créditos (15 
pontos); 
Inovação e Processo do Projeto: 5 créditos (5 pontos) 

Pontuação Final Certificado: 26-32 pontos 
Prata: 33-38 pontos 
Ouro: 39-51 pontos 
Platina: 52-69 pontos 

 

 

2.3.3.4 Empreendimentos LEED® no Brasil e programas de incentivo 

 

O sistema de certificação LEED® tem sido bem aceite pela indústria da construção 

civil. Antes de se criar oficialmente o conselho no Brasil, foi solicitado o primeiro selo para 

um empreendimento brasileiro em 2004. Desde então, a certificação tem sido divulgada no 

país através de visitas guiadas e missões técnicas, cursos de formação, palestras, 

seminários, simpósios, cursos rápidos, de pós-graduação e MBA em Construções 

Sustentáveis.  

Em setembro de 2011 havia 18 estados inscritos no programa de certificação e 466 

membros no país. Já em setembro de 2012 havia 21 estados inscritos e 571 membros 

(Casado, 2012a). 

As iniciativas de incentivo à implementação deste sistema têm contado com o apoio 

de:  
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• Caixa Econômica Federal – Selo Casa Azul tem como objetivo reconhecer e 

incentivar projetos sustentáveis, que demonstrem suas contribuições para a redução 

de impactos ambientais, considerando-se a qualidade do ambiente urbano, projeto e 

conforto, eficiência energética, conservação de recursos materiais, gestão da água e 

práticas sociais. A adesão ao selo é voluntária e os projetos certificados podem fazer 

o uso da logomarca em material publicitário para venda das unidades, tais como 

folders, placa de obra, anúncios em jornais, revistas e outros meios de comunicação 

(Manual Selo Casa Azul Caixa, 2010); 

• Prefeitura Municipal de Guarulhos e Prefeitura de Sorocaba – redução do valor do 

IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) através da aplicação dos conceitos de 

sustentabilidade, passando a designar-se IPTU VERDE; 

• QUALIVERDE – programa da prefeitura do Rio de Janeiro – Redução do ISS 

(Imposto Sobre Serviço), do ITBI (Imposto Sobre a Tramitação de Bens Imóveis) e 

do IPTU. O prazo máximo para aprovação de projetos é de sete dias pois visa 

incentivar a participação da população para adotar práticas sustentáveis nas 

edificações do município; 

• Certificação Belo Horizonte Sustentável – Selo Verde (mais informações são 

abordadas em seguida neste segundo capítulo); 

• Banco Nacional do Desenvolvimento – desenvolveu o programa BNDES ProCopa 

Turismo – Hotel e Arena Sustentável, para financiar a construção, reforma, 

ampliação e modernização de hotéis que obtenham certificação no Sistema de 

Gestão da Sustentabilidade para Meios de Hospedagem ou outra certificação de 

construção sustentável reconhecida por entidade de credenciamento acreditada 

dentro do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade; 

• Banco Real/ Grupo Santander Brasil – lançou em agosto de 2007 o Programa Obra 

Sustentável, que consiste num novo modelo de relacionamento com as empresas 

que atuam no setor da construção, concedendo crédito de financiamento para 

reformas, visando estimular as empresas a adotar práticas sustentáveis na 

adaptação de edificações existentes, adequando-as às normas de acessibilidade 

universal. O programa visa reduzir os impactos ambientais e melhorar a qualidade de 

vida nos edifícios; 

• Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – O Ministério do Planejamento 

regulamentou a utilização de créditos sustentáveis na aquisição de bens e na 

contratação de obras e serviços pelos órgãos do governo federal. As regras que 

abrangem os processos de extração ou fabricação, utilização e o descarte de 

produtos e matérias-primas constam da Instrução Normativa nº.1, publicada no 
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Diário Oficial da União em 20 de janeiro de 2010. O Decreto Presidencial 7746/2012 

de Junho/12 regulamenta as compras sustentáveis em processos de licitação 

referidas no Art. 3 da Lei 8666/1993 (Casado, 2011; 2012) que recebeu nova 

redação com a Lei 12349/2010: “A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos” (BRASIL, 2010). 

A proximidade da Copa Mundial de 2014 influencia o mercado da construção civil, 

pois vários empreendedores buscam financiamento para construir, reformar, ampliar e 

modernizar hotéis. Segundo Casado (2011), devem obter “certificação no Sistema de 

Gestão da Sustentabilidade para Meios de Hospedagem”, ou utilizar outra certificação de 

construção sustentável que seja “reconhecida por entidade de credenciamento acreditada 

dentro do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade”. Esta influência positiva da 

COPA de 2014 adequa-se às realidade dos estados brasileiros, havendo peculiaridades 

para cada município. 

Considera-se, a seguir, a aplicação de certificação ambiental em âmbito municipal 

para a prefeitura de Belo Horizonte, que lançou com características semelhantes ao LEED® 

uma certificação de adesão voluntária no mercado da construção civil. 

 

2.3.4 Certificação Belo Horizonte Sustentável – Selo Verde 

 

O incentivo para quem adere aos programas de desenvolvimento sustentável 

estimula os empreendedores a adotar práticas sustentáveis em Minas Gerais. Em primeiro 

de julho de 2011, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte (SMMA) em 

parceria com o Comitê Executivo Municipal da Copa do Mundo 2014 lançou o Selo Verde, 

que é um Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental, conhecido como Belo 

Horizonte Sustentável. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH, 2011; 2012a), o 

programa é destinado aos empreendimentos públicos e privados, residenciais, comerciais 

e/ou industriais visando estimular práticas ambientais de forma eficiente, promovendo a 

redução das emissões de gases de efeito de estufa, a diminuição do consumo de água e de 

energia e a redução da geração de resíduos. Pretende incentivar os empreendedores a 

adotar alternativas de reciclagem e aproveitamento dos resíduos, premiando assim os 

empreendimentos por eles construídos com o selo Ouro, Prata ou Bronze, conforme se 
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ilustra na Figura 16. A concessão do Selo é acompanhada por uma auditoria, através de um 

instituto certificado de reconhecimento internacional, credenciado pelo INMETRO (PBH, 

2012a). 

 

   
Selo Ouro Selo Prata Selo Bronze 

 
Figura 16: Selos do Programa Belo Horizonte Sustentável 

Fonte: PBH, 2012c. 
 

Esse projeto, de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH, 2012c), tem por 

objetivo “atingir as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico de Belo Horizonte para 

o ano de 2030, que prevê a redução de 20% das emissões de Gases de Efeito Estufa 

GEEs”. O mesmo documento (PBH, 2012c) informa que entre as diretrizes para a Copa do 

Mundo de 2014, visa-se a “redução dos impactos [sic] sócio-ambientais decorrentes da 

realização do evento, nos moldes das copas da Alemanha e da África do Sul”. A certificação 

do COMAM (Conselho Municipal de Meio Ambiente) tem como base legal a Deliberação 

Normativa 66/2009 (BELO HORIZONTE, 2010), que estabeleceu medidas de 

sustentabilidade e combate às mudanças climáticas e a Portaria SMMA 06/2012 (BELO 

HORIZONTE, 2012) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que regulamenta o 

Programa (PBH, 2012a). 

A importância do Selo Verde no cenário de Belo Horizonte (BH) soma-se à dos 

sistemas de avaliação da qualidade de edifícios LEED® e Procel Edifica. As certificações são 

realizadas em parceria com o governo, município e instituições privadas, incluindo também 

investimentos internacionais. Além disso, outros projetos também se têm destacado devido 

à proximidade da Copa do Mundo. Segundo Cabido (2011), a adesão ao Selo Verde é 

voluntária e qualquer empresa pode participar do programa mesmo que não esteja 

envolvida no Mundial de futebol, assim, “a concessão do certificado agregará valor 

comercial e ambiental aos empreendimentos que o receberem”. 

De acordo com Melo et al. (2011) os empreendimentos serão incluídos numa lista a 

ser elaborada e divulgada pelo comitê da Copa do Mundo. Os proprietários de edificações 

hoteleiras, bares, restaurantes e outros empreendimentos podem solicitar a certificação on 

line por meio de formulário disponibilizado no site da prefeitura, no qual devem informar 

sobre uso de água e energia no local, entre outros dados. A prefeitura orienta os 
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requerentes informando as orientações para projetos que devem ser aprovados pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA e, somente após aprovação, são realizadas 

as auditorias. 

De acordo com o Manual de Procedimentos para a Certificação em Sustentabilidade 

Ambiental (SMMA, 2012), o empreendedor faz uma simulação de projeto utilizando o 

Sistema de Avaliação de Sustentabilidade Ambiental disponibilizado pela Secretaria do Meio 

Ambiente. Esta simulação considera as práticas ambientais e a eficiência dos equipamentos 

e mecanismos para o empreendimento. Depois do cadastramento no programa e a 

realização da simulação, o empreendedor deve apresentar à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente a Proposta de Sustentabilidade na forma de um Projeto Básico, assinada por um 

Responsável Técnico, com atribuições específicas e acompanhada da documentação 

necessária. Somente depois de aprovada a proposta de sustentabilidade pelos técnicos da 

Gerência de Planejamento e Monitoramento Ambiental, o empreendedor recebe um Parecer 

Técnico condicionado à implantação de todas as práticas e mecanismos descritos em 

projeto. 

Os critérios de avaliação são denominados Dimensões. Cada dimensão é 

subdividida em mecanismos e submecanismos. 

Este método depende das ações adotadas pelo empreendedor que só recebe um 

Certificado de Boas Práticas Ambientais. Se obtiver a pontuação inferior a 66 pontos, não é 

certificado. Se conseguir a pontuação entre 67 a 99 pontos recebe o certificado de Boas 

Práticas Ambientais. Acima de 100 pontos, está apto à certificação e pode receber a 

atribuição dos selos Bronze, Prata e Ouro dependendo da quantidade de dimensões 

alcançadas. 

Depois da implementação dos mecanismos, equipamentos e dispositivos propostos 

realiza-se uma Auditoria de Conformidade. Então, o empreendedor recebe um Atestado de 

Certificação e o respectivo Selo Ambiental para o empreendimento. O empreendedor deve 

monitorizar o desempenho do empreendimento e registar as informações sobre as 

tecnologias adotadas, durante o período de um ano, quando é realizada a Auditoria de 

Performance.  

Depois desta auditoria, o empreendimento mantém o Certificado de Sustentabilidade 

Ambiental, caso atinja os índices pré-estabelecidos para cada critério.  

Em seguida são analisados os seguintes critérios: Dimensão Água, Dimensão 

Energia, Emissões Diretas de Gases de Efeito de Estufa (GEE) e Dimensão Resíduos 

Sólidos. 
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2.3.4.1 Dimensão Água 

  

A Dimensão Água considera o consumo mensal no período de 12 meses, e as ações 

são analisadas pela frequência, devendo-se obter economia de água acima de 30% do valor 

de consumo em litros, equivalendo a 100 pontos.  

Esta dimensão está subdividida em cinco mecanismos e dez submecanismos. Para 

cada submecanismo são apresentadas várias opções de ações e equipamentos. O 

empreendedor deve indicar quais os itens que constam no projeto do edifício a ser 

certificado para se fazer o cálculo de consumo baseado nas quantidades de cada item. 

Em seguida são apresentados os mecanismos e respetivos submecanismos. 

 

• Mecanismo 1.1 – Práticas Ambientais 

� Submecanismo 1.1.1 - Atividades de Educação Ambiental contem as opções 

seguintes: campanha de sensibilização dos utilizadores, envolvimento da 

comunidade, eventos comemorativos, produção de material educativo, 

treinamento de funcionários, outras atividades de educação ambiental; 

� Submecanismo 1.1.2 - Mecanismos de gestão de águas pluviais que contem 

as opções seguintes: soluções para pisos permeáveis, retenção de água em 

bacia, retenção de água por trincheira, telhado verde, outro tipo de retenção 

de água; 

• Mecanismo 1.2 – Controle de vazamentos 

� Submecanismo 1.2.1 – Controle de vazamentos contem as opções seguintes: 

sistema de deteção de vazamento e sistema de medição individualizada de 

água; 

• Mecanismo 1.3 – Fontes alternativas 

� Submecanismo 1.3.1 - Captação de água que implica a captação de água de 

chuva; 

• Mecanismo 1.4 – Recirculação / reuso 

� Submecanismo 1.4.1 – Recirculação que consiste na recirculação para 

processo produtivo; 

• Mecanismo 1.5 – Tecnologias economizadoras 

� Submecanismo 1.5.1 – Chuveiros que contem as opções seguintes: com 

adaptador, com redutor de vazão, convencional ou outro tipo de chuveiro; 

� Submecanismo 1.5.2 – Autoclismos que contem as opções seguintes: a 

vácuo, com caixa acoplada, com duplo acionamento, sanitário por pressão, 

convencional ou outro tipo de autoclismo; 
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� Submecanismo 1.5.3 Mictórios que contem as opções seguintes: com redutor 

de vazão, com válvula de autoclismo por sensor, sem água, convencional ou 

outro mictório; 

� Submecanismo 1.5.4 – Outros equipamentos que contem as opções 

seguintes: banheira e similares, lavadora de pratos, lavadora de roupas, 

sauna, sistema de irrigação de jardins, outro equipamento, reposição de água 

por evaporação-ar condicionado, reposição de água por evaporação-piscina; 

� Submecanismo 1.5.5 – Torneiras que contem as opções seguintes: torneira 

com acionamento por pedal, torneira com acionamento por sensor, torneira 

com arejador/pulverizador, torneira com fechamento automático, torneira com 

redutor de vazão, torneira convencional, outro tipo de torneira. 

 

2.3.4.2 Dimensão Energia 

  

A Dimensão Energia também considera o consumo mensal no período de 12 meses, 

e as ações são analisadas pela frequência, devendo-se obter economia acima de 25% do 

valor de consumo em kWh. Este percentual equivale a 100 pontos, considerando também:  

• 6 pontos para ações permanentes;  

• 3 pontos para ações realizadas semestralmente; 

• 2 pontos para ações feitas anualmente. 

 

Esta dimensão está subdividida em cinco mecanismos e nove submecanismos. Para 

cada submecanismo são apresentadas várias opções de ações e equipamentos. O 

empreendedor deve indicar quais os itens que constam no projeto do edifício a ser 

certificado para se fazer o cálculo de consumo baseado nas quantidades de cada item. 

Em seguida são apresentados os mecanismos e respetivos submecanismos. 

 

• Mecanismo 2.1 – Práticas Ambientais 

Submecanismo 2.1.1 – Práticas de Educação Ambiental que contem as opções 

seguintes: campanha de sensibilização dos utilizadores, envolvimento da comunidade, 

eventos comemorativos, outras atividades de educação ambiental, produção de material 

educativo, treinamento de funcionários; 

• Mecanismo 2.2 – Arquitetura bioclimática 

� Submecanismo 2.2.1 – Arquitetura bioclimática que se aplica à arquitetura 

bioclimática; 

• Mecanismo 2.3 – Co-geração de energia 
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� Submecanismo 2.3.1 – Co-geração que contem as opções seguintes: co-

geração por biomassa ou por gás natural; 

• Mecanismo 2.4 – Geração por fontes renováveis de energia 

� Submecanismo 2.4.1 – Aquecimento por energia solar que contem as opções 

seguintes: coletores solares para banho ou coletores solares para piscina; 

� Submecanismo 2.4.2 – Biomassa que contem as opções: biomassa gasosa, 

líquida ou sólida; 

� Submecanismo 2.4.3 – Energia eólica que se aplica à energia eólica; 

• Mecanismo 2.5 – Tecnologias economizadoras 

� Submecanismo 2.5.1 – Climatização. O empreendedor deve indicar o tipo de 

equipamento utilizado; 

� Submecanismo 2.5.2 – Equipamentos elétricos. O empreendedor deve indicar 

o tipo de equipamento utilizado; 

� Submecanismo 2.5.3 – Iluminação. O empreendedor deve indicar o tipo de 

equipamento utilizado. 

 

2.3.4.3 Emissões Diretas de Gases de Efeito de Estufa (GEE) 

  

As Emissões Diretas de Gases de Efeito de Estufa (GEE) são consideradas num 

período de 12 meses avaliadas em toneladas de CO2. E são avaliadas por redução, 

compensação e neutralização das emissões. 

Esta dimensão está subdividida em dois mecanismos e dois submecanismos. Em 

seguida são apresentados os mecanismos e respetivos submecanismos. 

 

• Mecanismo 3.1 – Redução 

� Submecanismo 3.1.1 – Redução: aplicado à redução das emissões; 

• Mecanismo 3.2 Compensação e neutralização 

� Submecanismo 3.2.1 – Compensação e neutralização: aplicado à 

compensação e neutralização das emissões. 

 

A pontuação é calculada pelo somatório dos pontos de cada mecanismo. No caso do 

Mecanismo 3.1, uma redução de 80% do total de emissões diretas equivale a 100 pontos. 

Se a redução variar entre 30% a 79% é concedido o certificado de boas práticas ambientais. 

No caso do Mecanismo 3.2, uma compensação/neutralização de 80% do total de emissões 

diretas equivale a 100 pontos. Se a redução variar entre 30% a 79% é concedido o 

certificado de boas práticas ambientais. 
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2.3.4.4 Dimensão Resíduos Sólidos 

  

A Dimensão Resíduos Sólidos é calculada pela massa total de resíduos sólidos, 

considerando-se a média mensal acumulada no período de 12 meses calculada em 

quilograma (kg). 

Esta dimensão está subdividida em três mecanismos e cinco submecanismos. Para 

cada submecanismo são apresentadas várias opções de ações relacionadas a redução, 

reutilização e reciclagem de resíduos. 

Em seguida são apresentados os mecanismos e respetivos submecanismos. 

 

• Mecanismo 4.1 – Redução 

� Submecanismo 4.1.1 – Mobilização e educação ambiental que contem as 

opções seguintes: campanha de sensibilização dos utilizadores, envolvimento 

da comunidade, eventos comemorativos, outras atividades de educação 

ambiental, produção de material educativo, treinamento de funcionários; 

� Submecanismo 4.1.2 – Otimização de processo que consiste na melhoria da 

qualidade dos insumos ou melhoria operacional; 

• Mecanismo 4.2 – Reutilização 

� Submecanismo 4.2.1 - Reutilização interna: referente à reutilização interna à 

atividade; 

• Mecanismo 4.3 – Recolha seletiva 

� Submecanismo 4.3.1 – Resíduos secos (madeira, metal, plástico, vidro, papel 

e papelão): Resíduos secos (destinado à reciclagem); 

Submecanismo 4.3.2 Resíduos húmidos: Óleo de cozinha, resíduos húmidos 

(destinado à reciclagem); 

A pontuação é calculada pelo somatório dos pontos de cada mecanismo. No caso do 

Mecanismo 4.1, as reduções são avaliadas em, no máximo, 10 pontos para ações de 

mobilização. No caso do Mecanismo 4.2 são avaliados 20 pontos que correspondem a 30% 

do total de resíduos. Se a reutilização variar entre 20% a 29% recebe pontuação 

proporcional. No caso do Mecanismo 4.3 e 4.4 o percentual destinado a coleta seletiva deve 

ser superior a 40% dos resíduos gerados. Caso o valor seja de 70% a pontuação equivale a 

90 pontos. Se o percentual variar de 40% a 69%, recebe pontuação proporcional. 

Na tabela 10 resumem-se os aspetos mais relevantes da Certificação Belo Horizonte 

Sustentável. 
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Tabela 10: Aspetos mais relevantes da certificação Belo Horizonte Sustentável 
 

Tempo de existência Desde julho de 2011 

Aplicação do método (número de 
registos) 

Edifícios ainda em processo de certificação 

Categorias (Dimensões) Água, energia, emissão de Gases de Efeito de Estufa (GEE) e 
Resíduos sólidos 

Fases de avaliação Avaliação de práticas sustentáveis desde a fase de programa, 
conceção, construção até ocupação e operação do edifício 

Critérios Dimensão Água – Práticas Ambientais, Controle de vazamentos, 
Fontes alternativas, Recirculação / reuso, Tecnologias 
economizadoras; 
Dimensão Energia – Práticas Ambientais, Arquitetura 
Bioclimática, Co-geração de energia, Geração por fontes 
renováveis de energia, Tecnologias economizadoras; 
Emissões Diretas de Gases de Efeito Estufa (GEE) – Redução, 
Compensação e Neutralização; 
Dimensão Resíduos Sólidos – Redução, Reutilização, Recolha 
Seletiva. 

Pontuação Final/ Modalidades de 
selos 

Apto à certificação: > 100 pontos 
Certificado de Boas Práticas: 67 a 99 pontos 
Não atingiu o índice de certificação: 0 a 66 pontos 
As modalidades de selo Bronze, Prata e Ouro dependem do 
número de dimensões certificadas. 

 

 

2.4 Conclusões 

 

Neste capítulo foram analisados os sistemas de certificação ambiental mais 

aplicados no Brasil, Procel Edifica, Processo AQUA e LEED® que estão a crescer, 

conquistando grande parte do território nacional. Além destes foi ainda analisada a 

certificação ambiental Selo Verde – Belo Horizonte Sustentável.  

O primeiro sistema referido surgiu em decorrência da crise de abastecimento de 

energia elétrica no Brasil em 2001 com o propósito de incentivar o uso de equipamentos e 

produtos economizadores de energia. Depois, o sistema foi ampliado para avaliação de 

eficiência energética nas edificações brasileiras que podem aderir ao programa de forma 

voluntária. As tipologias mais representativas das edificações certificadas são a comercial, a 

de uso público e a de serviços. 

O Processo AQUA foi lançado em 2008 como um sistema de gestão da qualidade 

ambiental de edificações, cujos créditos foram adaptados para a realidade brasileira. Os 

empreendimentos de maior representatividade são grandes condomínios residenciais e 

escolas.  

As tipologias mais representativas da certificação LEED®, que foi abordada em mais 

detalhe neste estudo, são empreendimentos certificados para a envolvente dos edifícios; 
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construções novas e grandes reformas; edificações comerciais; e operação e manutenção 

de edifícios existentes. 

O Selo Verde é um sistema de certificação municipal, lançado em 2011 pela 

prefeitura de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ainda não tem empreendimentos certificados 

embora haja alguns edifícios em fase de análise. 

Comparando os métodos, verificou-se que: 

• Os sistemas AQUA e LEED® avaliam a gestão eficiente de energia, água e resíduos 

sólidos e as emissões de gases de efeito de estufa. São muito parecidos, avaliando 

um maior número de aspetos sustentáveis; 

• O Procel Edifica avalia apenas a eficiência energética das edificações, 

• O LEED® é o sistema mais abrangente porque avalia ainda o design de projeto e 

incentiva práticas inovadoras, bem como, a formação de profissionais credenciados 

no sistema; 

• O Selo Verde, embora avalie a gestão eficiente de água, energia e resíduos e 

emissões de gases de efeito de estufa, não é tão abrangente como o AQUA e o 

LEED® porque não inclui o espaço da envolvente e a relação com a comunidade no 

processo de certificação. Restringe-se mais ao consumo de água e energia dos 

equipamentos e volume de resíduos e emissões gerados; 

• O LEED® e o Selo Verde incluem a educação ambiental como um dos créditos 

importantes cobrados durante e depois da construção de um green building. 

Foi constatado que o número de edifícios certificados tem vindo a aumentar em parte 

devido aos programas de incentivos fiscais governamentais. O facto de o Brasil ter sido 

escolhido para sede dos jogos da Copa Mundial de Futebol em 2014 vem obrigar a que as 

cidades-sede sejam mais sustentáveis.  

Concluiu-se, também, que os sistemas de certificação privilegiam as ações 

sustentáveis de modo a beneficiar não só os utilizadores do edifício como também o 

envolvente urbano, minimizando os impactes ambientais gerados pela obra e em 

decorrência das interferências causadas pelo uso do espaço urbanizado. 
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3 CASO DE ESTUDO 

 

3.1 Introdução 

 

Este capítulo visa elucidar e exemplificar a aplicação do sistema de certificação para 

um edifício localizado na capital mineira, Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Após a análise dos sistemas optou-se pela escolha do LEED® a ser aplicado no caso 

de estudo pelas seguintes razões: 

• É o método de avaliação mais abrangente; 

• Tem maior tempo de existência da certificação; 

• Existem edificações em processo de certificação no estado de Minas Gerais. 

O edifício caso de estudo é uma edificação nova que está em fase de construção e 

em processo de certificação pelo LEED® Novas Construções (versão 2.2 de 2006). Algumas 

ilustrações permitem vislumbrar como será o edifício depois de construído, e apresentam 

informações complementares sobre a ocupação dos pisos e soluções arquitetónicas do 

projeto. 

 

3.2 Metodologia específica 

 

A metodologia adotada para o caso de estudo consistiu em realizar entrevistas com 

as lideranças de cada grupo interveniente da obra, com o objetivo de obter dados sobre as 

práticas sustentáveis exigidas pelo LEED® aplicadas na construção do edifício. 

Foram também entrevistados alguns operários da construção visando perceber o 

grau de comprometimento deles com as práticas sustentáveis. Ou seja, procurou-se 

descobrir se as atividades desenvolvidas por eles eram exercidas em conformidade com 

esta certificação. 

Optou-se por este tipo de abordagem, em vez do uso de questionários estatísticos, 

para deixar os entrevistados mais confortáveis e à vontade para responder às questões 

mais abertamente.  

Foram também efetuadas visitas ao estaleiro de obras para verificar a evolução da 

construção e a conformidade com a certificação. 

Providenciou-se a recolha de mais dados por meio de fotos, esboços, tabelas, 

gráficos, informações recebidas via e-mail ou em publicações relacionadas com a 

sustentabilidade. 
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As entrevistas e a fotodocumentação foram realizadas em simultâneo com as visitas 

ao estaleiro. A periodicidade dos procedimentos acima descritos foi função da necessidade 

de complementar os dados obtidos, verificar a evolução da construção e esclarecer dúvidas. 

Nesse entretanto, procedeu-se quinzenalmente à verificação externa da obra na 

envolvente urbana para observar se ações continuavam conforme o padrão observado 

durante visita técnica. Ou seja, constatar em intervalos quinzenais se o comportamento 

organizado e metódico percebido durante as visitas técnicas era o mesmo em ocasiões não 

agendadas. 

 

3.3 Caracterização do empreendimento 

 

O empreendimento está localizado na região centro-sul de Belo Horizonte, no bairro 

Santo Agostinho. O edifício pertence à Fundação Forluminas de Seguridade Social 

(FORLUZ) – fundo de pensão dos empregados e é um importante instrumento da política de 

recursos humanos da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) e suas subsidiárias, 

da qual é parte integrante. Depois do término das obras, o edifício segundo Debien et al. 

(2010) “terá 54621,00 m2, será composto por 24 pavimentos de escritórios e áreas técnicas 

e cinco subsolos (caves) para garagem com espaço para 472 vagas”. 

A obra segue os princípios de um green building que deve ser elaborado tendo em 

mente o conceito sustentável desde a conceção inicial, adotando-se práticas ambientais 

inovadoras na construção civil, baseadas na viabilidade económica e na responsabilidade 

social e ambiental. Neste caso, a solicitação partiu do proprietário, e o projeto foi elaborado 

para atender requisitos de uma edificação sustentável, cuja certificação será emitida pelo 

Green Building Council Brasil, em concordância com o LEED® NC (Novas Construções), 

versão 2.2, grau Ouro. 

Após aprovação prévia do proprietário, foram efetuadas visitas técnicas ao local para 

análise dos projetos construtivos, visando constatar as suas características sustentáveis de 

acordo com a ferramenta de certificação LEED®. 

Os empreendimeno avaliado tem a sua localização bem definida, pois é um dos 

requisitos do processo de certificação. O estaleiro de obras é aberto a visitas programadas e 

orientadas, visando a transparência no processo construtivo, ao mesmo tempo que serve 

como meio de promover-se a educação ambiental sobre os princípios de edificação 

sustentável. 

Na Figura 17 indica-se a localização do empreendimento no Brasil e no município. E 

na Figura 18 caracteriza-se a envolvente do empreendimento, cujo terreno corresponde ao 

quarteirão delimitado a sudoeste pela Avenida Barbacena, onde se localiza o edifício Júlio 
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Soares (sede da CEMIG) que ocupa o quarteirão oposto; a nordeste pela Rua Gonçalves 

Dias, em frente ao Hospital Mater Dei; e a sudeste pela Rua Mato Grosso, ocupada 

predominantemente por edifícios residenciais. 
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Figura 17: Localização do Edifício Aureliano Chaves (sem escala) 

Fonte: GUIAGEO-MAPAS, 2011?; PBH, 2012b. 
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Figura 18: Localização do Edifício Aureliano Chaves (Detalhe) 
Fonte: PBH 2012b; BELOTUR, 2011. 

 

 

Na Figura 19 apresenta-se de forma detalhada a implantação do empreendimento. A 

torre ocupará o trecho do alinhamento com a Rua Gonçalves Dias, sendo reservando o 

restante do quarteirão para uma praça arborizada integrada na área verde e arborização 

existente ao longo da Avenida Barbacena. 

Uma extensa marquise com vegetação rematará a composição, ressaltando o efeito 

estético da composição arquitetónica e marcando a entrada principal do edifício. 

Nas Figuras 20 a 25 apresenta-se o empreendimento distribuído por pavimentos, em 

desenho tridimensional elaborado por Andressa Fernandes Fagundes Duarte. Os desenhos 

tridimensionais não têm escala e servem para melhor visualizar os pisos de forma mais 

rápida no estaleiro.  
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Figura 19: Implantação do Empreendimento, Projeto Executivo, 15/11/2011 
Fonte: GUSTAVO PENNA; TRINIA ARQUITETURA, 2011. 

 

O nível mais baixo da cave de subsolo está situado na cota 79,15 m. As alturas entre 

pisos (o pé direito é de 2,7 com laje de 50 cm de espessura) variam de 3,2 m entre cada 

pavimento (exceto o do 2º subsolo que tem 4,5 m de desvio e 4,0m de pé direito). A Figura 

20 corresponde ao 5o subsolo, piso destinado ao estacionamento de veículos. As estruturas 

na porção superior da figura correspondem às circulações verticais: caixa de escada e 

elevadores. O retângulo azul ao centro indica a localização das rampas para veículos. 
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Figura 20: Modelo 3D – 5º subsolo - garagem 
Fonte: Duarte, 2012. 

 

Nas Figuras 21 e 22, indica-se os 4º e 3º subsolos que abrigam estacionamento, 

caixas d’água de reuso situadas na extremidade esquerda da ilustração, circulação vertical, 

rampas para veículos ao centro, além de instalações tais como vestiário e almoxarifado 

próximas das circulações verticais destinadas a pessoas. 

 
 

 
 

Figura 21: Modelo 3D – 4º subsolo - garagem e instalações técnicas 
Fonte: Duarte, 2012. 
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Figura 22: Modelo 3D – 3º subsolo – garagem e instalações técnicas 
Fonte: Duarte, 2012. 

 
 

Na Figura 23, indica-se a área de carga e descarga situada no 2º subsolo, onde o 

trecho azul da metade esquerda da ilustração corresponde às plataformas das docas 

exclusivas das lojas que estão localizadas no 1º subsolo. 

 

 
 

Figura 23: Modelo 3D – 2º subsolo 
Fonte: Duarte, 2012. 

 

 

Na Figura 24, observa-se que a metade direita do 1º subsolo corresponde à área de 

estacionamento, destacando-se a rampa de acesso de veículos ao 2º subsolo a partir da 

Rua Mato Grosso, à direita do desenho. 
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Figura 24: Modelo 3D – 1º subsolo 
Fonte: Duarte, 2012. 

 

Na Figura 25 apresenta-se o conjunto de plantas do Piso 1, Mezanino do Lobby e os 

Pisos 2 e 3. O Piso 1 corresponde ao acesso de pessoas ao edifício e divide-se em praça 

externa arborizada, representada na ilustração por quadrados equidistantes, e o Lobby cujo 

pé direito é duplo (5,2 m). A praça contém uma linha de proibição ao fumo afastada 8 metros 

de distância da entrada para o Lobby que concentra as instalações de segurança e controle 

de acesso ao empreendimento. Esta medida visa manter a qualidade do ar interior, evitando 

a contaminação das tomadas de ar pelo fumo. O mezzanino prolonga a circulação vertical e 

reserva área para triagem de correspondências. Os Pisos 2 e 3, tem pé direito de 3,6 m e 

correspondem ao auditório cuja base é rematada externamente pela floreira suspensa que 

forma uma longa marquise em redor do edifício. 

A planta do Piso 2 apresentada na Figura 26, contém mais detalhes do projeto 

arquitetónico. O troço esquerdo do desenho corresponde ao nível 106,95 onde se localiza a 

área técnica de Controle Predial e instalações sanitárias. O troço direito corresponde ao 

auditório, palco e instalações de apoio. A marquise/floreira remata a composição e 

proporciona sombreamento para a área de acesso ao Lobby situado no piso inferior. 

O corte, também apresentado na Figura 26, permite perceber melhor os desníveis 

entre os pisos 2 e 3, que correspondem às instalações do auditório ao centro da figura e às 

salas de apoio e circulação vertical à direita. À esquerda do desenho, observa-se o troço 

correspondente à área técnica de Controle Predial e instalações sanitárias. 
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Figura 25: Modelo 3D – Piso 1 (Praça), Mezzanino (Lobby), Pisos 2 e 3 
Fonte: Duarte, 2012. 
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Figura 26: Planta e Corte 2o piso – Auditório, Projeto Executivo, 15/11/2011 

Fonte: GUSTAVO PENNA; TRINIA ARQUITETURA, 2011. 
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Na Figura 27 apresenta-se o Piso 4 projetado para ser o centro de convenções, 

dividido em salas de conferência no troço central do pavimento. De acordo com informações 

de Lanna (2012b), os Pisos 5 e 6 estão reservados para o COS (Centro de Operação do 

Sistema) “que é a sala de controle [sic] remoto de todas as Usinas e Subestações da Cemig. 

Ele está diretamente ligado ao Sistema Nacional de Energia, e tem pé direito duplo”. O 

retângulo em branco no desenho corresponde a abertura na laje do Piso 6, duplicando o pé 

direito. 

 
 

Figura 27: Modelo 3D – Pisos 4 a 6 
Fonte: Duarte, 2012. 
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Na Figura 28 apresenta-se o Piso Tipo 1, correspondente ao pisos ímpares, sétimo ao 

décimo nono andar; o Piso Tipo 2 corresponde aos pisos pares, oitavo ao décimo sexto 

andar. Ambos os tipos abrigarão os escritórios, sendo que o oitavo andar concentrará as 

salas de reunião. 

 
Figura 28: Modelo 3D – Pisos 7 a 19 

Fonte: Duarte, 2012. 
 

O Piso 20 (nível 182,85) abrigará a diretoria e respetivas salas de secretárias. O Piso 

21 (nível 187,05) está reservado para a presidência e todas as salas de apoio e o Piso 22 

(nível 192,55) terá área central reservada para eventos, com acesso a um deck externo 

arborizado. O Piso 23 (nível 198,05 – Técnico 1) e o Piso 24 (nível 203,55) abrigarão as 

instalações técnicas de telefonia, casas de máquinas de elevadores e ar condicionado. E, 

por fim, o piso da cobertura técnica e a cobertura final reservadas a instalação e 

manutenção dos sistemas de aquecimento solar e fotovoltaico. O conjunto de todos os pisos 

esquematizados nas figuras anteriores está sintetizado nas Figuras 29 e 30 que apresentam 
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dois alçados do edifício: o primeiro, visto a partir da Avenida Barbacena (alçado principal) e 

o segundo, visto da Rua Mato Grosso (alçado leste). 

 

 

 
 

Figura 29: Alçado 01 – Avenida Barbacena – Projeto Executivo, 15/11/2011 
Fonte: GUSTAVO PENNA; TRINIA ARQUITETURA, 2011. 
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Figura 30: Alçado 02 – Rua Mato Grosso – Projeto Executivo, 15/11/2011 
Fonte: GUSTAVO PENNA; TRINIA ARQUITETURA, 2011. 

 

3.3 Projeto sustentável 

 

Observou-se, com base no relatório de projeto realizado pela empresa Centro de 

Tecnologia de Edificações – CTE Tecnologia 360º, que o projeto segue cinco critérios de 

acordo com a certificação LEED® NC: características do terreno, uso racional da água, 

eficiência energética, qualidade do ambiente interno e sustentabilidade no uso de materiais. 

Com a previsão de reduzir 40% do uso da água por meio do reaproveitamento e tratamento 

de águas pluviais e cinzentas que provenham de pias, chuveiros e lavatórios (CTE, 2009). 

De acordo com o mesmo relatório, este edifício comparado com outros semelhantes já 
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existentes, terá uma economia de aproximadamente 19% de energia devido à adopção das 

seguintes estratégias, entre outras:  

• aplicação de vidros insulados [vidros duplos que contém camada de ar desidratado 

entre as placas], que permite minimizar a quantidade de calor que entra no edifício, 

associada a uma boa ventilação noturna; reduzindo assim a utilização dos sistemas 

de condicionamento de ar;  

• aplicação nas janelas de persianas automatizadas com dispositivos sensíveis à luz 

solar, que ativarão o mecanismo de controle automático das persianas, subindo ou 

descendo as alhetas conforme a incidência de luz solar, sem intervenção humana; 

• utilização de sensores de presença e automação para a iluminação artificial e 

luminárias eficientes.  

• Visando a qualidade do ambiente interno, haverá iluminação natural em 

aproximadamente 75% do edifício. O sistema de ar condicionado terá filtros 

especiais e mais eficientes para garantir a qualidade do ar interior, estabelecendo-se 

também uma zona para fumadores no exterior do prédio, que não comprometa a 

troca do ar interior.  

• Os materiais sustentáveis correspondem, entre outros, ao uso de cimento e aço com 

grande percentagem de materiais recicláveis na sua composição, bem como 

revestimentos e outros materiais regionais adquiridos dentro de um raio de 800km de 

distância do empreendimento.  

As obras foram iniciadas a 4 de janeiro de 2010 e tem o término previsto para agosto 

de 2013. O estaleiro de obras caracteriza-se pelo próprio terreno onde está a ser erguido o 

edifício. Durante uma das entrevistas com a arquiteta Marisa Costa Duarte Lanna, esta 

referiu que “o canteiro de obras é dinâmico, pois para cada fase são adotadas metodologias 

diferentes que mudam conforme o andamento da obra, bem como as ações e 

procedimentos para garantir a construção sustentável”. Todas as obras de contenção foram 

concluídas, com a constante monitorização das edificações vizinhas, de forma a não causar 

nenhum dano nem interferência nas estruturas e fundações existentes.  

Na Figura 31, apresenta-se uma fotografia do empreendimento, registada a 16 de 

dezembro de 2011, onde se ilustra o andamento da obra. Pela Avenida Barbacena é feito o 

acesso de camiões e  localiza-se aí o lava-rodas para limpeza das rodas e chassis dos 

veículos. À direita, no alinhamento da Rua Mato Grosso, situam-se as instalações 

administrativas compostas por receção, escritório, refeitório e vestiários. À esquerda, no 

alinhamento da Rua Gonçalves Dias não há acesso. Ao centro, uma grua facilita o trabalho 

dos operários. As fundações foram concluídas a 24 janeiro de 2012, tendo-se em seguida 

betonado as lajes dos subsolos, utilizando-se a metodologia construtiva de executar todos 
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os subsolos simultaneamente em troços alternados. Em julho de 2012, a torre de 

pavimentos já se encontrava na fase de execução das lajes, como se pode verificar através 

da fotografia da Figura 32. 

 

 
 

Figura 31: Estaleiro de obras do Edifício Aureliano Chaves –  
Belo Horizonte, em 16/12/2011 
Fonte: Acervo FORLUZ, 2011. 

 

 
 

Figura 32: Estaleiro de obras do Edifício Aureliano Chaves –  
Belo Horizonte, em julho 2012 
Fonte: Acervo FORLUZ, 2012. 
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As fotografias tiradas a 5 de dezembro de 2012, ressaltam a fase de construção da 

torre de pisos tipo. A foto aérea é apresentada na Figura 33 e uma vista a partir do interior 

do estaleiro, na Figura 34. 

 

 
 

Figura 33: Estaleiro de obras do Edifício Aureliano Chaves –  
Belo Horizonte, em 5 dezembro 2012 

Fonte: Acervo FORLUZ, 2012. 
 

 
 

Figura 34: Vista do Edifício Aureliano Chaves em obras –  
Belo Horizonte, em 5 dezembro 2012 

Fonte: Acervo FORLUZ, 2012. 
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Na Figura 35 apresenta-se a maquete do edifício em processo de certificação, 

situado à direita da fotografia, e o edifício Júlio Soares (sede da CEMIG) existente, ambos 

vistos a partir da Avenida Barbacena, esquina de Rua Mato Grosso. 

 

 
 

Figura 35: Maquete dos Edifícios Júlio Soares e Aureliano Chaves (estudo de caso) 
Fonte: Acervo FORLUZ, 2010. 

 

O design contemporâneo e sustentável do Edifício Aureliano Chaves estabelece uma 

conexão estética com o edifício existente que, ocupado em 1984, permanece austero nas 

formas evidenciando a leveza nos detalhes de revestimento.  

Na Figura 36 apresenta-se outra vista dos edifícios a partir da Avenida Barbacena, 

esquina de Rua Gonçalves Dias. 
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Figura 36: Maquete dos Edifícios Aureliano Chaves (à esquerda) e Júlio Soares 
Fonte: Acervo FORLUZ, 2010. 

 

Uma vez que os projetos foram concebidos conforme os princípios de 

sustentabilidade, os mesmos foram submetidos a uma análise prévia visando-se obter um 

Relatório de Análise Técnica - Eficiência Energética, elaborado pela empresa Centro de 

Tecnologia de Edificações – CTE Inteligência 360°, credenciada pelo Green Building Council 

Brasil, que apresentou à Forluz o relatório em maio de 2009. Esse documento descreveu a 

avaliação de desempenho energético do projeto, obtida por meio de uma simulação 

computacional na plataforma do programa EnergyPlus (versão 3.1), tendo por base os 

procedimentos listados no apêndice G da norma ASHRAE Standard 90.1-2004 

(ANSI/ASHRAE, 2004c), visando atender os requisitos necessários para certificação do 

empreendimento em concordância com o LEED® NC do United States Green Building 

Council. 
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O software foi validado de acordo com a ASHRAE Standard 140 para permitir a 

análise de: simulação de desempenho para 8760 horas por ano; características climáticas 

locais; variações horárias em ocupação, iluminação, potência de equipamento e regimes 

operacionais do sistema de climatização, definidos separadamente; desempenho dos 

equipamentos em cargas parciais integrados aos seus sistemas de controle; efeitos térmicos 

construtivos e arquitetônicos, incluindo os efeitos de inércia térmica (INMETRO, 2009, 

Portaria 163, Anexo; ANSI/ASHRAE, 2004d). 

A simulação na plataforma EnergyPlus foi conduzida considerando o desempenho 

anual da edificação em função do clima. A base de dados climáticos refere-se às condições 

climáticas da cidade de Belo Horizonte, com temperatura de bulbo seco e bulbo húmido, 

pressão atmosférica, ventos, radiação solar e nebulosidade. O método da simulação 

comparou o desempenho do projeto do edifício atualmente em construção com um edifício 

de referência (similar ao projetado) com características de acordo com o nível de eficiência 

pretendido.  

Após a simulação, obteve-se o resultado de 19,2% de economia no custo anual de 

energia, equivalendo a 3 pontos no crédito 1 de Energia e Atmosfera da certificação LEED® 

NC. Foram obtidos 2 pontos para o pré-requisito de Desempenho Mínimo na Qualidade 

Ambiental Interna, atendendo à exigência do LEED® quanto a qualidade do ar interior e 

conforto térmico para os utilizadores do ambiente, atendendo os requisitos mínimos das 

seções 4 a 7 da norma ASHRAE 62.1-2004, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 

(CTE, 2009; ANSI/ASHRAE, 2004b). 

A energia gerada no local será obtida por meio de painéis fotovoltaicos e coletores 

solares para aquecimento de água. A simulação superou o valor mínimo de 1 ponto no 

crédito 2 de Energia e Atmosfera da certificação conforme a simulação feita. 

 

3.4 Estaleiro de obras 

 

A percepção visual do estaleiro é diferenciada desde o primeiro contacto, 

observando-se imediatamente a limpeza do local, organização de materiais e gestão de 

resíduos. Esse ambiente reflete-se positivamente no comportamento dos funcionários e 

profissionais direta ou indiretamente envolvidos na construção.  

Essa diferença advém da formação profissional e do envolvimento dos profissionais 

para se obter o máximo de resultados em prol da pontuação da certificação requerida. 

Todas as fases da obra são monitorizadas, visando cumprir todos os requisitos de 

segurança e padrão de qualidade. O estaleiro é alterado à medida que a construção evolui, 

para garantir que a construção seja sustentável. 
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Todos os funcionários são treinados, pois um dos focos mais importantes do LEED® 

é disseminar os conceitos de educação ambiental durante todo o processo construtivo, 

desde a concepção do projeto, passando pela fase de obras durante a qual são realizadas 

visitas guiadas ao prédio em construção. Além disso, a equipe consultora CTE monitoriza 

todas as etapas para garantir a transparência das ações e eficiência do planeamento, 

controlando e medindo a eficiência do projeto desde a implantação. Esta equipe verifica na 

obra, junto com a equipe construtora, Grupo Via, se os materiais e estratégias estão de 

acordo com os créditos LEED® e percorre a obra verificando cada item relacionado com o 

crédito a avaliar.  

Segundo a Engenheira Ambiental Christiana Álvares de Abreu e Sousa, do Grupo 

Via, “cada produto utilizado é analisado quanto à composição, procedência e distância de 

fornecimento, que deve estar dentro de um raio de 800km. Somente após esta verificação é 

que se providencia a compra dos materiais para uso na obra. As tintas e vernizes devem ser 

à base de água para limitar a produção de COV (Compostos Orgânicos Voláteis), cujo valor  

não deve ultrapassar os 210 gramas por litro.” 

O Engenheiro Ambiental Guilherme Nascimento Vilares, da equipa CTE, ressaltou 

que uma das maiores dificuldades encontradas nas monitorizações refere-se a emissão de 

COV: “Poucos fabricantes tem conhecimento sobre as normas técnicas regulamentares e 

sobre metodologias de teste. E muitos até desconhecem o que são COV. Nos Estados 

Unidos, a busca sobre COV é mais rigorosa, sendo regulamentada nacionalmente pela 

EPA” (United States Environmental Protection Agency) que é uma agência Americana “ou 

restrigida por órgãos nacionais (ex: AQMD – Air Quality Management District)” (VILARES, 

2012).  

 

3.4.1 Aplicação dos Créditos LEED® ao caso de estudo 

 

Os cinco critérios LEED® NC Versão 2.2, referidos nos itens anteriores, foram 

divididos em um conjunto de créditos listados em uma planilha existente (checklist) que 

facilitou acompanhar o cumprimento dos requisitos para obtenção da pontuação necessária 

para a certificação requerida. Foram feitas algumas considerações sobre os critérios, os 

respetivos créditos e as ações que a equipe construtora do Grupo Via, Via Engenharia Ltda., 

desenvolveu junto com o empreendedor que monitorizou constantemente a obra, 

representado pela coordenadora de projetos, Arquiteta Marisa Lanna (FORLUZ). 

Para que o empreendimento seja certificado deve atender aos sete pré-requisitos 

estabelecidos na LEED® NC versão 2.2, que são: prevenção da poluição nas atividades de 

construção; comissionamento dos sistemas de energia; eficiência energética mínima; gestão 
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fundamental de refrigerantes, não uso de CFC (clorofluorcarbonos); depósito e coleta de 

materiais recicláveis; desempenho mínimo da qualidade do ar interior; controlo do fumo do 

tabaco (Casado, 2012b). 

Uma vez que atenda aos pré-requisitos, deve cumprir os requisitos da série de 

créditos estabelecidos para cada um dos cinco critérios.  

Entre os pré-requisitos listados foram estudados: prevenção da poluição nas 

atividades de construção; depósito e coleta de materiais recicláveis; desempenho mínimo da 

qualidade do ar interior; e controlo do fumo do tabaco. Requisitos que correspondiam à fase 

de obras no período de construção observada entre junho de 2011 a dezembro de 2012. 

A equipa do Centro de Tecnologia de Edificações - CTE Inteligência 360°, sempre 

referida no estaleiro como CTE, elaborou um relatório de intervenção de projeto que 

considerou o número de pontos obtidos, destacando os principais envolvidos no processo; a 

fase correspondente a cada critério e os respetivos créditos; os objetivos do LEED® e as 

normas técnicas de apoio ANSI/ASHRAE; a situação em que se encontrava o 

empreendimento, considerando os projetos apresentados e o estaleiro de obra; as ações 

que podiam ser tomadas pela empresa construtora de forma a prevenir, controlar ou 

minimizar os impactos decorrentes da atividade construtiva e os documentos preparados 

para fins de certificação (CTE, 2009). Por exemplo, na análise dos projetos de ar 

condicionado foi considerada a norma ASHRAE 62.1-2004, Ventilation for Acceptable Indoor 

Air Quality (ANSI/ASHARAE, 2004b) e os cálculos de projeto exigidos conforme o item 4 

desta norma. 

De acordo com o relatório CTE (2009) e conforme apresentado na Figura 37, os 

campos verdes foram relacionados aos créditos atendidos. Os campos a amarelo 

corresponderam a ações sugeridas pela equipe consultora visando o atendimento dos 

requisitos, com investimentos acessíveis. Os campos a laranja corresponderam ao 

estabelecimento de metas para controle e minimização de resíduos gerados no estaleiro nas 

fases de demolição e construção. Também foram relacionados ao controle de materiais 

utilizados em obra para reduzir a emissão de COV e de formaldeído, para evitar odores e 

desconforto aos operários e colaboradores no estaleiro. O campo a vermelho indicou um 

crédito não aplicável ao empreendimento por causa da características do projeto ou por 

decisão do proprietário do edifício.  

Observou-se no resumo geral de créditos que a edificação obteve 42 pontos na 

análise dos pré-requisitos, sendo as fases de intervenção possíveis de se cumprir. A meta 

estabelecida pelo empreendedor foi o grau ouro (CTE, 2009), para isso, até o presente 

momento, os créditos foram rigorosamente observados durante as monitorizações 

quinzenais efetuadas pela empresa consultora CTE.  
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A equipe de comissionamento foi incumbida da função de verificar se a 

documentação e os materiais especificados se enquadravam nos padrões exigidos para se 

obter a certificação e todo o processo foi acompanhado pelo empreendedor.  

Na Figura 37 também se observa que a meta estabelecida pelo empreendedor é 

possível de alcançar até ao término da obra, pois em 2009, o projeto obtinha 33 pontos 

dentro da meta estabelecida de 42 pontos. Os nove pontos restantes classificados como 

havendo necessidade de intervenção correspondiam a ações e medidas passíveis de ser 

cumpridas (CTE, 2009). 

 

 
Figura 37: Trecho do Relatório de intervenção de projeto elaborado pela CTE 

Fonte: CTE, 2009; Acervo FORLUZ, 2009; Lanna, 2012a. 
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Relembrando a pontuação necessária para obtenção da certificação LEED® NC 

Versão 2.2, o edifício é certificado se atinge 26-32 pontos, recebe o grau Prata se atinge 33-

38 pontos, o Ouro se obtem 39-51 pontos, e o Platina se obtem 52-69 pontos. Portanto, logo 

na fase de projeto o edifício cumpriu a meta estabelecida para grau Ouro ao atingir 42 

pontos fazendo-se a simulação e análise prévia dos créditos passíveis de cumprimento. 

Observou-se durante as visitas técnicas ao edifício, estudo de caso, que todos os 

profissionais envolvidos no processo construtivo e o empreendedor decidiram juntos quais 

as ações a tomar, uma vez que os materiais utilizados deviam obedecer aos créditos 

LEED®. Ou seja, procurou-se sempre utilizar materiais ou revestimentos cuja empresa 

fornecedora estivesse dentro do raio de 800 km de distância do empreendimento (material 

regional), que tivesse na sua composição materiais reciclados. Procurou-se também utilizar 

um mínimo de 50% de materiais e produtos de madeira certificados de acordo com o Forest 

Stewardship Council (FSC).  

Visando manter a qualidade de ar interior durante a construção, fez-se o controlo do 

fumo, utilizou-se aspiradores de pó para evitar a emissão de materiais particulados para o 

ar. Durante as escavações dos subsolos os operários tinham que utilizar máscaras 

protetoras e obedecer às regras de segurança, providenciando-se o aumento da ventilação 

nos espaços confinados por meio de ventiladores direcionados para as áreas abertas para o 

exterior, de forma a promover e acelerar as trocas de ar.  

Os critérios e os créditos do LEED® NC Versão 2.2, apresentados individualmente 

em seguida, relacionam algumas ações e medidas adotadas pelo empreendedor e pela 

equipa construtora. Lista-se e discute-se os fragmentos da planilha de pontuação, e em 

seguida analisa-se o relatório efetuado pela empresa de consultoria contratada pelo 

empreendedor, o CTE, que é credenciado pelo LEED®. Este documento foi importante para 

nortear o estudo sobre os critérios e créditos avaliados, aplicados no estudo de caso. 

Algumas fotos do Acervo Forluz, tiradas entre 2010 e 2012, foram selecionadas para 

ilustrar os cuidados com a limpeza da frente de trabalho e das calçadas no contorno do 

estaleiro. As medidas preventivas e educativas fizeram parte do processo de “gestão à 

vista”, representando o controle LEED® na obra. 

Toda esta informação, bem como a sua análise é apresentada nos pontos seguintes. 

 

3.4.1.1 Espaço sustentável 

 

O critério Espaço Sustentável, já apresentado no capítulo 2, equivale a 14 pontos. A 

meta estabelecida pelo empreendedor não considerou alguns desses créditos, porém os 
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requisitos foram cumpridos, conforme ilustrado na Figura 38, no trecho do relatório do CTE 

(2009). 

 

 

 

 
 

Figura 38: Pontuação obtida no critério terreno (espaço) sustentável 
Fonte: CTE, 2009; Acervo FORLUZ, 2009. 

 

 

A implantação do estaleiro ocorreu após demolição de um empreendimento que 

havia no local. Observou-se que a empresa contratada possuia e executava um Plano de 

Prevenção à Poluição, no entanto, este pré-requisito só pode ser verificado na conclusão da 

obra (CTE, 2009). A equipe consultora CTE tem acompanhado todo o processo desde a 

contratação da construtora e continuará até à conclusão da obra visando o atendimento do 

pré-requisito 1 – “Prevenção da poluição na atividade da construção”. 
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Considerando o crédito 1 – “seleção do terreno” – a localização do mesmo atendeu 

aos requisitos do crédito, pois não está em área rural, nem inundável, nem em área 

reservada à preservação ambiental. 

O crédito 2 – “densidade urbana e conexão com comunidade” – também foi atendido, 

pois está em área muito urbanizada ocupada há mais de 20 anos. 

Quanto ao crédito 3 – “remediação de áreas contaminadas” – não se aplicou ao 

empreendimento. O CTE (2009) informou que: “segundo os laudos para Licenciamento 

Ambiental do empreendimento, não foram identificadas evidências de que o terreno esteja 

contaminado ou que algum tipo de remediação tenha sido realizada para fins de construção 

e ocupação, o que inviabiliza a obtenção deste crédito”. 

O crédito 4.1 – “alternativa de transporte, acesso ao transporte público” – foi atendido 

porque a região é bem servida por empresas de transportes públicos, com pontos de 

paragem para mais de duas linhas de autocarros nas vias de acesso adjacentes, situadas 

dentro da distância máxima de 403 metros exigidos pelo LEED®. 

O empreendimento não contemplou o crédito 4.2 – “alternativa de transporte, 

bicicletário p/5% e vestiário p/0,5% dos ocupantres”. De acordo com informações de Lanna 

(2012b), “a decisão de não ter bicicletário foi por decisão do proprietário considerando: 

• A topografia de BH e falta de ciclovias; 

• A necessidade de prever vestiários para os usuários; 

• A necessidade de prever 110 vagas (conforme número de usuários do prédio) para 

bicicletas, atendendo aos créditos LEED® (não podem ser guardadas penduradas); 

• Ao risco de aumento de acidentes no deslocamento para o trabalho, o que 

caracteriza acidente de trabalho, coberto pela legislação brasileira.” 

 Ainda de acordo com o CTE (2009), para atender às exigências LEED® deve-se 

reduzir a poluição e impacto gerados pelos veículos. Uma vez que o projeto tem 472 lugares 

de estacionamento reservados para veículos leves, e reserva 28 vagas para veículos de 

baixa emissão, atendeu o crédito 4.3 – “alternativa de transporte, uso de veículos de baixa 

emissão” e baixo consumo. Pois, deve-se “reservar 5% do total de vagas disponíveis, como 

vagas preferenciais para veículos de baixa emissão e baixo consumo”. 

O crédito 4.4 – “alternativa de transporte, redução área de estacionamento” – foi 

atendido. Pois o número de vagas de estacionamento atendeu ao exigido pela legislação 

municipal, mais especificamente pela BHTRANS (Empresa de Transportes e Trânsito de 

Belo Horizonte). 

Considerando o crédito 5.1 – “desenvolvimento do espaço, proteção e restauração 

do habitat” – o CTE (2009) relatou que “a área total do terreno de 4559 m² e a área de 

projeção da edificação de 1259 m² e que o empreendimento atende o Crédito 2 deste 
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capítulo, são necessários 912 m² quadrados de área verde dotadas de vegetação nativa 

e/ou adaptada ao Clima e Bioma da Região de Belo Horizonte para atendimento do crédito. 

O projeto apresenta 937m² de áreas verdes que podem ser considerados para o crédito, 

portanto o empreendimento atende aos requisitos do crédito.” 

O crédito 5.2 – “desenvolvimento do espaço, maximizar espaços abertos” – deve, 

conforme exigência LEED® proporcionar áreas livres no terreno para redução de impactos 

da construção, conforme o zoneamento exigido pela legislação municipal e também pode 

contabilizar áreas de telhado verde. O CTE (2009) ressaltou no seu relatório que: “a área 

necessária para atendimento do crédito é de 912 m². O projeto apresenta mais de 2200 m² 

entre área livres e áreas verdes, o que habilita o empreendimento para o crédito e nos 

permite pleitear um ponto extra por inovação de projeto.” 

O crédito 6.1 – “controle da enxurrada, controle da quantidade” – considerou a 

redução de área impermeabilizada para aumentar a infiltração no terreno, com a redução de 

25% do volume e da vazão do escoamento da água pluvial. O projeto apresentou um 

sistema de retenção de água pluvial que satisfez o atendimento do crédito, sendo que o 

volume reservado pode ser utilizado dentro do empreendimento (CTE, 2009). 

Segundo Ubirajara (2012), a automação é importante para controlar a quantidade de 

água pluvial que é vertida de forma gradual, reduzindo o impacte causado pelo volume e 

pela vazão decorrentes de tempestades. 

O crédito 6.2 – “controle da enxurrada, controle da qualidade” – não foi considerado 

no projeto. Pois seria necessário implementar um sistema de recolha e tratamento de água 

referente a 90% da média anual de chuva. Em Belo Horizonte chove pouco e este seria um 

investimento caro destinado a pouca utilização. 

Credito 7.1 – “redução da ilha de calor, áreas cobertas” – visou minimizar o impacte 

no ambiente urbano, que pode ser conseguido com a cobertura de pelo menos 50% dos 

lugares de estacionamento para reduzir o índice de refletância solar (Solar Reflectance 

Index - SRI) com valor mínimo de 29, em escala de 0 a 100, de acordo com as diretrizes 

GBC BRASIL para construções sustentáveis na Cidade do Rio de Janeiro, para jogos 

olímpicos de 2016 (CTE, 2010). Este índice está relacionado a telhados muito inclinados, 

com inclinação ≥ 2:12. Uma vez que as vagas estão 100% localizadas no subsolo do 

edifício, não há necessidade de cobertura. Portanto, o crédito foi atendido, com atribuição de 

1 ponto adicional por inovação (CTE, 2009). 

O crédito 7.2 – “redução da ilha de calor, áreas descobertas” – considerou o uso de 

materiais com alto índice de refletância solar (SRI), ou seja, com valores iguais ou 

superiores a 78 (para superfícies com inclinação ≤ 2:12) ou 29 (inclinação > 2:12), em 75% 

das áreas de cobertura. Outra opção seria instalar áreas verdes em pelo menos 50% da 
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área de cobertura. O CTE (2009) relatou que “100% da cobertura exposta ao sol será 

coberta com material que atenda às exigências do crédito, portanto o empreendimento está 

qualificado para o crédito.” 

De acordo com Lanna (2012b), “o projeto de impermeabilização da laje de cobertura 

do edifício previa a aplicação de manta termoplástica de poliolefina – TPO – da Firestone 

Building Products. Esse material tem cor clara/branca. Porém, como a cobertura terá tráfego 

de pessoas para manutenção dos sistemas de aquecimento solar e fotovoltaico definiu-se 

pela substituição desse material por manta asfáltica com proteção mecânica em argamassa 

feita de cimento e areia com utilização de um cimento mais branco, já que essa cor é a 

interessante para maior reflexão dos raios solares.” 

O crédito 8 – “redução da poluição luminosa” – não foi contemplado no projeto, pois 

no horário entre as 23 horas e as 5 horas o edifício deve estar fechado, voltando às 

operações em horário comercial. 

 

3.4.1.2 Uso racional da água 

 

O critério Uso Racional da Água equivale a 5 pontos e todos os créditos 

correspondentes são passíveis de ser atendidos. Tanto a meta como o status podem ser 

atendidos conforme indicado na Figura 39 no relatório CTE (2009). 

 

 

 
 

Figura 39: Pontuação obtida no critério terreno (espaço) sustentável 
Fonte: CTE, 2009; Acervo FORLUZ, 2009. 
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O crédito 1.1 – “uso eficiente de água no paisagismo, redução de 50%” – foi atendido 

porque o projeto prevê o uso de água não potável para suprir 100% da necessidade de água 

para irrigação. 

O crédito 1.2 – “uso eficiente de água no paisagismo, uso de água não potável ou 

sem irrigação” – considerando o volume de água consumida no mês mais crítico de verão. O 

projeto atendeu o critério, pois “contempla uma redução de 57,6% no consumo de água para 

irrigação, sendo os demais 42,6% atendidos somente com água não potável proveniente de 

sistema de captação e aproveitamento de água pluvial.” (CTE, 2009). 

O crédito 2 – “tecnologias inovadoras para águas servidas” (efluentes) – prevê a 

redução de efluentes e do consumo de água potável nos sistemas de descarga do edifício. 

De acordo com CTE (2009), “O projeto apresentado contempla o uso de água não potável 

para os sistemas de descarga suficiente para atendimento do crédito”. 

O crédito 3.1 – “redução do consumo de água, 20% redução”  – e também o crédito 

3.2 – “redução do consumo de água, 30% redução” – serão posteriormente atendidos na 

fase de operação porque os equipamentos especificados no projeto e o uso de bacias 

sanitárias proporcionarão a redução do consumo total de água acima de 40%, garantindo o 

cumprimento dos créditos. 

 

3.4.1.3 Energia e Atmosfera 

 

O critério Energia e Atmosfera corresponde a 17 pontos e tem três pré-requisitos 

muito importantes.  

Considerando a meta estabelecida pelo empreendedor, os créditos foram atendidos 

e, no aspeto comissionamento, as intervenções no estaleiro de obras estão a ser aplicadas 

para garantir o cumprimento do pré-requisito 1, conforme indicado na Figura 40. Os campos 

a vermelho não se aplicaram ao empreendimento em estudo. 
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Figura 40: Pontuação obtida no critério energia e atmosfera 
Fonte: CTE, 2009; Acervo FORLUZ, 2009. 

 

 

O pré-requisito 1 – “comissionamento dos sistemas de energia” – deve ser cumprido, 

contratando-se um profissional “independente da equipe de projeto, construção e instalação, 

e ter sua qualificação comprovada como responsável (líder) pelo comissionamento dos 

sistemas envolvidos em 2 (dois) outros empreendimentos.” (CTE, 2009). Este pré-requisito 

deve ser executado para sistemas de ar condicionado, iluminação natural e artificial 

automatizados, de acordo com a empresa de consultoria CTE (2009) que também orientou a 

contratação. 
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O comissionamento, de acordo com a ASHRAE (2005), corresponde à atividade de 

revisar e supervisionar os documentos de construção, os projetos e as fases de instalação e 

operação dos sistemas prediais desde a fase de conceção até a operação do edifício.  

O pré-requisito 2 – “performance mínima de energia” – deve atender para edifícios 

novos o nível de eficiência energética mínimo de 14%. A simulação efetuada pela empresa 

CTE no seu relatório de análise técnica (eficiência energética), também realizado em maio 

de 2009, apontou que o projeto tem condições de alcançar a economia anual de 19,2%, 

cumprindo, portanto, o pré-requisito. 

O pré-requisito 3 – “gestão fundamental de refrigerantes, não uso de CFC’s” – foi 

atendido porque a legislação brasileira proíbe o uso de CFC em equipamentos de ar 

condicionado. E não se considera, de acordo com o CTE (2009), “qualquer outro uso do gás 

no empreendimento”. 

O credito 1 – “otimização do desempenho no uso de energia” – garantiu ao 

empreendimento a obtenção de 3 pontos por apresentar uma redução de mais de 19% no 

custo anual de energia elétrica, conforme as simulações feitas pelo CTE (2009). 

O crédito 2 – “geração local de energia renovável” – de acordo com a simulação do 

CTE (2009), baseada no projeto de execução do edifício, indicou “uma geração de energia 

in-loco da ordem de 3,35%, o que qualificou o empreendimento para a obtenção de 1 ponto 

no crédito EAc2.” 

O edifício, conforme projeto, está a ser implantado longitudinalmente na direção 

leste-oeste de forma que, na fase de operação, a iluminação natural e os sistemas de 

aquecimento solar e fotovoltaico sejam bem aproveitados conforme o percurso solar. 

O crédito 3 – “melhoria no comissionamento” – requer que o agente de 

comissionamento tenha entendimento completo dos projetos e que aplique o plano de 

comissionamento para a definição da programação de realização de testes de fábrica de 

equipamentos, inspeções no estaleiro de obras, verifique a documentação e treine a futura 

equipa de operações. Este crédito, equivalente a 1 ponto, só pode ser considerado no final 

da obra. 

O crédito 4 – “melhoria no uso de gases refrigerantes” – também prevê redução de 

impacte ambiental. Segundo o CTE (2009), o cálculo realizado para o sistema de AC 

proposto demonstra que o crédito foi atendido. 

Credito 5 – “medições e verificações” (da edificação) – considera sistema de 

automação e as especificações técnicas que visam a redução no consumo de energia. O 

projeto possui medidores suficientes para elaboração do Plano de Medição e verificação do 

empreendimento que a ser desenvolvido pelo CTE durante o processo de certificação (CTE, 

2009). 
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O crédito 6 – “energia verde, 35% de fontes renováveis” – não é aplicável para o 

Brasil. 

 

3.4.1.4 Materiais e recursos 

 

O critério avaliado no LEED NC®, Materiais e Recursos, considera o reuso de 

materiais, o conteúdo reciclável dos materiais e a gestão dos resíduos da construção.  

Este critério corresponde a 13 pontos, destacando-se o pré-requisito depósito e 

coleta de materiais recicláveis. Os campos a amarelo e laranja na planilha do CTE (2009) 

correspondem a ações e medidas adotadas no estaleiro de obras, que são diariamente 

monitorizadas pela equipa construtora, Via Engenharia Ltda., para garantir o cumprimento 

dos requisitos. Os campos a vermelho não se aplicam ao empreendimento. O trecho do 

relatório do CTE (2009) é apresentado na Figura 41. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 41: Pontuação obtida no critério materiais e recursos 
Fonte: CTE, 2009; Acervo FORLUZ, 2009. 
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O pré-requisito 1 – “depósito e coleta de materiais recicláveis” – requer uma área 

A.R.S. (Acondicionamento de Resíduos Sólidos) que será localizada no 4o subsolo. E o 

PGRS (Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos) também foi elaborado para 

atendimento à legislação municipal e cumprimento deste crédito. 

O crédito 1.1 – “reuso de materiais, manutenção 75% paredes, forros e coberturas”, 

crédito 1.2 – “reuso de materiais, manutenção 95% paredes, forros e coberturas” e crédito 

1.3 – “reuso de materiais, manutenção 50% dos elementos interiores não estruturais” – não 

se aplicam ao empreendimento, pois referem-se a estruturas de edificação existente. O 

edifício em construção é novo. 

O crédito 2.1 – “gestão de resíduos da construção, destinar 50% para reuso” – e o 

crédito 2.2 – “gestão de resíduos da construção, destinar 75% para reuso” – exclui os 

resíduos perigosos, de movimentação de terra e provenientes da limpeza do terreno.  

O crédito 3.1 – “reuso de materiais, no mínimo 5% do total de material” e o crédito 

3.2 – “reuso de materiais, no mínimo 10% do total de material” – não foram contemplados 

para o empreendimento, pois como não houve demolições não é possível fazer o reuso 

deste tipo de material. 

Crédito 4.1 – “conteúdo reciclado, 10% (pós-consumo + ½ pré-consumo) do total de 

material” e crédito 4.2 – “conteúdo reciclado, 20% (pós-consumo + ½ pré-consumo) do total 

de material”: Segundo o CTE (2009) “o conteúdo reciclado deve ser calculado com base no 

peso do material e os conceitos de pós-consumo e pré-consumo deverão seguir a ISO 

14021” (ISO, 1999). As especificações de projeto indicaram o uso de materiais com alto teor 

de conteúdo reciclado e o acompanhamento do processo de compra dos materiais foi feito 

pelo próprio CTE, visando o atendimento de ambos os créditos. 

O crédito 5.1 – “materiais regionais, 10% extraído, processado e fabricado 

regionalmente” e o crédito 5.2 – “materiais regionais, 20% extraído, processado e fabricado 

regionalmente” exigem o uso de “materiais ou produtos no edifício que tenham sido 

extraídos, beneficiados e manufaturados num raio de 800km do empreendimento. Pelo 

menos 10% ou 20% do custo total de materiais deve estar dentro do raio especificado. Se 

somente uma fração do produto ou material é extraído, beneficiado e manufaturado 

regionalmente, então apenas esta porcentagem – em peso – deverá contribuir para o 

cálculo.” (CTE, 2009).  

O crédito 6 – “materiais de rápida renovação, no mínimo 2,5% do total de material” 

(espécies vegetais produzidas dentro de um ciclo de 10 anos, ou menos) – não foi previsto 

para o empreendimento. 

O crédito 7 – “madeira certificada, no mínimo 50% do total de madeira” (de acordo 

com o Forest Stewardship Council´s – FSC) não foi contemplado para o empreendimento. 
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Ambos os créditos 6 e 7 não foram previstos porque o memorial do projeto não 

especificou estes produtos.  

A Arquiteta Marisa Costa Duarte Lanna, coordenadora de projetos, esclareceu 

durante entrevista realizada a 27 de dezembro de 2012 que o motivo de não utilizar madeira 

certificada foi: “porque na época de definição de acabamentos não havia mais de um 

fornecedor de madeira certificada no Brasil, o que fere a Política de Compras e Aquisições 

da Forluz que exige termos pelo menos três fornecedores para a licitação”. Quanto aos 

materiais renováveis, o motivo foi o mesmo e, na época, os materiais eram mais caros e 

isso oneraria o orçamento.  

 

3.4.1.5 Qualidade ambiental interna 

 

O critério Qualidade Ambiental Interna equivale a 15 pontos, destacando-se dois pré- 

-requisitos fundamentais: desempenho mínimo da qualidade do ar interno e controlo da 

fumaça de tabaco. Os campos a amarelo na planilha do CTE (2009) correspondem a ações 

e medidas implantadas e diariamente monitorizadas pela equipa construtora visando o 

cumprimento dos requisitos. Os campos a vermelho não se aplicam ao empreendimento. 

Porém o campo a cor laranja, de materiais adesivos e selantes com baixa emissão de COV 

depende da orientação durante a compra destes produtos. Uma das dificuldades 

encontradas pela equipa construtora foi encontrar fornecedores de materiais que 

atendessem aos requisitos da certificação e que tivessem os produtos testados e com 

características técnicas de procedência confiável. O trecho do relatório CTE (2009) 

apresenta-se na Figura 42. 
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Figura 42: Pontuação obtida no critério qualidade ambiental interna 
Fonte: CTE, 2009; Acervo FORLUZ, 2009. 

 

O pré-requisito 1 – “desempenho mínimo da qualidade do ar interno” – pode ser 

atendido com ajuste do projeto, conforme requisitos da norma ASHRAE 62.1-2004, 

Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality (ANSI/ASHRAE, 2004b). 

O pré-requisito 2 – “controle do fumo” (controlo do fumo do tabaco) – segundo o CTE 

(2009), o projeto deve seguir algumas recomendações assim “o fumo será permitido no 

empreendimento somente nas áreas externas. De acordo com projeto de arquitetura a área 

de permissão de fumo estará localizada na praça com paginação diferenciada no piso. É 

importante que a comunicação visual do prédio demonstre claramente a proibição do fumo 

fora da área delimitada.” 

O crédito 1 – “monitoração do ar externo” (monitorização do ar exterior) – para este 

crédito o LEED® exige a monitorização permanente do desempenho do sistema de 

ventilação. As informações devem garantir que a vazão do ar exterior seja mantida no 

sistema conforme calculado em projeto. Caso haja uma discrepância no set point de 10%, o 
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sistema de monitorização deve emitir um alerta para o administrador do edifício ou para os 

próprios usuários via sistema de automação predial ou via alarme audiovisual, de acordo 

com o Rayting System NC 2009 (USGBC, 2011). Os dispositivos de monitorização indicados 

pelo LEED® podem ser sensores de CO2 ou sensores de vazão de ar. O crédito não está 

previsto para o empreendimento, por decisão do proprietário. 

O crédito 2 – “aumento da ventilação” – segundo o CTE (2009) a “simulação do 

sistema de AC demonstra que o projeto apresenta características suficientes para 

atendimento do crédito.” 

O crédito 3.1 – “plano de qualidade do ar, durante a construção” – considera a 

implementação de um Plano de Qualidade do Ar Interior durante a construção, que visava 

evitar a contaminação do ambiente construído com poeira e outras emissões. A equipa 

construtora adotou medidas preventivas, que minimizaram os impactes gerados no local por 

meio de uso de aspiradores de pó, exaustores implantados em locais confinados e 

mantendo as áreas de piso molhadas para evitar a emissão de materiais particulados. A 

equipa consultora do CTE acompanhou todas as ações e aconselhou sobre as melhores 

estratégias para cumprimento do crédito. 

Informações detalhadas sobre o sistema de condicionamento de ar para a fase de 

operações do edifício foram enviadas por Lanna (2013) e são apresentadas no anexo 4. 

O crédito 3.2 – “plano de qualidade do ar, antes da ocupação” – prevê a redução de 

problemas de qualidade do ar interior resultantes da fase de obra. Este crédito não está 

previsto para o empreendimento por decisão do proprietário e equipa técnica. Uma 

alternativa é usar sistema de flush-out, acionamento de ventilação do sistema de dentro do 

edifício em direção ao exterior, para limpar as tubagens. Porém, não há garantias de que o 

interior das tubagens fique 100% isento de materiais particulados.  

O crédito 4.1 – “materiais de baixa emissão [de COV], adesivos e selantes” e o 

crédito 4.2 – “materiais de baixa emissão, tintas e vernizes” – foram verificados pela 

empresa consultora durante e após a compra de produtos. Antes de adquirir qualquer 

material a equipa construtora verifica se as especificações técnicas estão dentro das normas 

técnicas e submete o produto à aprovação da equipa consultora.   

O crédito 4.3 – “materiais de baixa emissão, carpetes” – segundo o CTE (2009), 

“todo carpete instalado deverá ser aprovado pelo programa Carpet and Rug Institute´s 

Green Label Plus. A cola ou adesivo utilizados na instalação do carpete deverão respeitar o 

limite máximo de COV de 50 g/litro.” Conforme o relatório, “o carpete especificado atende ao 

requisito do crédito.”  

O crédito 4.4 – “materiais de baixa emissão, madeiras compostas e agrofibras” 

(naturais) – exige que os materiais compostos de fibras naturais e laminados usados no 
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interior da edificação não possuam uréia-formaldeído na sua composição. Segundo o CTE 

(2009) este crédito não foi atendido pois os produtos especificados não atendem aos 

requisitos do crédito. 

O crédito 5 – “controle interno de poluentes e produtos químico” (no ambiente 

interior) – de acordo com o LEED®, exige que o projeto considere elementos retentores de 

sujidade proveniente da rua nos acessos regulares de utilizadores ao edifício, dentro de um 

raio de 1,80 metros das entradas principais. Ainda de acordo com o relatório do CTE (2009), 

“os ambientes internos que tenham emissão de gases ou produtos químicos perigosos [...] 

devem ter sistemas de exaustão com pressão negativa suficiente para as emissões não se 

propagarem para outros ambientes.” O projeto atendeu às exigências para o crédito. 

O crédito 6.1 – “controle de sistemas, iluminação” – foi atendido pois o projeto previa 

os controles de iluminação automatizados. 

O crédito 6.2 – “controle de sistemas, conforto térmico” - não foi considerado no 

projeto, pois isso significava que pelo menos 50% dos ocupantes deviam ter controle 

individual sobre o conforto térmico de seus espaços. O sistema previsto será automatizado, 

dispensando intervenção humana. 

Crédito 7.1 – “conforto térmico, projeto” (pautado na ASHRAE Standard 55) – de 

acordo com o CTE (2009; ANSI/ASHRAE, 2004a) “os sistemas foram projetados de acordo 

com a NBR 6401 (ABNT, 1980), portanto, certamente as condições estabelecidas na 

Standard 55 são atendidas”. 

O crédito 7.2 – “conforto térmico, verificação” – está associado à satisfação dos 

utilizadores do edifício em relação ao conforto térmico. O CTE (2009), informou que “as 

diretrizes para atendimento do crédito foram encaminhadas pelo CTE e o processo de 

desenvolvimento da pesquisa e do plano de correção serão elaborados durante o processo 

de certificação”. 

O crédito 8.1 – “iluminação natural e paisagem, para 75% dos espaços” – 

corresponde a iluminação natural para favorecer os utilizadores do prédio, com controle de 

ofuscamento. Segundo o CTE (2009) “o projeto e os vidros especificados atendem aos 

requisitos do crédito.” 

O crédito 8.2 – “iluminação natural e paisagem, para 90% dos espaços” – deve 

favorecer os utilizadores com área envidraçada que esteja entre 0,76m e 2,23 m acima do 

piso acabado. Ainda de acordo com o CTE (2009), “as fachadas envidraçadas e o layout 

“openspace" proposto pela arquitetura demonstram que mais de 90% das áreas 

regularmente ocupadas permitirão acesso à vista exterior aos ocupantes, portando o projeto 

atende aos requisitos dos créditos”.  
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3.4.1.6 Inovação e processo do projeto 

 

O critério Inovação e Processo do Projeto complementa os outros critérios e foi 

totalmente cumprido, conforme se indica na Figura 43. 

 

 
 

Figura 43: Pontuação obtida no critério qualidade ambiental interna 
Fonte: CTE, 2009; Acervo FORLUZ, 2009. 

 

O crédito 1.1 – “SS 5.2 desenvolvimento local, área livre de construção” (inovação no 

projeto) – requer o dobro de área livre exigida para este crédito, reservando 50% a mais de 

áreas livres do que a exigida. CTE (2009) informou que “a área necessária para atendimento 

do crédito é de 1.824 m². A legislação municipal exige, para o zoneamento onde está o 

edifício, 20% da área do terreno destinada para áreas verdes (912 m2) e o LEED® exige o 

dobro deste valor (912 m2 x 2 = 1824 m2). A área total terreno é de 4559 m² e a área de 

projeção da edificação é de 1259 m², significando que há 3300 m2 de área livre. Calculando-

-se 50% da área do terreno, obtem-se 2279,5 m2. O projeto apresenta mais de 2200 m² 

entre áreas livres e áreas verdes, o que habilita o empreendimento para o crédito”. 

O crédito 1.2 – “SS 7.1 ilhas de calor, não-cobertura” (inovação de projeto) – foi 

atendido porque implanta 100% das vagas de estacionamento no subsolo do edifício, 

garantindo sombreamento e Índice de Refletância Solar (Solar Reflectance Index, SRI) no 

mínimo de 29 numa escala de 0 a 100. 
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O crédito 1.3 – “WE 3 redução no consumo de água” (inovação de projeto) – requer a 

redução na demanda de água potável e deve representar 10% do consumo total de água do 

empreendimento não incluindo irrigação”. Dado que no projeto se apresenta uma redução 

no consumo de água superior a 40%, o cumprimento deste crédito está garantido.  

O crédito 1.4 – “programa de educação ambiental” (inovação de projeto) – requer 

ações direcionadas para a sustentabilidade. É efetuado por meio de visitas guiadas e 

aplicação da gestão à vista indicando, por meio de painéis educativos e informativos 

distribuídos por todo o estaleiro de obras, orientações para os intervenientes. 

O crédito 2 – “profissional credenciado LEED®” (inovação de projeto) – requer 

habilitações e conhecimento desse processo de certificação. O CTE (2009) informou que a 

equipa envolvida no processo de certificação contava com mais de um profissional 

credenciado, para atendimento do crédito. Recentemente, a arquiteta coordenadora de 

projetos, Marisa Costa Duarte Lanna, tornou-se uma LEED® Green Associated com o 

mesmo objetivo. 

 

3.5 Créditos LEED® verificados no estaleiro de obras 

 

Os créditos verificados correspondem à fase de obra referente ao período de junho 

de 2011 a dezembro de 2012. Os demais créditos não foram considerados porque 

correspondem a uma etapa que só pode ser verificada quando o edifício estiver em 

operação. Os créditos analisados foram: 

 

• Critério Espaço sustentável: 

� pré-requisito 1, obrigatório – “Prevenção da poluição na atividade da 

construção”. 

 

Verficou-se o cuidado em manter a envolvente urbana limpa, com o mínimo de 

interferência para a população vizinha. Na Figura 44 destaca-se o passeio varrido e a lona 

de proteção para evitar respingos de material transportado por camiões na entrada e saída 

de veículos na Avenida Barbacena, ressaltando a limpeza da calçada. 
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Figura 44: Vista parcial da Av. Barbacena, com a calçada limpa –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 2012 

Fonte: Acervo FORLUZ, 2012. 
 
 

O lava rodas da entrada e saída de veículos localizado na Avenida Barbacena 

consistiu de uma caixa de contenção para reter os resíduos de argamassa de cimento e 

outros materiais particulados que pudessem sujar a calçada e ser levados para a sarjeta da 

avenida, de acordo com Figura 45, mantendo assim limpas a calçada e a avenida. 

 
 

 
 

Figura 45: O lava rodas no acesso de camiões pela Av. Barbacena –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 2012 

Fonte: Acervo FORLUZ, 2012. 
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Na Figura 46 destaca-se outra medida preventiva para evitar a poluição na atividade 

de construção. Foi instalado um bio-retentor, que é uma manta de material vegetal com a 

função de evitar que sedimentos fossem levados para a boca-de-lobo existente na sarjeta 

da Avenida Barbacena. 

 
 

 
 

Figura 46: Bio-retentor para reter sedimentos na sarjeta – 
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 2011 

Fonte – Acervo FORLUZ, 2011. 
 

Na Figura 47 destaca-se a simultaneidade do trabalho. Ao mesmo tempo que eram 

efetuadas as escavações dos subsolos, os cimbramentos (armações e escoras das 

cofragens para a betonagem das lajes de subsolo) eram montados e desmontados 

conforme o andamento da obra. Ao fundo, observa-se a proteção do talude com lona para 

dar mais estabilidade à superfície muito próxima das cofragens vistas no troço superior 

esquerdo da fotografia. 

A fotografia da Figura 48 ressalta o talude betonado e a lona que serviram para evitar 

que o solo ficasse exposto em época de chuvas, aumentando assim a resistência da 

plataforma. 
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Figura 47: Escavação e preparo das cofragens para as lajes de subsolo –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 2010 

Fonte: Acervo FORLUZ, 2010. 
 

 
 

Figura 48: Talude betonado e lona para proteção do solo na época de chuvas –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, verão 2011/2012 

Fonte: Acervo FORLUZ, 2011. 
 

Este critério (Espaço Sustentável) requer a limpeza periódica da frente de serviço 

para retirar resíduos e manter o espaço sempre organizado. Na Figura 49 mostra-se o 

trabalho dos funcionários responsáveis pela limpeza diária. A presença de água serviu para 

evitar a suspensão de partículas no ar enquanto se varria o local.  
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Figura 49: Limpeza da frente de serviço –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 2011 

Fonte – Acervo FORLUZ, 2011. 
 

Para evitar exposição dos corpos-de-prova à ação de intempéries, os mesmos foram 

protegidos por uma cobertura feita com materiais do próprio estaleiro de obras, conforme 

indicado na Figura 50. Depois que o betão foi verificado por meio do ensaio de consistência 

(slump test), foram retiradas amostras em moldes cilindricos para verificar a resistência do 

betão a compressão. Quando solicitado pela contratante, a empresa concreteira deve 

fornecer os resultados esperados para os rompimentos dos corpos-de-prova estabelecidos 

para os dias 3 e 7, e aos 28 dias, após a concretagem (SINDUSCON-MG, 2007). 

 

 
 

Figura 50: Cobertura para corpos de prova verificados –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 2012 

Fonte: Acervo FORLUZ, 2012. 
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O sistema de decantação de água, apresentado nas Figuras 51 e 52, foi instalado 

para minimizar impactos decorrentes das escavações, para eliminar o máximo de sujidade. 

A água bombeada antes de ser conduzida à caixa de água, passou pelos decantadores e 

filtros, antes de ser lançada na rede pluvial pública. A medida visou o atendimento ao pré-

requisito Prevenção da Poluição na Atividade da Construção, exigido pelo critério Espaço 

Sustentável. 

 

 
 

Figura 51: Baias de metais na frente de serviço –  
ao fundo, sistema de decantação da água antes de ser lançada na rede pluvial –  

construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 2011 
Fonte – Acervo FORLUZ, 2011. 

 

 
 

Figura 52: Sistema de decantação da água (detalhe) –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 2011 

Fonte: Acervo FORLUZ, 2011. 
 



Capítulo III. Caso de Estudo ______________________________________________________________________________ 
 

 

110 

 

Durante o acompanhamento da monitorização realizada a 9 de novembro de 2012, 

verificou-se que a água, após ser decantada, foi bombeada pelo duto indicado na Figura 53 

e passou por um filtro de manta vegetal com brita e areia, para reter os materiais sólidos e 

partículas mais finas, possibilitando que a água fosse armazenada limpa na caixa de água. 

Cumpriu, pois, o pré-requisito obrigatório. 

 

 
 

Figura 53: Interior da caixa de água bombada no estaleiro –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 9 novembro 2012 

 

• Critério Espaço sustentável:  

� Crédito 1 – “Seleção do terreno”; 

� Crédito 2 – “Densidade urbana e conexão com a comunidade”. 

 

O edifício está localizado no bairro Santo Agostinho que foi iniciado com a fundação 

do Colégio Santo Agostinho em 1934, na região centro-sul de Belo Horizonte, que é 

considerada área nobre na cidade. Portanto, a envolvente urbana apresenta-se consolidada, 

correspondendo aos requisitos LEED®. 

A fotografia da Figura 54, tirada durante visita técnica ao estaleiro de obras para 

recolha de dados na manhã de 9 de novembro de 2012, mostra a obra vista em fase 

adiantada de construção, observando-se a envolvente urbana totalmente edificada. O 

terreno é delimitado pela Avenida Barbacena, à direita da foto, na qual se localiza o Edifício 

Júlio Soares (sede da CEMIG) e, à esquerda em primeiro plano, pela Rua Gonçalves Dias 

na qual está situado o Hospital Mater Dei. A Rua Mato Grosso, localizada atrás do edifício 

em construção, delimita o restante do terreno em obras e é ocupada por edificações de 

tipologia residencial. 
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Figura 54: Edifício Aureliano Chaves em construção, Belo Horizonte, 9 novembro 2012 
 

Além disso, o terreno não está em área inundável e nem está destinado a uso 

público. Também não está em área de interesse ambiental. Portanto, o requisito e os 

créditos analisados estão em conformidade com a certificação ambiental. 

 

• Critério Uso Racional da Água: 

Este critério e os respetivos créditos não foram considerados por não 

corresponderem à fase de obra estudada. E, sim, à futura fase de ocupação e operação do 

edifício. 

 

• Critério Energia e atmosfera: 
 

Este critério e os respetivos créditos também não foram considerados porque 

correspondem à fase de ocupação e operação do edifício. Pois requer que os sistemas de 

energia e os respetivos equipamentos estejam instalados e em operação.  

 

• Critério Materiais e Recursos: 

� Pré-requisito 1 obrigatório – “Depósito e coleta de materiais recicláveis”. 

As baias para acondicionamento de metais na frente de serviço tinham a função de 

agrupar os materiais recicláveis, atendendo ao LEED NC®. Na Figura 55 apresenta-se o 

depósito de materiais recicláveis que foi esvaziado com frequência para evitar a acumulação 

de material.  
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Figura 55: Depósito de materiais recicláveis mantido vazio – 
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 2011 

Fonte: Acervo FORLUZ, 2011. 
 

• Materiais e Recursos: 

� Crédito 2.1 – “Gestão de resíduos da construção, destinar 50% para reuso”. 

 

A gestão de materiais utilizados e de resíduos no estaleiro foi organizada em setores, 

e por tipo de material. Na Figura 56 apresentam-se as madeiras organizadas no setor 

correspondente. Os restos de madeira que não têm utilidade no estaleiro foram reunidos 

num único local para posterior remoção dos mesmos, conforme se ilustra na Figura 57. 

 

 
 

Figura 56: Madeiras organizadas no setor –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 2011 

Fonte: Acervo FORLUZ, 2011. 
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Figura 57: Madeira na frente de serviço prestes a ser recolhida e organizada  
– construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 2011 

Fonte: Acervo FORLUZ, 2011. 
 

A área de vivência da obra (ver Figura 58), foi mobiliada aproveitando restos de 

madeira da obra. 

 

 
 

Figura 58: Área de vivencia, destacando-se o mobiliário feito com material reciclado – 
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 2011 

Fonte: Acervo FORLUZ, 2011. 
 

O gerenciamento de resíduos também foi feito por meio de coletores segregados por 

tipo em vários locais no estaleiro de obras. A Figura 59 mostra, ao centro, os coletores de 

metal, plásticos, material orgânico e papéis, ordenados da esquerda para a direita. 
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Figura 59: Lixeiras separadoras na frente de serviço –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 2011 

Fonte: Acervo FORLUZ, 2011. 
 

O programa de gestão adotado pela equipa construtora visava o cumprimento do 

crédito através de medidas adotadas no estaleiro para minimizar a geração de resíduos tais 

como o aproveitamento de tapumes como novas divisórias para outras instalações que 

surgem conforme a necessidade do estaleiro; reuso de cofragens de betão; 

reaproveitamento de madeiras da obra para montagem de móveis utilizados no próprio 

estaleiro. Todas estas ações visaram o atendimento deste crédito.  

As Figuras 60 e 61 apresentam o painel de avaliação da gestão de resíduos da obra, 

sendo que a Figura 61 complementa a anterior. As fotografias foram tiradas em 14 de 

agosto de 2012 durante a recolha de dados no local. 
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Figura 60: Painel de avaliação da gestão de resíduos em obra – 1ª parte –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, em 14 agosto 2012 

 

Conforme indicado na Figura 61, o painel indicava, até o dia 19 julho de 2012, o 

registo de 91,7% de resíduos desviados de aterro. Ou seja, mesmo com o crédito atendido 

até aquela data, a equipa da construção mantém até o momento o compromisso assumido 

para cumprir os créditos. 

 

 
 

Figura 61: Painel de avaliação da gestão de resíduos em obra – 2ª parte –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, em 14 agosto 2012 
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Quase um ano antes, nos dias 1 e 13 de setembro de 2011, registou-se 88,6%. Este 

dado foi informado no mesmo painel de avaliação conforme indicado na Figura 62. A foto de 

Anna Paula de Andrade Donato foi tirada a 23 de setembro de 2011 durante a visita técnica 

guiada ao estaleiro por ocasião do II Seminário Internacional Ecoconstruct Brazil. A meta de 

desviar 75% dos resíduos de aterro também havia sido cumprida. 

De acordo com informações enviadas pela Arquiteta Marisa Lanna, em mensagem 

de e-mail no dia 26 de dezembro de 2012, a equipa construtora vem conseguindo desviar de 

aterro 90% dos resíduos gerados na obra. 

 

 
 

Figura 62: Painel de avaliação da gestão de resíduos em obra –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 23 setembro 2011 

Fonte: Donato, 2011a. 
 

Os painéis de avaliação da gestão de resíduos no estaleiro, referenciados 

anteriormente, serviram como indicadores das medidas sustentáveis adotadas em obra. 

Especialmente durante o acesso de pessoas que participaram das visitas guiadas. Também 

informava fornecedores e profissionais envolvidos no processo construtivo sobre as metas 

atingidas na gestão de resíduos. 

O destino dos resíduos de obra são monitorizados e registados em guias de saída de 

material denominadas CTR (Controle de Transporte de Resíduos). Dois exemplos destes 

documentos são apresentados nas Figura 63 e 64. 
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Figura 63: CTR (Controle de Transporte de Resíduos) – Sacaria vazia de cimento 
Fonte: Acervo FORLUZ, 2012; Sousa, 2012. 
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Figura 64: CTR (Controle de Transporte de Resíduos) – Resíduos de metais 
Fonte: Acervo FORLUZ, 2012; Sousa, 2012. 

 

• Critério Qualidade ambiental interna: 

� Pré-requisito 1 – “Desempenho mínimo da qualidade do ar interno”; 

� Pré-requisito 2 – “Controle do fumo”. 

 

Estes requisitos foram muito importantes para garantir a qualidade do ar interior na 

fase de obras. Verificou-se o cuidado da equipa construtora em proibir o fumo nas áreas 

internas da construção. Os poucos locais onde o fumo foi permitido estavam sinalizados e 

sempre em áreas a céu aberto. 

 

• Critério Qualidade ambiental interna: 

� Crédito 2 – “Aumento da ventilação”. 

 

A ventilação adicional foi obtida por meio de ventilador alinhado no sentido da área 

externa visando forçar a saída de ar das áreas confinadas e promover a renovação do 

mesmo, conforme apresentado na Figura 65.  
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Figura 65: Ventilador para forçar a ventilação –  

construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 9 novembro 2012 
 

• Critério Qualidade ambiental interna: 

� Crédito 3.1 – “Plano de Qualidade do Ar, durante a construção”. 

 

A implementação de um Plano de Qualidade do Ar interno durante a construção, 

cumpriu o objetivo de evitar a contaminação do ambiente construído com poeira e outras 

emissões. A equipa construtora adotou medidas preventivas, que minimizaram os impactos 

gerados no local por meio de uso de aspiradores de pó, ventiladores e exaustores 

implantados em locais confinados e as áreas de piso foram mantidas molhadas para evitar a 

emissão de materiais particulados em decorrência da varrição diária.  

A fotografia da Figura 66, registada durante o acompanhamento da monitorização do 

dia 30 de agosto de 2012 destaca em primeiro plano o aspirador de pó cujo duto condutor 

foi instalado próximo do operário para captar o máximo de particulados e poeira emitidos 

durante o processo de acabamento das superfícies das lajes. 
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Figura 66: Aspirador de pó para remoção de particulados em suspensão –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 30 agosto 2012 

 

A equipa construtora optou por manter os dutos de ar condicionado sempre lacrados 

para evitar que o interior fosse contaminado por poeiras, conforme indicado na Figura 67, 

mantendo-os, assim limpos para a futura fase de operações dos equipamentos. 

A fotografia da Figura 68 registada a 9 de novembro de 2012, mostra as medidas 

preventivas para manter a qualidade do ar durante a construção. O aspirador de pó referido 

na figura anterior permaneceu em uso. Os profissionais da equipa de construção, Grupo Via 

e da empresa consultora CTE analisaram detalhadamente cada troço do percurso durante a 

monitorização. Verificou-se pessoalmente que o aspirador de pó, ao fundo nesta figura, 

funcionou de forma eficiente para minimizar o impacto na qualidade do ar durante a 

atividade.  
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Figura 67: Proteção dos dutos de ar condicionado –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, em 30 agosto 2012 

 

 

 
 

Figura 68: Monitorização do plano de qualidade do ar durante a obra –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 9 novembro 2012 
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• Critério Qualidade ambiental interna: 

� Crédito 5 – “Controle interno de poluentes e produtos químicos”. 

 

Este crédito é aplicado quando há algum resíduo enquadrado como perigoso, pois o 

mesmo deve ser acondicionado em recipiente com tampa na frente de serviço e, depois, ser 

conduzido ao destino final.  

Na Figura 69 apresenta-se a medida de precaução tomada para evitar a 

contaminação por resíduos perigosos. Neste caso os tambores plásticos foram colocados 

sobre uma bandeja, para evitar contaminação caso houvesse algum vazamento do produto. 

Outra medida para evitar a contaminação por resíduos perigosos é apresentada na Figura 

70. Os resíduos armazenados em recipientes com tampa foram dispostos sobre bandejas e 

lona plástica para conter eventual vazamento de produto. O material permaneceu em área 

sinalizada enquanto aguardava-se a remoção para o destino adequado. 

 

 

 
 

Figura 69: Recipiente com resíduo perigoso devidamente armazenado –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 2012 

Fonte: Acervo FORLUZ, 2012. 
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Figura 70: Materiais perigosos armazenados em área com sinalização –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 2011 

Fonte – Acervo FORLUZ, 2011. 
 

Verificou-se durante o acompanhamento da monitorização do dia 9 de novembro de 

2012 que o setor onde foi preparada a mistura de betão também foi mantido limpo, os sacos 

de cimento foram temporariamente empilhados (canto inferior direito da Figura 71) e, depois, 

enviados para um compartimento fechado e devidamente sinalizado como local de materiais 

e resíduos perigosos. As embalagens foram acondicionadas em sacos plásticos e enviadas 

para uma empresa credenciada, conforme indicado na guia de transporte de resíduos 

referida anteriormente. 

 

 
 

Figura 71: Área de preparo do betão mantida sempre limpa – 
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, em 9 novembro 2012 
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A utilização de bandejas na frente de serviço serviu para organizar material a ser 

transportado, bem como para evitar que óleos ou graxas de peças contaminassem e 

manchassem o piso. Na Figura 72 evidencia-se uma dessas situações, visando atendimento 

ao requisito LEED NC® controle interno de poluentes e produtos químicos. 

 

 
 

Figura 72: Utilização de bandeja na frente de serviço –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 2012 

Fonte: Acervo FORLUZ, 2012. 
 

 

• Critério Inovação e processo do projeto: 

� Crédito 1.4 – “Programa de Educação Ambiental”. 

 

As visitas guiadas periódicas estiveram abertas a todos os interessados em conhecer 

as medidas sustentáveis. Os funcionários receberam formação, o programa de comunicação 

visual e consciencialização visou educar os operários, futuros ocupantes e visitantes sobre 

os benefícios de um green building, destacando materiais e tecnologias sustentáveis do 

projeto (CTE, 2009). A fotografia da Figura 73 regista uma visita técnica guiada, proposta 

pela equipa organizadora do II Seminário Internacional Ecoconstruct Brazil, realizada por 

volta das 10 horas a 23 de setembro de 2011. 
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Figura 73: Visita técnica guiada ao estaleiro do Edifício Aureliano Chaves –  
Belo Horizonte, em 23 setembro 2011 

Fonte: Donato, 2011b. 
 

A educação ambiental e divulgação de ações sustentáveis foram efetuadas por meio 

de cartazes afixados no estaleiro de obra em áreas visíveis, e por meio de palestras 

programadas e formação para os funcionários envolvidos na atividade de construção do 

edifício, conforme ilustrado nas Figuras 74, 75 e 76. 

 

 
 

Figura 74: Ações educativas para produção LEED® –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 9 novembro 2012 
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Figura 75: Ações educativas para produção LEED® –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 9 novembro 2012 

 
 

 
 

Figura 76: Ações educativas para produção LEED® –  
construção do Edifício Aureliano Chaves – Belo Horizonte, 9 novembro 2012 

 

• Critério Inovação e processo do projeto: 

� Crédito 2 – “Profissional Acreditado LEED®”. 

 

A arquiteta coordenadora de projetos e integrante da equipa do empreendedor, 

Marisa Costa Duarte Lanna, tornou-se uma LEED® Green Associated visando atendimento 

ao crédito. Uma vez que a empresa que presta consultoria ao empreendimento tem em sua 
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equipa um profissinal credenciado como LEED® Accredited Profissional, garante o 

atendimento ao crédito. 

 

3.6 Conclusões 

 

Neste capítulo foram apresentados todos os créditos e critérios LEED NC® (versão 

2.2 de 2006) e verificada a conformidade daqueles que foram pré-definidos pelo 

empreendedor para obter a certificação do edifício Aureliano Chaves que constituiu o caso 

de estudo deste trabalho. 

Verificou-se que, durante o período em análise (junho de 2011 a dezembro de 2012), 

o edifício estava a ser construído em conformidade com os requisitos impostos pelo LEED 

NC®. 

Para cumprir os requisitos impostos as equipas construtoras aplicaram um plano de 

controlo de poluentes e geração de resíduos sólidos, visando minimizar os impactes 

gerados em obra, cumprindo, assim, o Pré-requisito 1 – “Prevenção da poluição na atividade 

da construção”, referente ao critério Espaço Sustentável. 

Além disso o projeto foi concebido de acordo com a legislação municipal e as 

diretrizes da certificação ambiental, sendo a localização bem definida e integrada na 

envolvente urbana consolidada, de acordo com a exigências referentes ao Crédito 1 – 

“Seleção do terreno” e ao Crédito 2 – “Densidade urbana e conexão com a comunidade”, 

também pertencentes ao Critério Espaço Sustentável. 

Os critérios Uso Racional da Água e Energia e Atmosfera só poderão ser verificados  

após a construção do edifício estar concluída, dado que só se aplicam na fase de operação 

do edifício. 

O pré-requisito 1 – “Depósito e coleta de materiais recicláveis”, do Critério Materiais e 

Recursos, foi cumprido porque havia no estaleiro um depósito destinado aos resíduos de 

construção recicláveis. 

O crédito 2.1 – “Gestão de resíduos da construção, destinar 50% para reuso”, 

também do Critério Materiais e Recursos, foi cumprido porque o empreendimento desviou 

de aterro sanitário, até o presente momento, 90% dos resíduos gerados em obra, 

comprovado por meio das guias de controle de transporte de resíduos apresentadas neste 

trabalho. 

O Pré-requisito 1 – “Desempenho mínimo da qualidade do ar interno” e o Pré-

requisito 2 – “Controle do fumo” (controlo do fumo do tabaco), ambos do Critério Qualidade 

Ambiental Interna atenderam às exigências do LEED®, porque as áreas permitidas para o 
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fumo eram restritas a poucos locais a céu aberto dentro do estaleiro, e estavam 

devidamente sinalizadas. 

O Crédito 2 – “Aumento da ventilação”, do Critério Qualidade Ambiental Interna foi 

cumprido porque nos locais confinados foram instalados ventiladores para promover a 

circulação e renovação do ar no local. 

O Crédito 3.1 – “Plano de qualidade do ar, durante aa cosntrução”, do Critério 

Qualidade Ambiental Interna foi cumprido porque foram instalados: 

� aspiradores de pó para conter a emissão de poeiras e materiais particulados 

no ar; 

� exaustores com filtros para retirar a poeira e melhorar a ventilação nos 

setores confinados; 

�  as aberturas dos dutos de ar condicionado parcialmente instalados foram 

lacradas para mantê-los limpos até a fase de operação.  

O Crédito 5 – “Controle interno de poluentes e produtos químicos”, do Critério 

Qualidade Ambiental Interna foi cumprido porque os resíduos enquadrados como perigosos 

eram armazenados em recipientes tapados, dispostos em bandejas e bases impermeáveis 

para evitar contaminação do estaleiro e em locais sinalizados. 

O Crédito 1.4 – “Programa de educação ambiental” do Critério Inovação e Processo 

do Projeto foi cumprido porque o estaleiro permaneceu aberto a visitas guiadas, os 

funcionários receberam treinamento sobre práticas sustentáveis e as áreas de trabalho 

foram sinalizadas por painéis e sinalização educativa, conforme exigência da certificação. 

O Crédito 2 – “Profissional Acreditado LEED®”, também do Critério Inovação e 

Processo do Projeto, foi cumprido porque havia mais do que um profissional credenciado 

pelo sistema de certificação, incluindo a arquiteta, membro da equipa do empreendedor que 

recebeu a credencial  Green Associated. 

O objetivo do caso de estudo, ou seja, a análise dos créditos aplicados à fase inicial 

da construção, foi cumprido. O seu cumprimento foi constatado durante as visitas à obra.  
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4 CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

 

O objetivo que consistia na análise dos sistemas de certificação de edificações 

sustentáveis no Brasil foi cumprido, tendo sido analisados os sistemas de certificação Procel 

Edifica, AQUA, LEED® e Selo Verde Belo Horizonte Sustentável.  

Observou-se que todos os métodos conduzem a práticas sustentáveis, porém o 

Processo AQUA e o LEED® são os mais abrangentes. O Procel Edifica concentra-se na 

eficiência energética e o Selo Verde abrange, além deste item, a gestão eficiente de água, 

resíduos sólidos e redução de emissões de gases de efeito estufa. 

Verificou-se ainda que a necessidade de adequação dos edifícios às diretrizes da 

Copa de 2014 tem intensificado o crescimento do setor da construção civil em Belo 

Horizonte e conduzido à certificação ambiental de edifícios novos e existentes. 

Observou-se que a certificação LEED® adquiriu um rumo promissor no Brasil. A 

divulgação do sistema de certificação tem atingido níveis cada vez maiores, evidenciados 

pelos dados estatísticos apresentados nos gráficos do GBC Brasil que são atualizados 

mensalmente. 

Entre os sistemas analisados, o LEED® foi escolhido para ser aplicado no caso de 

estudo por ser o mais abrangente dos métodos aplicados no Brasil. No entanto, seria 

importante acrescentar um crédito referente à fase de demolição dos empreendimentos, de 

forma a permitir o maior aproveitamento possível das estruturas e materiais demolidos. 

Através da análise da evolução da certificação LEED® verificou-se que no município 

de Belo Horizonte, há vários empreendimentos que não se enquadram nos padrões 

sustentáveis pois foram construídos não tendo em conta estes cuidados. 

O outro objetivo, que consistiu na análise da aplicabilidade do LEED® ao edifício caso 

de estudo, também foi cumprido. Pois, a fase de construção acompanhada durante este 

trabalho seguiu o planeamento definido no projeto de execução, até o momento, ainda não 

oficialmente certificado pelo LEED® NC, e esteve a ser monitorizado pela arquiteta 

coordenadora de projetos da FORLUZ, pelo proprietário, pela equipa consultora do CTE, 

pela equipa construtora e pela autora deste trabalho. Constatou-se ainda o compromisso de 

todas as equipas em cumprir as diretrizes da certificação. 

Verificou-se que os profissionais procuravam constantemente encontrar materiais 

certificados, de conteúdo reciclado e de abrangência regional. As especificações de projeto 

foram alteradas visando a utilização de equipamentos que proporcionassem maior eficiência 

no uso da água e da energia. Todos os adesivos, colas, tintas e vernizes foram verificados 

quanto à procedência e taxas de compostos orgânicos voláteis pela equipa consultora 
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contratada pelo empreendedor. A compra dos materiais foi sempre submetida à aprovação 

da equipe consultora do CTE, que monitorizou quinzenalmente o estaleiro de obras. 

A equipa construtora elaborou relatórios fotográficos referentes às monitorizações 

diárias e algumas dessas fotos foram cedidas para este trabalho, tendo facilitado a perceção 

de ações e medidas preventivas executadas no estaleiro de obras. 

Os operários da obra foram treinados antes de integrar o quadro de funcionários 

tendo como objetivo torná-los mais cuidadosos e estar sempre atentos às regras e diretrizes 

do LEED®. Os procedimentos de segurança foram criteriosamente verificados pela equipa 

consultora, havendo com frequência, palestras educativas visando o enquadramento do 

perfil comportamental do funcionário. Aquele que não se encaixou no perfil, não seguiu as 

normas, desperdiçou materiais ou adotou uma conduta que contrariou os princípios de 

sustentabilidade LEED® foi demitido. 

O acompanhamento de duas monitorizações, realizadas a 30 de agosto e 9 de 

novembro de 2012, bem como as monitorizações feitas pelo exterior e as entrevistas 

realizadas evidenciaram o compromisso do empreendedor e das equipas envolvidas no 

processo construtivo do edifício em estudo, em cumprir os créditos de pontuação LEED® 

NC.  

Considerando o rigor com que as equipas acompanham o processo construtivo, tudo 

leva crer que o edifício Aureliano Chaves será construído em conformidade com o projeto, 

com a legislação municipal e com a certificação LEED NC®, versão 2.2. Assim sendo a 

edificação vai constituir uma mais-valia para a sustentabilidade do município e, também para 

o país, pois a certificação LEED® está a crescer rapidamente em vários estados brasileiros. 

É importante que as edificações futuras se submetam à certificação ambiental pois 

esta conduz a uma construção com maior qualidade e não necessariamente com um maior 

custo. 

 Como trabalho futuro será importante verificar se os projetos implantados funcionam 

adequadamente e se a utilização do espaço pelos utilizadores segue os princípios de 

sustentabilidade, que corresponde ao período posterior à inauguração do edifício. 

Também será relevante estudar os impactes gerados no trânsito local uma vez que 

haverá aumento da quantidade de veículos em horários de circulação mais intensa.  

Poderá ser verificada também a evolução da legislação brasileira no sentido de exigir 

com mais rigor a qualidade dos produtos químicos utilizados na construção civil. 

Poder-se-á ainda procurar alternativas e soluções acerca das estruturas construtivas 

utilizadas no mercado da construção civil em Belo Horizonte, que sejam passíveis de melhor 

aproveitamento e reutilização em caso de demolição do edifício. 
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ANEXO 1  – EMPREENDIMENTOS REGISTADOS E CERTIFICADOS LEED®  
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ANEXO 1 – EMPREENDIMENTOS REGISTADOS E CERTIFICADOS LEED® 

 

O GBC Brasil (2012) disponibiliza a lista de empreendimentos registados e certificados LEED® até dezembro de 2012, num total de 640 

empreendimentos registados sendo 79 já certificados no Brasil. Este documento de acesso público, contendo nome do projeto, empresa 

consultora, construtora, arquiteto, cidade e estado onde está localizado o empreendimento, a categoria e versão LEED® da certificação, a data 

em que foi certificado, o grau/nível de certificação e a pontuação obtida no processo, apresenta-se na tabela a segiur. 

 

Lista de empreendimentos LEED® registados e certificados no Brasil 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa 

de 
Consultoria 

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  
Data da 

Certificação
Nível da 

Certificação
Pontos da 

Certificação

Banco Real 
Agencia Bancaria 

Granja Viana 
Sustentax Trieme Pierri 

Perrone ABN AMRO BANK Cotia - 
Sp SP LEED 

NC 2.2 06/08/2007 Silver 33 

Delboni Auriemo - 
Dumont Villares CTE RMA RMA Tishman Speyer Properties São 

Paulo SP LEED 
NC 2.2 09/06/2008 Silver 33 

Morgan Stanley CTE  
Athie 

wohnrath 

Tishman Speyer 
Properties/Camargo 

CorrÛa 

São 
Paulo SP LEED 

CI 2.0 27/08/2008 Silver 31 

Edifício Cidade 
Nova - Bracor Cushman   São Carlos/ Gafisa Rio de 

Janeiro RJ LEED 
CS 2.0 20/10/2008 Certified 26 

Rochavera 
Corporate Towers - 

Torre B 
Sustentax Método Aflalo & 

Gasperini 
Bank Morgan Stanley Dean 

Witter S.A. 
São 

Paulo SP LEED 
CS 2.0 05/08/2009 Gold 42 

Eldorado Business 
Tower CTE Gafisa/Camargo 

Correia 
Aflalo & 

Gasperini Diagnosticos da America São 
Paulo SP LEED 

CS 2.0 19/08/2009 Platinum 46 

Ventura Corporate 
Towers - Torre 

Leste 
CTE Método Aflalo & 

Gasperini 

Tishman Speyer 
Properties/Camargo 

Correia 

Rio de 
Janeiro RJ LEED 

CS 2.0 24/08/2009 Gold 36 

WTorre Nações 
Unidas 1 e 2 CTE Wtorre Edo Rocha MATEC São 

Paulo SP LEED 
CS 2.0 25/08/2009 Silver 28 
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® registados e certificados no Brasil 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa 

de 
Consultoria

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  
Data da 

Certificação
Nível da 

Certificação
Pontos da 

Certificação

McDonalds - Riviera 
São Lourenço CTE Emplatec Todescan-

Siciliano Tishman Speyer Bertioga SP LEED 
NC 2.2 14/09/2009 Certified 31 

CD BOMI Matec Sustentax Matec/Racional  

Bracor VII 
Empreendimentos 

Imobiliários 
Itapevi SP LEED 

NC 2.2 24/09/2009 Silver 36 

Pão de Açucar Sustentax CCO  Wtorre Indaiatuba SP LEED 
NC 2.2 30/11/2009 Certified 30 

Torre Vargas 914 Cushman Lafem 
Engenharia Jna Hospital Albert Einstein Rio de 

Janeiro RJ LEED 
CS 2.0 08/12/2009 Gold 38 

Braskem Sustentax  
Athie 

wohnrath Wtorre São Paulo SP LEED 
CI 2.0 14/01/2010 Certified 24 

Centro de Cultura Max 
Feffer OTEC PPR 

Construtora  Amina  Pardinho SP LEED 
NC 2.2 20/01/2010 Gold 47 

Fleury Medicina 
Diagnostica Rochavera Cushman BKO ACR Hospital Albert Einstein São Paulo SP LEED 

CI 2.0 13/04/2010 Gold 33 

Building the Future  
( Boehringer Ingelheim) CTE  

Moema 
Wetheim Top Imóveis São Paulo SP LEED 

CI 3.0 31/05/2010 Gold 76 

Unilever TI - 
Rochaverá Sustentax  

Athie 
wohnrath BRASKEM São Paulo SP LEED 

CI 2.0 13/07/2010 Gold 34 

GBC Brasil Sustentax SMM Edo Rocha SAP Labs Brazil Barueri SP LEED 
CI 2.0 29/07/2010 Gold 32 

Pavilhão Vicky e 
Joseph Safra Kahn Racional Kahn do 

Brasil  São Paulo SP LEED 
NC 2.2 12/08/2010 Gold 40 

Centro de 
Desenvolvimento 

Esportivo 
CTE  

Ricardo 
Julião Prosperitas Osasco SP LEED 

NC 2.2 25/10/2010 Gold 41 

Rochavera Torre A Sustentax Método Aflalo & 
Gasperini  São Paulo SP LEED 

CS 2.0 02/12/2010 Gold 37 
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® registados e certificados no Brasil 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa 

de 
Consultoria

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  
Data da 

Certificação
Nível da 

Certificação
Pontos da 

Certificação

WTorre JK - Torre 
São Paulo CTE Wtorre Arquitetonica Bradesco São Paulo SP LEED 

CS 2.0 09/12/2010 Gold 36 

Ecopatio Bracor 
Imigrantes Sustentax    

Sao Bernardo 
do Campo SP LEED 

NC 2.2 15/12/2010 Gold 41 

CD Procter and 
Gamble - Itatiaia Otec Libercon 

Engenharia  Engeforme Itatiaia RJ LEED 
NC 2.2 20/01/2011 Gold 44 

Centro Distribuição 
AVON CTE Serpal Loeb Fleury Medicina 

Diagnostica Cabreuva SP LEED 
NC 2.2 22/03/2011 Gold 44 

Edificio Jatoba CTE Bratke Collet Aflalo & 
Gasperini Magnetti Marelli São Paulo SP LEED 

CS 2.0 28/03/2011 Gold 38 

Pão de Açucar Vila 
Clementino Sustentax   

Grupo Pão de 
Acucar São Paulo SP LEED 

NC 2.2 21/04/2011 Certified 31 

Agencia Bradesco 
Perdizes CTE  Engbanc Arcos Dourados São Paulo SP LEED 

NC 2.2 29/04/2011 Gold 42 

CYK Sustentax   Inst. Jatobá São Paulo SP LEED 
EB_OMO&M 10/05/2011 Certified 35 

Curitiba Office Park 
Torre Central Cushman Thá Engenharia Baggio 

Schiavo Latour Capital Curitiba PR LEED 
CS 2.0 18/05/2011 Prata 33 

Ventura Corporate 
Towers - Torre 

Oeste 
CTE Método/Camargo 

Correia 
Aflalo & 

Gasperini  
Rio de 
Janeiro RJ LEED 

CS 2.0 06/06/2011 Gold 36 

NOVO AUDITÓRIO 
DO EDIFICIO SEDE 

ODEBRECH 
Cushman Odebrecht  Tishman Speyer Salvador BA LEED 

NC 2.2 13/06/2011 Silver 33 

Technology Center 
Powetrain Cushman K3 Engenharia La Guardian  Hortolôndia SP LEED 

NC 2.2 02/08/2011 Certified 32 

CARN - ED 
PADAURI CTE   Bracor/Ecovias São Paulo SP LEED 

EB_OMO&M 22/08/2011 Silver 51 

CARN - Edificio 
DEMINI CTE    São Paulo SP LEED 

EB_OMO&M 22/08/2011 Silver 53 
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® registados e certificados no Brasil 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa  

de 
Consultoria 

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  
Data da 

Certificação
Nível da 

Certificação
Pontos da 

Certificação

CARN - MASTER 
SITE CTE    São Paulo SP LEED 

EB_OMO&M 22/08/2011 Denied 13 

Azul Companhia de 
Seguros Gerais - 

APL 
CTE  

Olivo Gomes 
Arquitetos 

Associados 

Avon Adamas 
Project Confidential RJ LEED 

CI 3.0 15/09/2011 Gold 66 

WT - Águas Claras CTE Wtorre Edo Rocha Banco do Brasil Nova Lima MG LEED 
CS 2.0 03/10/2011 Silver 31 

Escritorio Kraft 
Foods SP CTE  Athie  São Paulo SP LEED 

CI 3.0 04/11/2011 Gold 69 

Banco Votorantim SustentaX   Case New Holand São Paulo SP LEED 
CI 2.0 01/12/2011 Gold 35 

SAP Labs Brazil Vanessa 
Gomes  

Eduardo de 
Almeida  

São 
Leopoldo RS LEED 

NC 2.2 19/12/2011 Gold 39 

Editora Abril - Sede 
Marg. Pinheiros SustentaX    São Paulo SP LEED 

EB_OMO&M 13/01/2012 Certified 40 

Starbucks Rio Sul    
Grupo Pão de 

Açucar 
Rio de 
Janeiro RJ LEED 

Retail 3.0 24/01/2012 Certified 24 

Energisa Paraiba Otec   Coca Cola Patos PB LEED 
NC 3.0 07/02/2012 Silver 51 

INTERFACE FLOR 
BRASIL CTE  Arquitetura Oficio Bracor/Proctor & 

Gamble São Paulo SP LEED 
CI 3.0 16/03/2012 Silver 57 

CNH P&S Brazil 
Sorocaba Depot Cushman Etalp Etalp  Sorocaba SP LEED 

NC 2.2 28/03/2012 Gold 39 

Porto Brasilis - Fibra 
Experts CTE  Pontual Arq. Boehringer 

Ingelheim 
Rio de 
Janeiro RJ LEED 

CS 2.0 30/03/2012 Gold 39 

GR  JUNDIAI 
BLOCO 100 CTE  MVEP Aguassanta 

Participações AS Jundiai SP LEED 
CS 3.0 10/04/2012 Silver 53 

GR JUNDIAI 
BLOCO 200 CTE  MVEP Grupo Energisa Jundiai SP LEED 

CS 3.0 10/04/2012 Silver 57 
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® registados e certificados no Brasil 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa 

de 
Consultoria

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  
Data da 

Certificação
Nível da 

Certificação
Pontos da 

Certificação

GR JUNDIAI BLOCO 
300 CTE  MVEP  Jundiai SP LEED 

CS 3.0 10/04/2012 Certified 49 

GR JUNDIAI MASTER 
SITE CTE  MVEP Confidential Jundiai SP LEED 

CS 3.0 11/04/2012 Denied 31 

Leao Jr - Curitiba Sustentax   São Carlos SA Curitiba PR LEED 
NC 2.2 12/04/2012 Silver 33 

CAR - CENTRO 
ADMINISTRATIVO 

RAIZEN 
CTE  Piratininga São Carlos SA Piracicaba SP LEED 

CS 3.0 17/04/2012 Gold 67 

Rio de Janeiro Office 
Tower CTE SIG Pontual Unilever Rio de 

Janeiro RJ LEED 
CS 2.0 03/05/2012 Gold 34 

Rochavera  - Torre D Sustentax Método Aflalo & 
Gasperini 

Arcos Dourados 
ComÚrcio De 

Alimentos LTD 
São Paulo SP LEED 

CS 2.0 22/05/2012 Gold 41 

ECO Berrini CTE Hochtief Aflalo & 
Gasperini Kraft Foods Brasil São Paulo SP LEED 

CS 2.0 29/05/2012 Platinum 45 

Centeranel Raposo Block 
B CTE  

Paulo Bruna 
Arquitetos 

Associados 
GR Properties São Paulo SP LEED 

CS 3.0 05/06/2012 Gold 60 

Central Raposo Block A CTE   GR Properties São Paulo SP LEED 
CS 3.0 05/06/2012 Gold 60 

Central Raposo Block C CTE   GR Properties São Paulo SP LEED 
CS 3.0 05/06/2012 Gold 59 

Central Raposo Master 
Site CTE   

Edificio Marques 
Dos Reis São Paulo SP LEED 

CS 3.0 05/06/2012 Denied 52 

Confidential    
Interface FLOR 

Brasil Confidential SP LEED 
CS 3.0 05/06/2012 Silver 52 

SBIBHAE - Unidade 
Perdizes CTE  

Levisky 
Arquitetos 

Racional Engenharia 
Ltda. São Paulo SP LEED 

NC 2.2 22/06/2012 Silver 34 
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® registados e certificados no Brasil 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa 

de 
Consultoria

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  Data da 
Certificação

Nível da 
Certificação

Pontos da 
Certificação

Universidade do 
Hamburguer Sustentax   Confidential Barueri SP LEED 

CI 3.0 02/07/2012 Certified 40 

Estúdio IJ e 
Almoxarifado IJ - 

Recnov 
Sustentax   Confidential Rio de 

Janeiro RJ LEED 
NC 2.2 02/07/2012 Gold 44 

I-Tower CTE Odebrecht/ 
Takaoka Botti Rubin Racional 

Engenharia Ltda. Barueri SP LEED 
CS 2.0 06/07/2012 Gold 34 

Edificio Faria Lima 
Square    Starbucks São Paulo SP LEED 

EB_OMO&M 01/08/2012 Silver 55 

Stora Enso - 
Escritorio JK    Stora Enso São Paulo SP LEED 

CI 3.0 15/08/2012 Gold 60 

Retrofit do Edificio 
Marques Reis CTE     Rio de 

Janeiro RJ LEED 
CS 3.0 20/08/2012 Silver 57 

Unilever CIIC SustentaX     São Paulo SP LEED 
CI 3.0 10/09/2012 Certified 44 

Banco do Brasil 
Agência Pirituba CTE  

Espaço e Arte 
Arquitetura e 

Desgin 
  São Paulo SP LEED 

NC 2.2 14/09/2012 Gold 39 

UBS FL 4440      São Paulo SP LEED 
CI 3.0 01/10/2012 Gold 70 

Rochavera Tower - 
Torre C Sustentax Método Aflalo & Gasperini   São Paulo SP LEED 

CS 2.0 25/10/2012 Gold 40 

KRAFT NET Sustentax     Vitoria do 
Santo Antao PE LEED 

NC 3.0 29/10/2012 Silver 53 

CPD Vivo Tamboré      Barueri SP LEED 
CS 3.0 30/10/2012 Gold 61 

Atrium Faria Lima      São Paulo SP LEED 
CS 3.0 30/10/2012 certified 40 
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® registados e certificados no Brasil 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa 

de 
Consultoria

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  
Data da 

Certificação
Nível da 

Certificação
Pontos da 

Certificação

Confidential      Confidential SP LEED 
NC 3.0 31/10/2012 Gold 64 

BC São Paulo 
Realocation CTE     São Paulo SP LEED 

CI 3.0 31/10/2012 Gold 63 

Morumbi Business 
Center CTE  

Aflalo & 
Gasperini   São Paulo SP LEED 

CS 3.0 01/11/2012 Gold 64 

Ed. JK 1455  Cyrela    São Paulo SP LEED 
EB_OMO&M 07/11/2012 Gold 68 

Confidential      Confidential SP LEED 
CI 3.0 07/11/2012 Certified 44 

Confidential      Confidential RJ LEED 
CS 3.0 22/11/2012 Gold 62 

Confidential      Confidential SP LEED 
NC 3.0 26/11/2012 Gold 62 
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ANEXO 2 – EMPREENDIMENTOS LEED® EM PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 

 

O GBC Brasil (2012) disponibiliza para consulta pública a lista de empreendimentos registados LEED® em processo de certificação no 

Brasil, num total de 640 empreendimentos, incluindo os não confidenciais (291) e os confidenciais (sigilosos) (270), apresentados a seguir. 

 

Lista de empreendimentos LEED® em processo de certificação 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa de 
Consultoria 

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  

Sede Serasa   Edo Rocha Serasa São Paulo SP LEED 
EB_OM 2.0

Colegio Cruzeiro Interlarc  DDG Arquitetura Colégio Cruzeiro Rio de 
Janeiro RJ LEED NC 2.1

PRIMAVERA OFFICE 
BUILDING  Bautec Mos Arquitetos 

Associados  Florianópolis SC LEED NC 2.1

Plaza Mayor Alto da Lapa  Even  
Even Construtora e 
Incorporadora Ltda São Paulo SP LEED NC 2.2

The Gift - Green Square CTE   
Even Construtora e 
Incorporadora Ltda São Paulo SP LEED CS 2.0

EcoLife Independencia Sustentax Eco Esfera   São Paulo SP LEED CS 2.0
SBIBHAE - Edificio 2 Kahn   Hospital Albert Einstein São Paulo SP LEED NC 2.2
SBIBHAE - Edificio 3 Kahn   Hospital Albert Einstein São Paulo SP LEED NC 2.2
SBIBHAE - Unidade 

Morumbi Kahn   Hospital Albert Einstein São Paulo SP LEED 
EB_OM 2.0

WT - Centro Empresarial 
Senado CTE Wtorre Edo Rocha PETROBRAS Rio de 

Janeiro RJ LEED CS 2.0

Principe de Greenfield  
Joal 

Teitelbaum Eduardo Haetinger Joal Teitelbaum Porto Alegre RS LEED CS 2.0

Cidade Jardim Corporate 
Center Cushman   JHSF Incorporações São Paulo SP LEED CS 2.0

Morumbi CTE    São Paulo SP LEED CS 2.0
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® em processo de certificação 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa de 
Consultoria 

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  

Iguatemi Alphaville CTE    Barueri SP LEED CS 2.0 
Condominio Edifício 

Eluma Cushman    São Paulo SP LEED 
EB_OM O&M

Condominio New 
Century Cushman    São Paulo SP LEED 

EB_OM O&M

Torre Santander Sustentax   Banco Santander São Paulo SP LEED 
EB_OM O&M

Veranum Tempus 
Soluções     São Paulo SP LEED CI 2.0 

WTorre JK - Torre II CTE Wtorre Orbi Wtorre São Paulo SP LEED CS 2.0 
WTorre JK - Hotel CTE Wtorre Orbi Wtorre São Paulo SP LEED CS 2.0 

Ed. Forluz CTE  
Gustavo Penna / Trinia 

Arq. Forluz Belo Horizonte MG LEED NC 2.2 

Nova sede AEA-SJC     
São José dos 

Campos SP LEED CS 2.0 

Coca Cola (CBASF) Otec  Nova Arquitetura Grupo Conviver/ Coca 
Cola Maceió AL LEED NC 2.2 

Aroeira Office Park Casa Conciente Aroeira Baggio Schiavo Aroeira Administração Curitiba PR LEED CS 2.0 
Edificio FECOMERCIO CTE  Julion Neves Fecomercio São Paulo SP LEED CS 2.0 

Panamerica Park II CTE  Angela Shimoda  São Paulo SP LEED CS 2.0 
Edificio Alvino Slaviero CTE  Edo Rocha  São Paulo SP LEED CS 2.0 
Edificio Cidade Jardim CTE  Aflalo & Gasperini  São Paulo SP LEED CS 2.0 
Raja Business Center CTE    Belo Horizonte MG LEED CS 2.0 

San Pelegrino Shopping 
Mall Cushman Gazit Eduardo Mondolfo Gazit Caxias do Sul RS LEED CS 2.0 

Vida a Frente     Santo André SP LEED CS 2.0 
Mariano Torres 

Corporate Cushman Thá 
Engenharia Baggio Schiavo BP Empreendimentos Curitiba PR LEED CS 2.0 

Firmenich - Fibras II    Bracor/Firmenich Cotia SP LEED 
EB_OM O&M
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® em processo de certificação 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa de 
Consultoria 

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  

Ecomercado Palhano Master Ambiental  Guilherme Torres Raul Fulgêncio Negócios Imobiliários Londrina  PR LEED 
CS 2.0

Edificio Hospitalar 
Oswlado Cruz CTE  Botti Rubin HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO 

CRUZ São Paulo SP LEED 
NC 3.0

Instituto Pereira Passos Casa do Futuro    
Rio de 
Janeiro RJ LEED 

NC 3.0

Banco do Brasil - Agencia 
Messejana CTE RnA Arquitetura Odete 

Aragão Banco do Brasil Fortaleza CE LEED 
NC 3.0

Arena da Amazonia Sustentech Andrade Gutierriz Stadia SEPLAN Manaus Manaus AM LEED 
NC 3.0

Estadio Nacional de 
Brasilia Eco Arenas Andrade Gutierriz / Via 

Engenharia Castor Mello Federal District Government Brasília DF LEED 
NC 3.0

UTC Vestiario 
Colaboradores Casa do Futuro  Dias Rezende UTC Niterói RJ LEED 

NC 3.0

E-Business Park CTE    São Paulo SP LEED 
CS 3.0

GR  JUNDIAI BLOCO 
100 CTE  MVEP GRP GP2 EMPREENDIMENTOS 

LTDA Jundiai SP LEED 
CS 3.0

CEO - Corporate 
Executive Offices ENE Consultores RJZ Cyrela STA / S&W 

Arquitetos Cyrela Commercial Properties SA Rio de 
Janeiro RJ LEED 

CS 3.0

LIGH - UFPR CTE  Sanchotene Convênio FUNPAR / LIGH Curitiba PR LEED 
NC 3.0

MINEIRAO 2014 CTE Construcap, Egesa e 
Hap BCMF Arquitetos DEOP-MG Belo 

Horizonte MG LEED 
NC 3.0

CECAS Green Consult   USP São Paulo São Paulo SP LEED 
NC 3.0

NOVA SEDE IPEA Cushman  
Zimbres 

Arquitetura 
INSTITUTO DE PESQUISA 
ECONÔMICA APLICADA Brasília DF LEED 

NC 3.0

Nova Unidade Industrial 
Ortobras Sustentativa  4d Arquitetura Ortobras Ind e Com de Ortopedia Ltda Barão RS LEED 

NC 3.0
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® em processo de certificação 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa de 
Consultoria 

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  

Paço das Águas Acade Arquitetura e 
Consultoria 

C. Rolim 
Engenharia Nasser Hissa C.ROLIM ENGENHARIA 

LTDA Fortaleza CE LEED CS 3.0 

Iguacu 2820  Laguna Baggio 
Schiavon 

Laguna Construtora & 
Incorporadora Ltda Curitiba PR LEED CS 3.0 

Brookfield Malzoni CTE Brookfield Botti Rubin Brookfiled São Paulo 
Empreendimentos Imo São Paulo SP LEED CS 3.0 

PROJETO ARENA 
MULTIUSO DE CUIABA MT 

BR 
CTE Santa Barbara e 

Mendes Jr. GCP AGECOPA Cuiabá MT LEED NC 3.0 

Estacao USP Leste da CPTM Otec   
C. Paulista de Trens 

Metropolitanos-CPTM São Paulo SP LEED EB_OM O&M

Centro de Cultura Max Feffer Otec   Ecoplano Pardinho SP LEED EB_OM O&M
SIEMENS - Anhanguera    Siemens São Paulo SP LEED EB_OM O&M

Museu da Imagem e do Som Casa do Futuro   Fundação Roberto Marinho Rio de 
Janeiro RJ LEED NC 3.0 

New Sterilization Building    Confidential Curitiba PR LEED NC 3.0 
Colegio Estadual Erich Walter 

Heine 
Acade Arquitetura e 

Consultoria 
Casa Grande 
Engenheiros Arktos Arq. ThyssenKrupp CSA 

Siderurgica do Atlantic 
Rio de 
Janeiro RJ LEED FOR 

SCHOOLS 3.0 

Kalmar Corporate    ENE São Paulo SP LEED NC 3.0 

Centro Empresarial Botafogo CTE São Carlos  São Carlos SA Rio de 
Janeiro RJ LEED EB_OM O&M

Venezuela 43 CTE  Ruy Rezende São Carclos SA Rio de 
Janeiro RJ LEED CS 3.0 

Berrini One CTE  
Aflalo & 

Gasperini 
BNI Empreendimentos E 

Participações Ltda São Paulo SP LEED CS 3.0 

Centro Corporativo Villa 
Lobos CTE  

Accioly 
Catelli Stylos Engenharia Ltda Brasilia DF LEED CS 3.0 
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® em processo de certificação 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa de 
Consultoria 

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  

Museu do Amanha Casa do Futuro   Confidential Rio de 
Janeiro RJ LEED NC 3.0 

Torre A e-business Park CTE   Confidential São Paulo SP LEED CS 3.0 
HCOR 130 Novva Solution   Associação do Sanatório Sirio São Paulo SP LEED NC 3.0 
HCOR 390 Novva Solution   Associação do Sanatório Sirio São Paulo SP LEED NC 3.0 

Prédio 1  e-business Park CTE   Espaþo Negócios Imobiliários São Paulo SP LEED NC 3.0 
Servopa Comendador Franco    Voltoragui Curitiba PR LEED NC 3.0 

CARN - MASTER SITE CTE   São Carlos SA São Paulo SP LEED 
EB_OM O&M

Nações Unidas Master Site Sustentech   
Sustentech Desenvolvimento 

Sustentável São Paulo SP LEED CS 3.0 

Nações Unidas Torre 3 Sustentech Kom  Fibra Experts São Paulo SP LEED CS 3.0 
Nações Unidas Torre 4 Sustentech Kom  Fibra Experts São Paulo SP LEED CS 3.0 

LC Corporate Green Tower CTE Caltech Nasser Hissa Luciano Cavalcante Fortaleza CE LEED CS 3.0 
PARKSHOPPING 

CORPORATE CTE  Feu Arq. Multiplan Brasília DF LEED CS 3.0 

Morumbi Corporate ENE Consultores Racional Aflalo e Gasperini 
Arquitetos 

Multiplan Empreendimentos 
Imob. S.A. São Paulo SP LEED CS 3.0 

Palhano Premium Master Ambiental Vectra  
Palhano Premium - Condomínio 

Empresarial Londrina PR LEED CS 3.0 

Arena Fonte Nova Cushman Odebrecht/OAS Setepla Concessionaria Fonte Nova 
Neg. E Part. Salvador BA LEED NC 3.0 

EDIFICIO NEO CORPORATE CTE  Baggio Schiavo Tanguá Patrimonial Ltda Curitiba PR LEED CS 3.0 

Shopping Metropolitano Sustentech  Paulo Baruki Cyrela Rio de 
Janeiro RJ LEED CS 3.0 

Indústria de Produtos 
Cosméticos - Solvie Susplan   Confidential Itupeva SP LEED NC 3.0 
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® em processo de certificação 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa de 
Consultoria 

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  

AR 3000 - Cabral Corporate 
and Offices  

Andrade 
Ribeiro Baggio Schiavon Construtora Andrade Ribeiro 

Ltda Curitiba PR LEED 
CS 3.0

Arena Gremio Foot Ball Porto 
Alegrense 

Acade Arquitetura e 
Consultoria OAS Plarq Grêmio de Futebol - Porto Alegre Porto 

Alegre RS LEED 
CS 3.0

Centro Tecnológico Campinas 
- CTC 01 CTE   Grupo Santander Brasil Campinas SP LEED 

NC 3.0

Centro Tecnológico Campinas 
- CTC 02 CTE   Grupo Santander Brasil Campinas SP LEED 

NC 3.0

Centro Tecnológico Campinas 
- CTC 03 CTE   Grupo Santander Brasil Campinas SP LEED 

NC 3.0

Centro Tecnológico Campinas 
Master Site CTE  

Roberto Loeb e 
Associados Grupo Santander Brasil Campinas SP LEED 

NC 3.0

BD - Retrofit SP Office CTE  VG Arquitetura Becton Dickinson Indústrias 
Cirurgicas L São Paulo SP LEED 

NC 3.0

Parque Ana Costa CTE   
SDI Empreendimentos Imob. 

Ltda Santos SP LEED 
CS 3.0

HOSP REG DE URG E 
EMERG DE JUIZ DE FORA CTE  

Mpbarrros Arquitetos 
Associados Nelson Boechat Cunha Junior Juiz de 

Fora MG LEED 
NC 3.0

Thera Corporate ENE Consultores Cyrela Brazil 
Realty 

Collaço e Monteiro 
Arquitetos Associados 

Cyrela Commercial Properties 
SA São Paulo SP LEED 

CS 3.0

7th AVENUE Live Work-Trinity 
Corporate CTE  Baggio Schiavo Tha Incorporadora Curitiba PR LEED 

CS 3.0

Atilio Innocenti CTE  Botti Rubin Yunu Gtis Atilio Innocenti 
Empreendimentos São Paulo SP LEED 

CS 3.0

Paco Municipal de Itu Acade Arquitetura e 
Consultoria Eppo  

PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE ITU Itu SP LEED 

NC 3.0

In Connection Corporate 
Tower MasterSite CTE   Odebrecht São Paulo SP LEED 

CS 3.0

In Connection Corporate 
Towers - Torre A CTE  Julio Neves Arq. Odebrecht São Paulo SP LEED 

CS 3.0
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® em processo de certificação 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa de 
Consultoria 

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  

In Connection Corporate 
Towers - Torre B CTE   Odebrecht São Paulo SP LEED 

CS 3.0

Tietê Plaza Shopping Sustentech Cyrela Collaço e 
Monteiro Confidential São Paulo SP LEED 

CS 3.0

Empreendimento Souza 
Aranha    BR Properties São Paulo SP LEED 

CS 3.0

CITY CENTRO CÍVICO CTE   Stuhlberger Eng Curitiba PR LEED 
CS 3.0

SESC Sorocaba CTE  Sergio Teperman Serviço Social do Comércio Sorocaba SP LEED 
NC 3.0

PAC - Parque Ana Costa CTE  Claudio Abdala SDI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS Santos SP LEED 

CS 3.0

REVITALIZAÇÃO EDIFÍCIO 
MANCHETE CTE   

BRPR EMPREENDIMENTOS 
PARTICIPAÇÕES LTDA Rio de Janeiro RJ LEED 

NC 3.0

Shopping Ipiranga Sustentech   Fitout São Paulo SP LEED 
CS 3.0

HL 150 CTE  MCAA Arquitetos Luymak Inc. e Part. Emp. de Prop. 
Especi São Paulo SP LEED 

CS 3.0

SKF Prédio HBU-2 Acade Arquitetura e 
Consultoria Emetech  SKF do Brasil Ltda Cajamar SP LEED 

NC 3.0

Consórcio Castelao Otec Andrade Mendonca / Galvão Consórcio Castelao Fortaleza CE LEED 
NC 3.0

Planta Pepsico Feira de 
Santana CTE   PEPSICO DO BRASIL LTDA. Centro Industrial 

de Subae BA LEED 
NC 3.0

Boulevard Corporate Tower Engineering Construtora 
OAS 

Aflalo & Gasperini 
Arquitetos 

Degas Empreendimentos e 
Participações SA Belo Horizonte MG LEED 

CS 3.0

Centro de Distribuição - 
Master Site    

RB Capital Anhanguera Fundo 
Invest. Imob São Paulo SP LEED 

NC 3.0

Edificio Sansão CTE  Carlos Bratke Bratke Collet/Engeform São Paulo SP LEED 
CS 3.0
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® em processo de certificação 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa de 
Consultoria 

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  

Office Green - Condomínio 
Patio da Praça ENE Consultores Thá 

Engenharia 
Desenho Alternativo 

Arquitetura e Urbanismo 
Pedra Branca Empreend. 

Imobiliarios S.A. Palhoça SC LEED CS 3.0

Instituto Tecnológico da 
Vale Belém PA CTE   

Associação Instituto Tecnológico 
Vale Belém PA LEED NC 3.0

Pão de Açucar - Augusto 
Tolle    Pão de Açucar São Paulo SP LEED 

Retail 3.0

Edifício Teoemp CTE  Aflalo & Gasperini Bratke Collet/Engeform São Paulo SP LEED CS 3.0

Centro Cultural FGV    Fundação Getúlio Vargas Rio de 
Janeiro RJ LEED NC 3.0

MAR - Museu do Rio de 
Janeiro CTE  

Bernardes + Jacobsen 
Arquitetura Fundação Roberto Marinho Rio de 

Janeiro RJ LEED NC 3.0

Torre Oscar Niemeyer     
Rio de 
Janeiro RJ LEED CS 3.0

FL Corporate CTE  Aflalo & Gasperini VENTUR EMPREENDIMENTOS 
LTDA São Paulo SP LEED CS 3.0

JK18 CTE   
JK 18 EMPREENDIMENTO 

IMOBILIÁRIO S.A. São Paulo SP LEED CS 3.0

SPAIPA - Nova Fábrica 
Maringa Petinelli   SPAIPA S/A Maringa PR LEED NC 3.0

SPAIPA - Vestiários 
Maringa Petinelli   SPAIPA S/A Maringa PR LEED NC 3.0

Bank of America - 
International Plaza    Bank of America São Paulo SP LEED CI 3.0

OPPORTUNITY CTE  Arq & Urb Projetos Opportunity Fundo de 
Invetimento Imobili 

Rio de 
Janeiro RJ LEED CS 3.0

Torre Santander    Manager Ecoeficiency São Paulo SP LEED 
EB_OM 3.0

Garagem Urubupunga 
Administração CTE  WW Arq. Auto Viação Urubupunga Santana de 

Parnaiba SP LEED NC 3.0
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® em processo de certificação 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa de 
Consultoria 

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  

Garagem Urubupunga 
Manutenção CTE  WW Arq. Auto Viação Urubupunga Santana de 

Parnaiba SP LEED NC 3.0

Garagem Urubupunga Master 
Site CTE  WW Arq. Auto Viação Urubupunga Santana de 

Parnaiba SP LEED NC 3.0

Destilaria Agua Bonita - 
Administrativo Master Ambiental   Destilaria Água Bonita Tarumã SP LEED NC 3.0

Destilaria Agua Bonita - Apoio Master Ambiental   Destilaria Água Bonita Tarumã SP LEED NC 3.0
Destilaria Agua Bonita - 

Master Site Master Ambiental   Destilaria Água Bonita Tarumã SP LEED NC 3.0

Centro Comercial Paulinia CTE   
Sao Carlos Emp. e Participações 

Ltda São Paulo SP LEED CS 3.0

Ed Comercial 9 de Julho Sustentech Fortenge Jonas Birger Fortenge Construções e 
Empreendimentos São Paulo SP LEED CS 3.0

Evolution Corporate CTE Odebrecht Afalfo & Gasperini Odebrecht Barueri SP LEED CS 3.0
Edifício Capri CTE   Sinco Engenharia Ltda São Paulo SP LEED CS 3.0

Corporate Plaza CTE   São Carlos São Paulo SP LEED 
EB_OM 3.0

Itaim Center CTE   São Carlos São Paulo SP LEED 
EB_OM 3.0

Sede Sustentech - São Paulo Sustentech Sustentech BEIC Arquitetura e 
Design 

Sustentech Desenvolvimento 
Sustentável São Paulo SP LEED CI 3.0

Centro Tecnológico Campinas 
- CTC 01    Grupo Santander Brasil Campinas SP LEED NC 3.0

Centro Tecnológico Campinas 
- CTC 02    Grupo Santander Brasil Campinas SP LEED NC 3.0

Centro Tecnológico Campinas 
- CTC 03    Grupo Santander Brasil Campinas SP LEED NC 3.0

Centro Tecnológico Campinas 
Master Site    Grupo Santander Brasil Campinas SP LEED NC 3.0
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® em processo de certificação 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa de 
Consultoria 

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  

Edifício Corporate Plaza CTE   São Carlos São Paulo SP LEED 
EB_OM 3.0

Edifício Itaim Center    São Carlos São Paulo SP LEED 
EB_OM 3.0

SESC Birigui CTE   
SESC - Serviço Social do 

Comércio Birigui SP LEED NC 3.0

CD PERUS    Grupo Manserv /C3 São Paulo SP LEED NC 3.0

Geo Elétrica Tamboara CTE   
Geo Elétrica Tamboara 

Bioenergia SPE Tamboara PR LEED NC 3.0

Centro Empresarial 
Botafogo    São Carlos Empr. e Part. S.A. Rio de 

Janeiro RJ LEED 
EB_OM 3.0

City Tower    São Carlos Empr. e Part. S.A. Rio de 
Janeiro RJ LEED 

EB_OM 3.0

Nova Sede Lorenge    Lorenge S.A. Vitoria ES LEED NC 3.0
Biblioteca Pública Estadual 

do RJ    Secretaria de Cultura do RJ Rio de 
Janeiro RJ LEED NC 3.0

SEDE SPM ENGENHARIA    Spm Engenharia Porto Alegre RS LEED NC 3.0

Catuai Cascavel    
Proeste Empresas Reunidas do 

Oeste do PR Cascavel PR LEED CS 3.0

CETEC edifício 2 Sustentech  
GPS KAL Assessoria e 

Projetos Brasil Foods Jundiaí SP LEED NC 3.0

CETEC edifício 4 Sustentech  
GPS KAL Assessoria e 

Projetos Brasil Foods Jundiaí SP LEED NC 3.0

CETEC edifício 6 Sustentech  
GPS KAL Assessoria e 

Projetos Brasil Foods Jundiaí SP LEED NC 3.0

CETEC Master Site Sustentech  
GPS KAL Assessoria e 

Projetos Brasil Foods Jundiaí SP LEED NC 3.0
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® em processo de certificação 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa de 
Consultoria 

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  

CN II    Confidere Incorporadora Imobiliária Rio de Janeiro RJ LEED 
NC 3.0

Campo Belo Corporate Tower    
MSB Sanchez Construtora e 

Incorporadora São Paulo SP LEED 
CS 3.0

ARENA MULTIUSO PARA A 
COPA DO MUNDO FIFA CTE Odebrecht e 

AEG  
ARENA PERNAMBUCO NEGÓCIOS 

E INVESTIMENTO 
São Lourenço 

da Mata PE LEED 
NC 3.0

Corporate Jardim Botânico Engineering Thá 
Engenharia 

Baggio & Schiavon 
Arquitetura 

KGMA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. Curitiba PR LEED 

CS 3.0

CENTRO EMPRESARIAL 
FIORESE FERNANDES    

CONSTRUTORA FIORESE 
FERNANDES São Paulo SP LEED 

CS 3.0

BMX Gleba B B1 Odebrecht   Odebrecht Realizações Imobiliárias São Paulo SP LEED 
CS 3.0

BMX Gleba B B2 Odebrecht   Odebrecht Realizações Imobiliárias São Paulo SP LEED 
CS 3.0

BMX Gleba B B3 Odebrecht   Odebrecht Realizações Imobiliárias São Paulo SP LEED 
CS 3.0

BMX Gleba B Master Site Odebrecht   Odebrecht Realizações Imobiliárias São Paulo SP LEED 
CS 3.0

Hospital Nove de Julho - Nova 
Torre    Hospital Nove de Julho São Paulo SP LEED 

NC 3.0

BMX Odebrecht   Odebrecht Realizações Imobiliárias São Paulo SP LEED 
ND 3.0

Colinas Green Tower    
Empreendimentos Shopping Colinas 

Ltda 
São José dos 

Campos SP LEED 
CS 3.0

JK18    
JK 18 EMPREENDIMENTO 

IMOBILIÁRIO S.A. São Paulo SP LEED 
CS 3.0

REC Sapucaí    Rec Sapucaí S.A. Rio de Janeiro RJ LEED 
CS 3.0

ABP2- Master Site    
Roberta Servicos e Investimentos 

Ltda. Itu SP LEED 
CS 3.0
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® em processo de certificação 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa de 
Consultoria 

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  

Bloco A    
Roberta Serviços e Investimentos 

Ltda. Itu SP LEED 
CS 3.0

Bloco B    
Roberta Serviços e Investimentos 

Ltda. Itu SP LEED 
CS 3.0

Bloco C    
Roberta Serviços e Investimentos 

Ltda. Itu SP LEED 
CS 3.0

CENTRO EMPR OFFICE 
PARK - BLOCO III ENE Consultores Joal 

Teitelbaum 
MOS Arquitetos 

Associados 
GOMES PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS LTDA Florianópolis SC LEED 
NC 3.0

Paulista 2028    GPBN PAULISTA SPE S/A São Paulo SP LEED 
CS 3.0

EZ Towers - Master Site    
EZ Tec Empreendimentos E 

Partipacoes SA São Paulo SP LEED 
CS 3.0

EZ TOWERS-TORRE A    
EZ Tec Empreendimentos E 

Partipacoes SA São Paulo SP LEED 
CS 3.0

EZ TOWERS-TORRE B    
EZ Towers (Garicema Empreend 

Imob Ltda) São Paulo SP LEED 
CS 3.0

Torre Augusta ENE Consultores  
Aflalo e Gasperini 

Arquitetos 
Avelino Correa Empreend. Imob. 

Part. SA São Paulo SP LEED 
CS 3.0

CAP S/A Arena dos 
Paranaenses Petinelli  Carlosarcosarquitectura CAP S/A Arena Dos Paranaenses Curitiba PR LEED 

NC 3.0

Centro Empresarial Antonio 
Peretti-CEAP    A.Peretti Participacoes LTDA Curitiba PR LEED 

CS 3.0

Syene Corporate Acade Arquitetura e 
Consultoria   

SYENE EMPREENDIMENTOS 
CORPORATE LTDA Salvador BA LEED 

CS 3.0

Wai Wai Bloco A    Cumbuco Palm Beach I Ltda Fortaleza CE LEED 
CS 3.0

Wai Wai Bloco B    
Magis Incorporações e 

Participações Fortaleza CE LEED 
CS 3.0

Wai Wai Bloco C    
Magis Incorporações e 

Participações Frotaleza CE LEED 
CS 3.0

 
  



Anexos_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

168 

 

(cont.): Lista de empreendimentos LEED® em processo de certificação 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa de 
Consultoria 

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  

Wai Wai Bloco D    
Magis Incorporações e 

Participações Fortaleza CE LEED CS 3.0

Wai Wai Bloco F    
Magis Incorporações e 

Participações Fortaleza CE LEED CS 3.0

Wai Wai Eco Residence 
Master Site    Cumbuco Palm Beach I Ltda Fortaleza CE LEED CS 3.0

Wai Wai Fitness    
Magis Incorporações e 

Participações Fortaleza CE LEED CS 3.0

Wai Wai Restaurant    
Magis Incorporações e 

Participações Fortaleza CE LEED CS 3.0

Hospital Regional Dr Marcio 
Paulino Novva Solution  

Bross 
Arquitetura 

Secretaria de Saúde do  
Estado de MG Sete Lagoas MG LEED NC 3.0

Edificio Novo Mundo    Prevhab Previdencia Complementar Rio de 
Janeiro RJ LEED CS 3.0

CD São Carlos - Edificio B    Construtora Laguna São Carlos SP LEED CS 3.0

SPAIPA - Fábrica Curitiba Petinelli   SPAIPA Industria De Bebidas Curitiba PR LEED 
EB_OM 3.0

HOTEL PLATHÔ Acade Arquitetura e 
Consultoria  

MD 
ARQUITETOS 

MYMAX SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO S/A Fortaleza CE LEED NC 3.0

Presidente Vargas 
Opportunity    

Opportunity Fundos de 
Investimento 

Rio de 
Janeiro RJ LEED CS 3.0

Presidente Vargas SIG 01    SIG 01 Empreendimentos Ltda. Rio de 
Janeiro RJ LEED CS 3.0

Borg Warner Itatiba Master 
Site 

Acade Arquitetura e 
Consultoria 

WM 
Engenharia  Borg Warner Brasil Ltda Itatiba SP LEED NC 3.0

Predio 10 Entrada Borg 
Warner Brasil 

Acade Arquitetura e 
Consultoria 

WM 
Engenharia  Borg Warner Brasil Ltda Itatiba SP LEED NC 3.0

Predio 40 Cargas Borg 
Warner Brasil 

Acade Arquitetura e 
Consultoria 

WM 
Engenharia  Borg Warner Brasil Ltda Itatiba SP LEED NC 3.0

 
  



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Anexos                                                                                                                        

169 

 

(cont.): Lista de empreendimentos LEED® em processo de certificação 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa de 
Consultoria 

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  

Predio 60 Engenharia Borg 
Warner Brasil 

Acade Arquitetura e 
Consultoria 

WM 
Engenharia  Borg Warner Brasil Ltda Itatiba SP LEED 

NC 3.0

Predio 70 Refeitório Borg 
Warner Brasil 

Acade Arquitetura e 
Consultoria 

WM 
Engenharia  Borg Warner Brasil Ltda Itatiba SP LEED 

NC 3.0

Predio 80 Industrial Borg 
Warner Brasil 

Acade Arquitetura e 
Consultoria 

WM 
Engenharia  Borg Warner Brasil Ltda Itatiba SP LEED 

NC 3.0

Sheraton Reserva do Paiva    Promovalor Investimentos Cabo de Santo 
Agostinho  PE LEED 

NC 3.0

REVITALIZAÇÃO EDIFÍCIO 
MANCHETE    

BRPR XXVII EMPREEND. 
PARTICIP. LTDA Rio de Janeiro RJ LEED 

CS 3.0

Nações Unidas 1 Master Site    
Sustentech Desenvolvimento 

Sustentável São Paulo SP LEED 
CS 3.0

Nações Unidas 1 T1    
Sustentech Desenvolvimento 

Sustentável São Paulo SP LEED 
CS 3.0

Nações Unidas 1 T2    
Sustentech Desenvolvimento 

Sustentável São Paulo SP LEED 
CS 3.0

Expansão Franke - Fábrica Acade Arquitetura e 
Consultoria   

Franke Sistemas de Cozinhas do 
Brasil Joinville SC LEED 

NC 3.0

Expansão Franke - Prédio 
Adminstrativo 

Acade Arquitetura e 
Consultoria   

Franke Sistemas de Cozinhas do 
Brasil Joinville SC LEED 

NC 3.0

Expansão Franke Un Joinville 
Master Site 

Acade Arquitetura e 
Consultoria   

Franke Sistemas de Cozinhas do 
Brasil Joinville SC LEED 

NC 3.0

Arena Palmeiras CTE Wtorre   
Wtorre Arenas Empreend. 

Imobiliários São Paulo SP LEED 
NC 3.0

Barros Loureiro    São Carlos Emp. e Part. SA São Paulo SP LEED 
CS 3.0

VERA CRUZ II ENE Consultores   
VERA CRUZ II DES. IMOBILIÁRIO 

SPE LTDA São Paulo SP LEED 
CS 3.0

TEMPLO DE SALOMÃO    
IGREJA UNIVERSAL DO REINO 

DE DEUS São Paulo SP LEED 
NC 3.0
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® em processo de certificação 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa de 
Consultoria 

ConstrutoraArquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  

Port Corporate    Tishman Speyer Rio de Janeiro RJ LEED CS 3.0
CENTRO ADMINISTRATIVO 

CIDADE NOVA    
SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS 

E PART. S.A. Rio de Janeiro RJ LEED CS 3.0

MARIANO TORRES 
CORPORATE 729      Curitiba PR LEED CS 3.0

Edificio Tarumã    Aroeira Adm de Bens Próprios Curitiba PR LEED CS 3.0

Coca Cola Manaus - Master Site    The Coca Cola Company Manaus AM LEED 
EB_OM 3.0

Olímpia    
OLIMPIA PROJETO RUA DO ROCIO 

86 SPE S.A. São Paulo SP LEED CS 3.0

Dresser-Rand Brasil-Nova 
Unidade Fabril    Dresser-Rand do Brasil Ltda Santa Barbara 

d’Oeste SP LEED NC 3.0

SEBRAE - Fortaleza Building    SEBRAE - Fortaleza Building Fortaleza CE LEED 
EB_OM 3.0

JeF    Banco JBS São Paulo SP LEED CI 3.0
BMX Gleba A A2 Odebrecht   Odebrecht Realizações Imobiliárias São Paulo SP LEED CS 3.0
BMX Gleba C C1 Odebrecht   Odebrecht Realizações Imobiliárias São Paulo SP LEED CS 3.0
SESC Guarulhos    SESC - Serviço Social do Comércio São Paulo SP LEED NC 3.0

Informov Arquitetura e 
Engenharia    

Informov LTDA Arquitetura e 
Engenharia São Paulo SP LEED CI 3.0

Edificio Mourato Coelho    Susplan São Paulo SP LEED CS 3.0

Barra Trade Prime    
RIC-06 SPE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS Rio de Janeiro RJ LEED CS 3.0

Arena Gremio Foot Ball Porto 
Alegrense    Arena Grêmio Porto-Alegrense SA Porto Alegre RS LEED NC 3.0

BMX Gleba A A1    Odebrecht Realizações Imobiliárias São Paulo SP LEED NC 3.0
BMX Gleba A A2    Odebrecht Realizações Imobiliárias São Paulo SP LEED CS 3.0

BMX Gleba A Master Site    Odebrecht Realizações Imobiliárias São Paulo SP LEED CS 3.0
BMX Gleba A Shopping    Odebrecht Realizações Imobiliárias São Paulo SP LEED CS 3.0
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® em processo de certificação 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa de 
Consultoria 

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  

Parque Cidade Corporate - 
Torre A    PREVI Brasília DF LEED 

EB_OM 3.0

Barao de Piracicaba Master 
Site    

Porto Seguro Companhia de 
Seguros Gerais São Paulo SP LEED NC 3.0

Barao de Piracicaba Torre A    
Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais São Paulo SP LEED NC 3.0

Barao de Piracicaba Torre B    
Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais São Paulo SP LEED NC 3.0

Shopping Américas Sustentech Grupo Pão de 
Açúcar 

Grupo Pão de 
Açúcar Grupo Pão de Açúcar Rio de 

Janeiro RJ LEED CS 3.0

Benjamin Lins    VCG Empreendimentos Curitiba PR LEED CS 3.0
Condomínio Comercial 

Eurobusiness    BBB Consultores Curitiba PR LEED CS 3.0

BG EP Brasil Ltda Global 
Technology Cent    BG Group Rio de 

Janeiro RJ LEED NC 3.0

SEDE ADM PETROBRAS  
MASTER SITE    PETROBRAS S.A. Santos SP LEED NC 3.0

SEDE ADM PETROBRAS 
TORRE 1    PETROBRAS S.A. Santos SP LEED NC 3.0

Cidade de Lima - Torre 1    
Odebrecht Realizações 

Imobiliárias 
Rio de 
Janeiro RJ LEED CS 3.0

Spectrum Eco Sustentech  Chris Carneiro Spectrum Consultoria 
Econômica Ltda São Paulo SP LEED CI 3.0

Nova Sede Infoglobo    
Infoglobo Comunicação e 

Participações S. 
Rio de 
Janeiro RJ LEED NC 3.0

SAS São Paulo Office    SAS INSTITUTE BRASIL São Paulo SP LEED CI 3.0
EDIFÍCIO SEDE 
CNI/SESI/SENAI 

Acade Arquitetura e 
Consultoria LDN  SENAI Brasília DF LEED NC 3.0

ATRIUM    Pedra Branca Emp. Imob. S.A. Palhoça SC LEED CS 3.0
CORPORATIVO I    Pedra Branca Emp. Imob. S.A. Palhoça SC LEED CS 3.0
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® em processo de certificação 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa de 
Consultoria 

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  

Edifício WT JK Bloco B Sustentech BR 
Properties 

Arquitectonica 
Washington Fluza BR Properties São Paulo SP LEED 

CS 3.0

Laboratório Fleury-Unidade Vila 
Mariana Sustentech Fleury S.A. ACR Arquitetura e 

Planejamento Fleury S.A. São Paulo SP LEED 
NC 3.0

Edifício Renner Sustentech Lojas Renner Santini e Rocha 
Arquitetura Lojas Renner Porto Alegre RS LEED 

NC 3.0

Centro Administrativo de Suape    Construtora Queiroz Galvão SA Ipojuca PE LEED 
CS 3.0

Jaguare Master Site Sustentech Horizon 13 Aflalo & Gasperini Horizon 13 São Paulo SP LEED 
CS 3.0

Jaguare Torre 1 Sustentech Horizon 13 Aflalo & Gasperini Horizon 13 São Paulo SP LEED 
CS 3.0

Jaguare Torre 2 Sustentech Horizon 13 Aflalo & Gasperini Horizon 13 São Paulo SP LEED 
CS 3.0

ATP TRADE CENTER    PSI Recife PE LEED 
NC 3.0

BVEP Nigri PLaza    
BVEP Empreendimentos 

Imobiliários 
Rio de 
Janeiro RJ LEED 

CS 3.0

Palhano Square Garden    
Palhano Square Garden-Cond. 

Empresarial Londrina PR LEED 
CS 3.0

Fleury Braz Leme Sustentech Fleury S.A. ACR Arquitetura Fleury S.A. São Paulo SP LEED 
CI 3.0

Nike Factory Store Sustentech Nike do 
Brasil MPDM Arquitetos Nike Novo 

Hamburgo RS LEED 
CI 3.0

Vila Olimpia Square    
Odebrecht Realizações SP 25 

Empreendimen São Paulo SP LEED 
CS 3.0

Hospital SPDM    
SPDM - Ass. Paulista P/ Desenv. 

Medicina São Paulo SP LEED 
HC 3.0

CENTRO DE TREINAMENTO 
SEBRAE PIAUÍ    SEBRAE PIAUÍ Teresina PI LEED 

NC 3.0
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® em processo de certificação 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa de 
Consultoria 

Construtora Arquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  

Norte Shopping Manaus Sustentech Saphyr  Paulo 
Baruki Saphyr Manaus AM LEED 

CS 3.0

ROBERTO MARINHO    
BNC LONDRES DESENVOLVIMENTO 

IMOBILIÁRIO São Paulo SP LEED 
CS 3.0

Fábrica Boticário    O Boticário Salvador BA LEED 
NC 3.0

Galpão CD Boticário    O Boticário São Gonçalo dos 
Campos BA LEED 

NC 3.0

Green Towers Brasília - 
Torre Central    Tishman Speyer Brasília DF LEED 

CS 3.0

BLOCO I    Empreendimento Comercial CNC Brasília Brasília DF LEED 
CS 3.0

BLOCO II    
Confederação Nacional do Comércio de 

Ben Brasília DF LEED 
CS 3.0

BLOCO III    
Confederação Nacional do Comércio de 

Ben Brasília DF LEED 
CS 3.0

BLOCO IV    
Confederação Nacional do Comércio de 

Ben Brasília DF LEED 
CS 3.0

Office Park Pirituba BLOCO 
4    

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E 
PARTICIPAÃıE São Paulo SP LEED 

CS 3.0

Office Park Pirituba BLOCO 
5    

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E 
PARTICIPAÃıE São Paulo SP LEED 

CS 3.0

Office Park Pirituba BLOCO 
6    

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E 
PARTICIPAÃıE São Paulo SP LEED 

CS 3.0

Office Park Pirituba BLOCO 
E1    

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E 
PARTICIPAÃıE São Paulo SP LEED 

CS 3.0

Office Park Pirituba BLOCO 
E2    

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E 
PARTICIPAÃıE São Paulo SP LEED 

CS 3.0

Office Park Pirituba 
MASTER SITE    LOG Commercial Properties São Paulo SP LEED 

CS 3.0
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(cont.): Lista de empreendimentos LEED® em processo de certificação 
Fonte: GBC BRASIL, 2012d. 

 

Nome do Projeto 
Empresa de 
Consultoria 

ConstrutoraArquiteto Proprietário Cidade Estado Versão  

Grand Hyatt Rio de Janeiro    
RIO JV PARTNERS PARTICIPAÇÕES 

LTDA 
Rio de 
Janeiro RJ LEED NC 3.0

CONJUNTO ITAIGARA    Edificações Itaigara S/A Salvador BA LEED CS 3.0
Bloomberg Sao Paulo    Bloomberg LP São Paulo SP LEED CI 3.0

CCP RIO GANDU -200    CCP Queimados RJ LEED CS 3.0
GR JUNDIAI MASTER SITE CTE  MVEP Gr Properties Jundiaí SP LEED CS 3.0

Starbucks Iguatemi Alphaville São 
Paulo      São Paulo SP LEED 

Retail 1.0
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ANEXO 3 – ALTERAÇÕES LEED® NC versão 2.2 (2006) para LEED® NC 2009 

 

A tabela apresentada a seguir contém alterações de requisitos e acréscimo de 

créditos para certificação LEED® Novas Construções por ocasião da segunda edição da 

versão 2, traduzida do original em inglês. 

 

Alterações LEED® NC v. 2.2 (2006) para LEED® NC 2009 
 

Energia e atmosfera Mudanças 
Pré-requisito 2 -  
Performance Mínima de 
Energia 

• Intenção esclarecida. 
• Atualizada referência padrão para ASHRAE / IESNA Padrão 90,1 

de 2007. 
• Revisado para incluir melhoria de desempenho mínimo de 

energia, anteriormente em EAc1. 
• Revisado para incluir três caminhos de conformidade refletindo 

EAc1. 
• Adicionado projetos de linguagem de endereçamento na 

Califórnia. 
Crédito 1 Otimização da 
performance energética 

• Redistribuídos 1-10 pontos de 1-19 pontos. 
• Atualizada referência padrão para ASHRAE / IESNA Padrão 

90,1-2007. 
• Realização da revisão de limiares. Limiares superiores e 

inferiores foram adicionados. 
• Adicionado projetos de linguagem de endereçamento na 

Califórnia. 
• Caminho prescritivo Opção 2 agora inclui guias de design 

avançadode energia para pequenos armazéns de varejo e 
pequenos armazéns e edifícios de autoarmazenagem. 

Crédito 2 Geração local 
de energia renovável 

• Redistribuídos nos pontos 1-3 a 1-7 pontos. 
• Realização da revisão de limiares. Limites inferiores e superiores 

acrescentados. 
Crédito 3 Melhoria no 
comissionamento 

• Redistribuídos a partir de 1 ponto para 2 pontos. 

Crédito 4 Melhoria na 
gestão de gases 
refrigerantes 

• Redistribuídos a partir de 1 ponto para 2 pontos. 
• Idioma acrescentado proibindo a operação de sistemas de 

extinção de incêndios que contêm substâncias destruidoras de 
ozônio. 

Crédito 5 Medições e 
Verificações 

• Redistribuídos a partir de 1 ponto para 3 pontos. 
• Obrigatoriedade adicionada para fornecer processo de correcção 

no caso plano de M & V mostrar que a economia de energia não 
está sendo alcançada. 

Crédito 6 Energia Verde • Redistribuídos a partir de 1 ponto para 2 pontos. 
 • A certificação de produto Green-e foi esclarecida para especificar 

produtos energéticos Green-e. 
 • Idioma acrescentado esclarecendo que todas as compras de 

energia verde são baseadas na quantidade de energia 
consumida, e não no custo. 

 
Adaptado de GBC BRASIL, 2011b. 
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(cont.): Alterações LEED® NC v. 2.2 (2006) para LEED® NC 2009 
 

Energia e atmosfera Mudanças 
Pré-requisito 2 -   • Intenção esclarecida. 
Performance Mínima de 
Energia 

• Atualizada referência padrão para ASHRAE / IESNA Padrão 
90,1 de 2007. 

 • Revisado para incluir melhoria de desempenho mínimo de 
energia, anteriormente em EAc1. 

 • Revisado para incluir três caminhos de conformidade 
refletindo EAc1. 

 • Adicionado projetos de linguagem de endereçamento na 
Califórnia. 

Crédito 1 Otimização da 
performance energética 

• Redistribuídos 1-10 pontos de 1-19 pontos. 
• Atualizada referência padrão para ASHRAE / IESNA Padrão 

90,1-2007. 
• Realização da revisão de limiares. Limiares superiores e 

inferiores foram adicionados. 
• Adicionado projetos de linguagem de endereçamento na 

Califórnia. 
• Caminho prescritivo Opção 2 agora inclui guias de design 

avançadode energia para pequenos armazéns de varejo e 
pequenos armazéns e edifícios de autoarmazenagem. 

Crédito 2 Geração local de 
energia renovável 

• Redistribuídos nos pontos 1-3 a 1-7 pontos. 
• Realização da revisão de limiares. Limites inferiores e 

superiores acrescentados. 
Crédito 3 Melhoria no 
comissionamento 

• Redistribuídos a partir de 1 ponto para 2 pontos. 

Crédito 4 Melhoria na gestão 
de gases refrigerantes 

• Redistribuídos a partir de 1 ponto para 2 pontos. 
• Idioma acrescentado proibindo a operação de sistemas de 

extinção de incêndios que contêm substâncias destruidoras 
de ozônio. 

Crédito 5 Medições e 
Verificações 

• Redistribuídos a partir de 1 ponto para 3 pontos. 
• Obrigatoriedade adicionada para fornecer processo de 

correcção no caso plano de M & V mostrar que a economia 
de energia não está sendo alcançada. 

Crédito 6 Energia Verde • Redistribuídos a partir de 1 ponto para 2 pontos. 
• A certificação de produto Green-e foi esclarecida para 

especificar produtos energéticos Green-e. 
• Idioma acrescentado esclarecendo que todas as compras de 

energia verde são baseadas na quantidade de energia 
consumida, e não no custo. 

Materiais e recursos Mudanças 
Crédito 1.1 Reuso do edifício, 
Manter Paredes, Pisos e 
Coberturas Existentes 

• Combinado com MRc1.2 anterior. 
• redistribuídos 1-2 pontos a pontos 1-3. 
• Adicionado um limiar inferior de conquista. 

Crédito 2 Gestão de 
Resíduos da Construção 

• Combinado MRc2.1 e 2,2 em um crédito. 

Crédito 3 Reuso de Materiais • Combinado MRc3.1 e 3,2 em um crédito. 
Crédito 4 Conteúdo Reciclado • Combinado MRc4.1 e 4,2 em um crédito. 
Crédito 5 Materiais Regionais • Combinado MRc5.1 e 5,2 em um crédito. 
Crédito 7 Madeira Certificada • Não foram feitas alterações para lançamento 2009. Crédito 

está passando por um processo de desenvolvimento em 
separado e será escolhido fora do sistema de classificação 
LEED 2009 como um único crédito. 

 
Adaptado de GBC BRASIL, 2011b. 
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(cont.): Alterações LEED® NC v. 2.2 (2006) para LEED® NC 2009 
 

Qualidade ambiental 
interna 

Mudanças 

Pré-requisito 1  
Desempenho Mínimo da 
Qualidade do Ar Interno 

• Atualizada referência padrão para ASHRAE Standard 62,1-
2007. 

Pré-requisito 2  
Controle da fumaça do 
cigarro 

• Residencial (Caso 2) esclareceu a incluir hospitalidade. 
• Linguagem adicionada destinada a sinalização na opção 1 e 

opção 2. 
• Adicionado exigência de portas clima de tira-e janelas externas 

em projetos residenciais. 
Crédito 1 Monitoração do Ar 
Externo 

• Atualizada referência padrão para ASHRAE Standard 62,1-
2007. 

• Esclarecido requisito para dispositivo de medição de fluxo de 
ar ao ar livre.  

• Adicionada uma nota de Caso 2 destinada a exigência de 
monitorização em espaços densamente ocupados.. 

Crédito 2 Aumento da 
Ventilação 

• Atualizada referência padrão para ASHRAE Standard 62,1-
2007. 

Crédito 3.1 Plano de Gestão 
de Qualidade do Ar, Durante 
a Construção 

• Atualizada referência padrão para o Sheet Metal e Ar 
Condicionado Nacional Contractors Association (SMACNA) 
Diretrizes QAI dos edifícios ocupados em construção, 2 ª 
Edição, 2007 ANSI / SMACNA 008-2008 (capítulo 3). 

Crédito 3.2 Plano de Gestão 
de Qualidade do Ar, Antes 
da ocupação 

• Esclarecidos os requisitos para implantação do plano de 
gerenciamento QAI no cronograma. 

• Esclareceu que todos os acabamentos devem ser instalados 
antes de flush-out. 

• Limite para o nível de formaldeído foi revisto 50-27 partes por 
bilhão em Opção 2, teste de ar. 

Crédito 4.1 Materiais de 
Baixa Emissão, Adesivos e 
Selantes 

• Adicionada uma nota abordando o uso de um orçamento de 
VOC. 

Crédito 4.2 Materiais de 
Baixa Emissão, Tintas e 
Vernizes 

• Removido limites de COV de idioma do sistema de 
classificação. 

• Alterados primers dos requisitos Selo Verde para os requisitos 
SCAQMD. 

• Adicionada uma nota abordando o uso de um orçamento de 
VOC. 

 • Adicionado a opção 2, que exige que todos os elementos de 
pavimentação instalados no interior do edifício deve atender a 
testes e requisitos do produto do Departamento de Saúde da 
Califórnia Prática de Serviços Standard para o Teste de 
Emissões Voláteis Orgânicos de várias fontes Usando 
pequena escala Câmaras Ambientais, incluindo 2004 adendos. 

Crédito 5 Controle interno 
de poluentes e produtos 
químicos 

• Comprimento necessário para o sistema de entrada 
permanente passou de 6 pés para 10 pés; exigido nos pontos 
de entrada regulares. 

• Adicionada exigência de apresentação de contenção para a 
eliminação de resíduos líquidos perigosos em locais onde a 
água e a mistura química ocorre. 

Crédito 6.2 Controle de 
Sistemas, Conforto Térmico 

• Atualizada referência padrão para ASHRAE Standard 62,1-
2007. 

Crédito 7.2 Conforto 
Térmico, Verificação 

• Esclareceu que EQc7.1 deve ser conquistada, a fim de ser 
elegível para EQc7.2. 

• Esclareceu que os projetos residenciais não são elegíveis para 
este crédito. 

 
Adaptado de GBC BRASIL, 2011b. 



Anexos____________________________________________________________________________________________   

178 

 

(cont.): Alterações LEED® NC v. 2.2 (2006) para LEED® NC 2009 
 
Qualidade ambiental 
interna 

Mudanças 

Crédito 8.1 Iluminação 
Natural e Paisagem, Luz do 
dia 

• Excluídos os vidros opção cálculo do fator. 
• Opção de modelo de Simulação atualizado para incluir no 

máximo 500 pés-vela em condições de céu claro. Projetos com 
tons automatizados para controle de brilho só precisa 
demonstrar o cumprimento dos níveis mínimos FC.Added 
Prescriptive Option. 

• Opção Adicionado 3, que permite uma combinação de opções 1 
e 2, com base na metragem quadrada. 

Inovação e processo  
do projeto 

Mudanças 

Crédito 1 Inovação no 
Projeto: Insira o título 

• Redistribuídos 1-4 pontos a 1-5 pontos. 
• Adicionada condição de que não mais de 3 créditos exemplares 

de desempenho podem ser concedidos. 
Créditos regionais Mudanças 
Crédito 1 Prioridades 
Regionais 

• Adicionado categoria de crédito novo e de crédito, no valor de 1-
4 pontos. 

 
Adaptado de GBC BRASIL, 2011b. 
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ANEXO 4 – SISTEMA DE AR CONDICIONADO 

 

A especificação técnica do projeto para o sistema de ar condicionado foi enviada 

via e-mail por Lanna (2013). O corpo do texto da mensagem transcreve-se em seguida. 

 

2.1.2 – FUNCIONAMENTO DO SISTEMA / CAG 

Depois de resfriada nas Unidades Resfriadoras de Líquido, a água circulará a +/-7 oC 

através da rede hidráulica, alimentando as serpentinas das diversas unidades 

climatizadoras. 

Após a retirada do calor do ambiente, a água retornará às unidades resfriadoras para 

completar o ciclo de captação da carga térmica interna, a uma temperatura de +/- 14 oC. 

O sistema de Água Gelada, será composto por 2 ( dois) circuitos hidráulicos: 

• SISTEMA PRIMÁRIO / VAZÃO CONSTANTE: Interliga as bombas primárias (BAGp) 

com as unidades resfriadoras (UR); 

• SISTEMA SECUNDÁRIO - VAZÃO VARIÁVEL: As bombas secundárias (BAGs), 

recirculam a água gelada através dos climatizadores. 

As Bombas Primárias (BAGp) recalcam a água através das Unidades Resfriadoras (UR) 

e as Bombas Secundárias (BAGs) distribuem a água gelada pelas Unidades 

Climatizadoras, tendo como parte comum aos dois sistemas (Primário e Secundário) o 

“by-pass” interno na CAG, o que possibilitara um fluxo constante no sistema primário e 

um fluxo variável no circuito secundário. 

A variação do fluxo no circuito secundário, será garantida pela ação das válvulas de 2 

(duas) vias (proporcionais ou “on-off”), a serem instaladas nos Climatizadores 

responsáveis pelo controle da vazão de Água Gelada através das serpentinas, em função 

da carga térmica instantânea de cada ambiente. 

Deverão também ser instalados medidores de vazão, pressão e temperatura nos circuitos 

secundários, os quais medirão a carga térmica solicitada pelo sistema, ligando ou 

desligando as Unidades Resfriadoras. 

Para uma maior economia de energia, está sendo prevista a utilização de conversor de 

frequéncia nas bombas secundárias (BAGs), os quais deverão ser atuados em função da 

pressão nas redes secundárias. 

Deverão ser instaladas Válvulas Borboleta Motorizadas “ON - 0FF” nas Unidades 

Resfriadoras (Água Gelada e Condensação), de modo a bloquear o fluxo de água, 

através dos equipamentos, quando o sistema de controle atuar, retirando uma das 

Unidades Resfriadoras. 

Cada climatizador fará a troca de calor local. 
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As unidades climatizadoras do tipo “gabinete” serão instaladas em Casas de Máquinas, a 

serem construídas exclusivamente para este fim. 

O ar depois de filtrado, mecanicamente resfriado e desumidificado nas unidades 

climatizadoras, será conduzido aos diversos ambientes a serem condicionados por meio 

de rede de dutos e neles insuflado através de difusores e/ou grelhas, dimensionadas e 

localizadas, conforme projeto. 

Parte do ar insuflado retornará a respectiva unidade climatizadora, sendo captado através 

de frestas no forro, por meio de grelhas e/ou através da luminárias e será conduzido até a 

respectiva Casa de Máquinas. 

O ar exterior será captado por meio de tomada de ar pressurizada, dotada de pré-filtro e 

registro, para que se possa fazer a dosagem adequada do mesmo com o ar de retorno. 

Cada climatizador fará a troca de calor local, sendo prevista a instalação de unidades 

climatizadoras, de forma a atender aos diversos setores e ou ambientes. 

Para os grandes ambientes, as unidades climatizadoras serão do tipo “gabinete”, a serem 

instaladas Casas de Máquinas, construídas exclusivamente para este fim, com a previsão 

de instalação de rede de dutos, para a distribuição do ar. 

O ar depois de filtrado, mecanicamente resfriado e desumidificado nas unidades 

climatizadoras, será conduzido aos diversos ambientes a serem condicionados por meio 

de rede de dutos e neles insuflado através de difusores e/ou grelhas, dimensionadas e 

localizadas, conforme projeto. Parte do ar insuflado retornará à respectiva unidade 

climatizadora, sendo conduzido até à respectiva Casa de Máquinas. 

A especificação do nível de filtragem do sistema foi definida não só para atender às 

novas exigências da NBR-16401 (Classe F5 - MERV-9), bem como ao LEED, a saber, 

Classe G3+F7 (MERV-13). 

Tendo em vista a grande perda de carga dos filtros e com o objetivo de manter a vazão 

constante, está sendo prevista a instalação de variadores de frequência, em todos os 

motores dos climatizadores, os quais deverão ser atuados através de sensores de 

pressão diferencial, a serem instalados nos filtros de ar. 

O ar exterior, responsável pela renovação do ar interno, será captado atraves de tomada 

de ar dotada de pré-filtro e registro, para que se possa fazer a dosagem adequada deste 

com o ar de retorno, antes de se iniciar um novo ciclo no processo de tratamento. 

Para os pequenos ambientes, as unidades serão do tipo “fancolete” (modelos “cassete” 

e/ou de teto), instalados diretamente no ambiente. No caso deste ambientes, uma vez 

que as unidades evaporadoras não possuem pressão disponível para a captação do ar 

externo, está sendo prevista a pressurização setorizada do mesmo. 

Para alguns setores foi prevista a instalação de caixas de VAV (volume de ar variável) de 

forma a possibilitar o controle individualizado de temperatura nas salas, a saber: 
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- Salas / Diretoria e Presidência 

- Salas de Reuniões 

- Salas / Convenções 

Para atender ao LEED, os sistemas de insuflamento de ar individuais com capacidade 

acima 18.000 m3/h, servidos por um ou mais ventiladores deverão possuir controle de 

acionamento otimizado, a saber, controles projetados para automaticamente ajustarem o 

início da operação do sistema de condicionamento de ar a cada dia com a intenção de 

trazer o espaço para os níveis de temperatura desejados imediatamente antes da 

ocupação programada. 

O algoritmo de controle deverá ser programado em função da diferença de temperatura 

do ar interno e o set – point, e o tempo que antecede a efetiva ocupação. 

Nota importante: 

Todo o sistema de condicionamento de ar e de ventilação mecânica (exceto o sistema de 

pressurização de escada) deverá ser desligado automaticamente, no caso do 

acionamento do alarme de incêndio. 

 

 


