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RESUMO 

 

 

A pesquisa procura realizar propostas de ações para melhoria do desempenho sustentável de 

edificações de ensino superior federal, utilizando como modelo exploratório duas edificações 

modelos, como objeto de estudo de caso. Em virtude da existência de duas gerações de 

edificações bastante semelhantes, devido ao padrão conceitual e projetual utilizado também 

busca-se verificar avanços para sustentabilidade que tenham ocorrido no interstício de 

aproximadamente 30 anos entre os projetos analisados. Como marco temporal, tem-se duas 

fases de grande expansão universitária proporcionada pelo governo federal, o MEC-BID III e 

o REUNI. Como método de pesquisa foi utilizado uma revisão bibliográfica, uma pesquisa 

documental e uma pesquisa de campo para mapear a percepção dos especialistas que trabalham 

e gerencias os projetos, obras, operação e manutenção das edificações objetos do estudo. Como 

resultado, espera-se comprovar as questões iniciais buscando relacionar os projetos verificados, 

com os indicadores de sustentabilidade de certificações reconhecidas pela sociedade, 

registrando as boas práticas de projeto para potencializar os critérios de avaliação de 

sustentabilidade. 

 

 

 

Palavras-chaves: Sustentabilidade, PROCEL Edifica, PBE, AQUA, REUNI, 

Ensino Superior Federal. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The research seeks to make proposals for actions to improve the sustainable 

performance of federal higher education buildings, using as an exploratory model two model 

buildings, as object of case study. Due to the existence of two generations of very similar 

buildings, due to the conceptual and design standard used, it is also sought to verify advances 

for sustainability that have occurred in the intersection of approximately 30 years between the 

projects analyzed. As a time frame, there are two phases of great federal university expansion 

provided by the federal government, MEC-BID III and REUNI. As a research method, a 

bibliographical review, a documentary research and a survey were used to map the perception 

of the specialists who work and manage the projects, works, operation and maintenance of the 

object objects of the study. As a result, it is expected to prove the initial questions seeking to 

relate the verified projects, with the sustainability indicators of certifications recognized by the 

company, recording good project practices to enhance the criteria for sustainability assessment. 

 

Keywords: Sustainability, PROCEL Edifica, PBE, AQUA, REUNI, federal higher 

education. 
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1      INTRODUÇÃO 

 

 

1.1       CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

 

O setor da construção civil é tido como um grande consumidor dos recursos e energia 

em todo o mundo (KERN et al., 2016) e tem importante papel na definição das ações que 

fundamentam os objetivos do desenvolvimento sustentável (MMA, 2016a; MMA, 2016b), 

destacando-se como o setor que mais possibilidade tem em incorporar resíduos em novos 

materiais (SANTOS et al., 2011). 

Devido ao seu processo contínuo de expansão, caracteriza-se como responsável direto 

pela construção da estrutura urbana e, tendo através da sua atividade, explorado cerca de 30 a 

40% dos bens naturais do planeta para fabricação de elementos construtivos. Também é 

responsável por gerar cerca de 40% dos resíduos não industriais que impactam o meio ambiente 

desde a fase da extração de matérias-primas, passando pela fabricação dos elementos 

construtivos, da construção da edificação, seguido da fase de utilização e manutenção e por fim 

a demolição. (MAGDALENO e NOBREGA, 2015; FARIA, 2015; FILHO et al., 2014). 

Os dados para o Brasil, referentes aos resíduos da construção civil (RCC) são 

impactantes e correspondem de 50-70% da massa dos resíduos sólidos urbanos (RSU) (MMA, 

2011; IPEA, 2012; FILHO et al., 2014). 

Esse ciclo promove impacto direto no conceito de sustentabilidade, pois além da 

capacidade de promover mudanças nas esferas sociais e nas condições e qualidade de vida da 

sociedade, também tem a capacidade de representar ameaças à sustentabilidade (MACEDO, 

MARTINS, 2015). 

Neste mesmo sentido, Barbosa (2016) caracteriza os centros urbanos como vítimas e 

vilãs das ocorrências de mudanças climáticas, pois concentram mais de 50% da população 

mundial e suas atividades econômicas consomem 70% da energia gerada no mundo. Em nível 

nacional, o Brasil concentra uma população urbana de 84,6%, conforme Censo 2010 (IBGE, 

2010) e estima-se que chegará a 90% em 2020 de acordo com o Programa das Nações Unidas 

para Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT). 
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Diante do cenário atual, a redução do consumo de recursos naturais e do consumo 

energético passa a ser visto como um grande desafio para o setor da construção civil e para uma 

construção sustentável (KERN et al., 2016). 

Por sua vez, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) tem, através de ações contínuas, 

reafirmado a necessidade de controle e implemento de gestões que visem minimizar os 

impactos socioambientais, e segundo Fernandes et al., (2015), através de leis, decretos e normas, 

tem incentivado a etiquetagem das edificações, assim obriga que a gestão pública aja de maneira 

mais eficiente e rigorosa com relação ao ambiente natural e construído, visando obter com a 

posição estratégica da Administração Pública, boas práticas de gestão socioambiental e 

preservação, que gerem resultados e impactos positivos, tanto no ambiente como na sociedade. 

Reforçando o compromisso assumido pelo MMA, em 2001 é lançado a Agenda 

Ambiental na Administração Pública (A3P), tendo como base as recomendações da Agenda 21, 

a Declaração do Rio/92 e a Declaração de Johanesburgo conforme registrado por Freitas et al., 

(2011) e tem como objetivo sensibilizar os gestores da esfera pública para as questões 

ambientais, incentivando princípios e critérios de gestão ambiental nas atividades (GAION, 

2013),  

 

 

1.2       SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 

Em 2003, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), através do programa de 

Restruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), promoveu um intenso 

crescimento da infraestrutura das Instituições de Ensino Superior (IES), onde a previsão inicial 

era de R$2 bilhões possibilitando crescimento da infraestrutura construída e de atendimento aos 

estudantes de nível superior (MEC, 2010). 

Para atendimento ao cronograma da expansão, as instituições de ensino promoveram a 

elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia e a realização das obras, atendendo ao 

cronograma de execuções físicas e financeiras do Governo Federal. 

Na Universidade Federal Fluminense (UFF) o REUNI, conforme o Relatório de Gestão 

2006-2014 (UFF, 2015), possibilitou um crescimento de 72% em área construída, passando de 

248.401,50 m² para 428.401,50 m² em 2014. Como consequência deste crescimento, houve um 

aumento dos custos de manutenção e operação das edificações e das áreas comuns dos campi  
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Diversos campi da UFF foram contemplados, em especial o campus do Gragoatá, 

passando de 34.345m² para 84.118m², registrando um aumento de 145% de área construída. No 

Anexo II, registra-se o Plano Diretor do campus do Gragoatá, com a identificação das 

edificações do programa REUNI (UFF, 2015). 

Neste campus passou a coexistir duas gerações de edificações identificadas como 

padrão UFASA1 . Uma datada da década de 1980, onde neste campus foram construídas 6 

unidades financiada pelo programa MEC-BID III2 e outra geração de edificação financiada pelo 

REUNI, década 2010, onde foram executadas mais 5 unidades. 

Quanto ao projeto arquitetônico utilizado como base da atual expansão, permaneceram, 

em sua essência, os mesmos utilizados na década de 1980, salvo as atualizações e 

modernizações das instalações projetadas, mesmo havendo lapso de aproximadamente 30 anos 

entre os dois programas de expansão e consolidação universitária. 

Tendo em vista o crescente envolvimento de todos os setores da sociedade com as 

questões relacionadas à sustentabilidade, este estudo busca responder a seguinte questão de 

pesquisa: como promover melhor adequação dos projetos das novas edificações da UFF aos 

padrões de sustentabilidade, melhorar o desempenho, assim como reduzir o custo operacional 

das edificações existentes? 

 

 

1.3       OBJETIVO GERAL 

 

 

Propor ações para a melhoria do desempenho sustentável das edificações de ensino 

superior da UFF. 

 

 

 

 

                                                 

1 – UFASA: Unidade Funcional de Administração e Salas de Aula. Trata-se de unidades arquitetônicas que se 

repetem nos campi da UFF, configuradas num modelo que responde adequadamente a cada atividade, isto é, 

unidades padronizadas, porém flexíveis. Fonte: Superintendência de Arquitetura e Engenharia da UFF 

2 – Os programas MEC/BID foram convênios entre o MEC e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

implantados na década de 1970 a 1980 tendo como finalidade a consolidação da implantação inicial de Campi 

Universitários e buscava solucionar as deficiências das universidades. O governo federal instaurou sucessivos 

programas que resultaram nos Programas MEC/BID I, II e III. 
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1.4       OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

Levantar e organizar os projetos de construção de edificações padrão UFASA da UFF; 

Identificar os agrupamentos e itens mais relevantes à sustentabilidade em edificações a 

partir de metodologias existentes para a certificação de edificações no campo da 

sustentabilidade; 

Ranquear os aspectos mais relevantes e propor melhorias; 

Identificar a percepção dos profissionais técnicos da Universidade quanto a validade das 

propostas de intervenção nas edificações. 

 

 

1.5       DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

O estudo será delimitado a análise de duas edificações tipo UFASA do Campus do 

Gragoatá da UFF, se atendo em ambas as edificações aos elementos que compõe o escopo 

necessário para avaliação conforme os selos de certificação PROCEL Edifica e o AQUA-HQE. 

Como exemplar da primeira geração de UFASA no campus do Gragoatá, será analisado 

o bloco B e como exemplar da nova geração de edificações, será analisado o bloco P. 

 

 

1.6       RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 

A atual situação caracterizou-se por um crescimento da infraestrutura no setor de 

educação na esfera federal acarretando em um significativo aumento dos custos de uso, 

manutenção e operação das edificações novas em incremento das já existentes, sem um plano 

estruturado e integrado para minimizar e amortizar os impactos gerados nos consumos dos 

recursos naturais devido aos projetos executados. 
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Logo, como resultado do estudo, espera-se obter uma análise entre os projetos das 

UFASAs das décadas de 1980 e 2010, identificando as possíveis melhorias e evoluções 

ocorridas entre as duas gerações de edifícios. 

1.7       QUESTÕES 

 

 

Houve avanços nos projetos elaborados e consolidados através do programa MEC-BID 

com os construídos através do programa REUNI? 

Quais ações estratégicas podem ser implantadas para melhorar o nível energético e 

possibilitar a melhoria da eficiência energética das edificações UFASAs e nos projetos futuros? 

Qual a percepção dos profissionais técnicos a respeito das propostas realizadas no 

estudo quanto à sustentabilidade das edificações de ensino? 

 

 

1.8       ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

No Capítulo 1, é apresentada a introdução com os objetivos, a justificativa e as 

delimitações do trabalho. A proposta deste capítulo é viabilizar uma compreensão e 

contextualização do assunto, apontar as questões que direcionaram a pesquisa, assim como a 

relevância do estudo para situações similares. 

No Capítulo 2, é realizado a revisão da literatura, com foco nos temas de 

sustentabilidade na construção civil, ações e características do setor público e certificações de 

edificações e empreendimentos no âmbito nacional e internacional. 

No Capítulo 3, é detalhada a metodologia do trabalho. Identificam-se os objetos do 

estudo de caso e sob quais critérios de certificações estarão submetidos. Neste capítulo também 

é apresentado a estruturação do questionário e definido o público-alvo para aplicação deste 

instrumento de pesquisa. 

No capítulo 4, são realizadas as pesquisas documentais, levantamentos e caracterização 

das edificações do estudo de caso e análise das edificações segundo os critérios de cada 

metodologia de certificação. Neste capítulo também são apresentados os resultados das 

avaliações, o comparativo entre os objetos do estudo de caso e o resultado das entrevistas 

realizadas através do instrumento de coleta de dados. 
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No capítulo 5, são realizadas as propostas de melhorias para o estudo de caso, o 

panorama verificado com a aplicação das ações e o cruzamento destes resultados com o 

instrumento de coleta de dados. 

No Capítulo 6, são desenvolvidas as conclusões do estudo, as lacunas ou falhas do 

processo de projetar, executar e manter. 

Ao término dos capítulos, são apresentadas as referências bibliográficas, base do estudo 

e do aprofundamento teórico e temático, e exibidos os anexos que compõe a pesquisa. 
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2      REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1       BIBLIOMETRIA 

 

 

O presente estudo foi realizado a partir da análise bibliométrica da produção científica 

disponível nas bases de dados SCOPUS e SciELO no portal da CAPES, no portal Google 

Scholar sobre a temática central do trabalho acadêmico, utilizando-se acervo de produções 

científicas nacionais e internacionais. 

Também foram utilizadas as bases de dados INFOHAB (Centro de Referência e 

Informação em Habitação) e a BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações), 

por possuírem trabalhos acadêmicos completos e defendidos em várias instituições brasileiras. 

A pesquisa foi realizada nos meses de outubro a dezembro de 2016 utilizando-se 

palavras chaves na língua inglesa, compreendendo publicações entre os anos de 2011 e 2016 

não havendo restrição de áreas físicas ou idioma na pesquisa inicial, sendo definidas palavras 

chaves isoladas ou combinadas através do operador “and”. 

Na base de dados SciELO foram obtidos inicialmente 7.024 artigos, sendo representado 

através do quadro 1 as palavras chaves e seus resultados de pesquisa.  

Na base de dados SCOPUS foram obtidos inicialmente 3.302 artigos, sendo 

representado através do quadro 2 as palavras chaves correspondentes e seus resultados de 

pesquisa. 

Já na base de dados BDTD e INFOHAB foram localizados inicialmente 914 trabalhos 

de dissertação de mestrado e teses de doutorados utilizando-se as palavras chaves conforme o 

quadro 3. 
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Quadro 1: Levantamento bibliográfico e fonte de informação na base de dados SciELO. 

Fonte de 

pesquisa 
Documento Palavra-chave utilizada 

N° de 

documentos 

disponíveis 

pela busca 

por palavras-

chave 

N° de 

documentos 

filtrados pela 

afinidade com 

o tema 

SciELO 
Artigos de 

periódicos 

Construction “and” 

sustainability 
5.576 23 

Construction “and” 

certification 
1.403 7 

Sustainability “and” 

Public Building 
33 3 

Sustainability “and” 

PROCEL EDIFICA 
1 1 

PROCEL EDIFICA 11 3 

Fonte: Autor (2016) 

 

Quadro 2: Levantamento bibliográfico e fonte de informação na base de dados SCOPUS. 

Fonte de 

pesquisa 
Documento Palavra-chave utilizada 

N° de 

documentos 

disponíveis 

pela busca 

por palavras-

chave 

N° de 

documentos 

filtrados pela 

afinidade com 

o tema 

SCOPUS 
Artigos de 

periódicos 

Construction “and” 

sustainability, 

certification, public 

building 

2.871 14 

Construction “and” 

certification 
398 2 

Sustainability “and” 

public building 
33 3 

Fonte: Autor (2016) 
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Quadro 3: Levantamento bibliográfico e fonte de informação na base de dados BDTD e INFOHAB. 

Fonte de 

pesquisa 
Documento Palavra-chave utilizada 

N° de 

documentos 

disponíveis 

pela busca 

por 

palavras-

chave 

N° de 

documentos 

filtrados pela 

afinidade com 

o tema 

BDTD e 

INFOHAB 
Dissertações 

Construção “and” 

sustentabilidade 
919 25 

Fonte: Autor (2016) 

 

A partir da pesquisa inicial, onde foram levantados 11.240 documentos acadêmicos 

entre artigos, dissertações de mestrados e teses de doutorados, optou-se por escolher os que se 

encontravam na língua portuguesa, reduzindo o universo pesquisado para 1.063 resultados. 

Após o primeiro critério de exclusão, realizou-se identificação dos documentos que 

possuíam afinidade com o tema central da pesquisa, através de leitura dos títulos, resumos e 

palavras chaves, selecionando-se 75 documentos. 

Com o universo de publicações delimitado, iniciou-se a leitura do conteúdo de cada 

documento, sendo identificados 17 artigos de periódicos e 9 dissertações de mestrado 

definindo-se assim o material que compõe o núcleo da pesquisa bibliográfica.  

O resultado da seleção da pesquisa bibliográfica é demonstrado nos quadros 4 e 5 

respectivamente para os artigos e as dissertações. 

 

Quadro 4: Lista de artigos selecionados para a pesquisa. (continua) 

Autores Título Periódico 

Afonso et al., (2016) 

Comportamento de Consumo Sustentável: 

Mensuração com o Uso da Teoria da 

Resposta ao Item 

Revista Gestão.Org 

Barata et al., (2007) 
A gestão ambiental no setor público: uma 

questão de relevância social e econômica 

Revista Ciência & 

Saúde Coletiva 

Coelho et al., (2011) 

A sustentabilidade como princípio 

constitucional sistêmico e sua relevância na 

efetivação interdisciplinar da ordem 

constitucional econômica e social: para além 

do ambientalismo e do desenvolvimentismo 

Revista do 

Programa de Pós-

Graduação em 

direito agrário da 

Universidade 

Federal de Goiás 

(UFG) 
Fonte: Autor (2016) 
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Quadro 4: Lista de artigos selecionados para a pesquisa. (continuação) 

Costa; Moraes (2013) 

Construção civil e a certificação ambiental: 

análise comparativa das certificações LEED 

(Leadership in Energy and Environmental 

Design) e AQUA (Alta Qualidade 

Ambiental) 

Revista Engenharia 

Ambiental 

Fernandes et al., 

(2016) 

Um estudo de caso de sustentabilidade 

aplicada à construção civil conforme 

etiquetagem do programa PBE Edifica 

Revista Augustus 

Filho et al., (2014) 

Aspectos normativos a respeito de resíduos 

de construção civil: uma pesquisa 

exploratória da situação no Brasil e em 

Portugal 

Desenvolvimento e 

Meio ambiente 

Filho et al., (2015) 

Gerenciamento dos resíduos de construção 

nas obras de um edifício comercial na 

cidade de São Paulo 

Engenharia e 

Tecnologia 

Freitas et al., (2011) 

Agenda Ambiental na Administração 

Pública: uma análise da aderência de uma 

IFES às diretrizes propostas pela A3P 

XI Colóquio 

Internacional sobre 

Gestão Universitária 

na América Latina / 

II Congresso 

Internacional IGLU 

Kern et al., (2016) 

Energy and water consumption during the 

post-occupancy phase and the users’ 

perception of a commercial building 

certified by Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED) 

Journal of Cleaner 

Production 

Luiz et al., (2013) 

Agenda Ambiental na Administração 

Pública (A3P) e Práticas de 

Sustentabilidade: Estudo Aplicado em um 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia. 

Administração 

Pública e Gestão 

Social 

Macedo; Martins, 

(2015) 

A sustentabilidade urbana sob a ótica da 

construção civil: um estudo nas empresas 

construtoras de Campina Grande-PB 

Revista de Gestão 

Ambiental e 

Sustentabilidade 

Magdaleno; Nóbrega, 

(2015) 

Metodologias para qualificação de obras 

civis sustentáveis 
Revista Augustus 

Oliveira et al., (2012) 

Ferramenta para avaliação da 

sustentabilidade ambiental na fase de 

execução de edifícios no Distrito Federal 

Revista Gestão da 

Produção, 

Operações e 

Sistemas 

Santos et al., (2011) 

Importância da avaliação do ciclo de vida na 

análise de produtos: possíveis aplicações na 

construção civil 

Revista Gestão da 

Produção, 

Operações e 

Sistemas 
Fonte: Autor (2016) 
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Quadro 4: Lista de artigos selecionados para a pesquisa. (conclusão) 

Silva; Shimbo (1999) 

A identificação de interfaces entre os 

conceitos de desenvolvimento sustentável e 

os assentamentos habitacionais urbanos 

Anais do VIII 

Encontro da 

Associação 

Nacional de Pós-

graduação e 

Pesquisa em 

Planejamento 

Urbano e Regional. 

 

Teixeira; Azevedo 

(2013) 

A Agenda Ambiental Pública: Barreiras para 

a articulação entre critérios de 

sustentabilidade e as novas diretrizes da 

Administração Pública Federal brasileira 

Revista Eletrônica 

de Administração 

Silva; Freitas (2016) 

Diretrizes para a fase de projetos de 

edificações públicas sob o foco da 

sustentabilidade ambiental: estudo de caso 

de uma Instituição Federal de Ensino 

Superior (IFES) de acordo com o sistema de 

certificação LEED 

Revista Interações 

Fonte: Autor (2016) 

 

Quadro 5: Lista de dissertações e teses selecionadas para a pesquisa. (continua) 

Autor Título  

Baratella (2011) 

Análise do desenvolvimento de indicadores 

para avaliação de sustentabilidade de 

edifícios brasileiros. 

BDTD – UNICAMP 

Barros (2012) 

A adoção de sistemas de avaliação ambiental 

de edifícios (LEED e Processo AQUA) no 

Brasil: motivações, benefícios e 

dificuldades. 

BDTD – USP 

Faria (2015) 

Avaliação de desempenho em edifícios: Um 

estudo de caso na Universidade Federal Do 

ABC. 

BDTD - UNINOVE 

Gaion (2013) 

Diretrizes de planejamento e projeto urbano 

sustentável de campi universitários: o caso 

da UFSCAR. 

BDTD – UFSCAR 

Hilgenberg (2010) 
Sistemas de certificação ambiental para 

edifícios estudo de caso: AQUA. 
INFOHAB - UFP 

Leite (2014) 

Aplicação do RTQ-C para o sistema de 

condicionamento de ar do Centro de 

Integração Acadêmica da UEPB. 

INFOHAB - UEPB 

Reis (2015) 

Ferramenta de apoio ao desenvolvimento de 

projetos no âmbito da sustentabilidade na 

construção. 

BDTD - USP 

Fonte: Autor (2016) 
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Quadro 5: Lista de dissertações e teses selecionadas para a pesquisa. (conclusão) 

Silva (2015) 

Investigação da visão de profissionais 

acreditados a respeito de categorias da 

certificação LEED (Leadership In Energy 

And Environmental Design) aplicada na 

construção de edifícios. 

BDTD - UNINOVE 

Silva (2012) 

Proposta de melhorias para a fase de 

projetos de edificações públicas sob o foco 

da sustentabilidade ambiental: estudo de 

caso de um edifício de uma instituição 

federal de ensino superior (IFES) de acordo 

com o sistema de certificação LEED. 

INFOHAB - UFP 

Silva (2003) 

Avaliação da sustentabilidade de edifícios de 

escritórios brasileiros: diretrizes e base 

metodológica. 

INFOHAB - USP 

Tavares (2006) 

Metodologia de análise do ciclo de vida 

energético de edificações residenciais 

brasileiras 

INFOHAB - UFSC 

Fonte: Autor (2016) 

 

Outras fontes de dados também foram utilizadas, como sítio online dos Ministérios, sítio 

online da Universidade Federal Fluminense, sítio online do Procel, Eletrobrás e das entidades 

de certificação ambiental, compondo assim a diversidade de fontes que possibilitaram a 

elaboração da pesquisa. 

O esquema gráfico abaixo, resume os procedimentos de revisão da literatura. 

 

Figura 1 - Procedimentos de revisão da literatura.  

 

Fonte: Autor (2017) 



28 

 

 

2.2       SUSTENTABILIDADE E INFLUÊNCIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 

O termo sustentabilidade começou a ser propagado mundialmente a partir da realização 

da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano – United Nations 

Conference on the Human Environment (UNCHE), em junho de 1972, em Estocolmo, vindo a 

ganhar maiores proporções no âmbito nacional com a realização da Conferência sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento conhecido como RIO ECO-92. 

Segundo Coelho, Araújo (2011), o conceito de desenvolvimento sustentável é sistêmico, 

pois não se reduz somente ao discurso ambiental, mas aplica-se de forma ampla e 

interdisciplinar, definindo-se numa perspectiva econômica, política, social, cultural e ambiental, 

que satisfaça as necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de satisfazer suas próprias necessidades, ou ainda segundo o Relatório da Comissão 

Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987 intitulado como Nosso Futuro 

Comum ou recorrentemente referido como “Relatório Brundtland 3 ” está diretamente 

relacionada ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando os 

recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. 

Por ser resultado de processos dinâmicos de construção e reconstrução de relações pela 

busca dos consensos possíveis com base na integração das pessoas e no compartilhamento de 

responsabilidades, indivíduos isolados, empresa ou nação não poderá alcançar o conceito pleno 

de maneira isolada (COELHO e ARAÚJO, 2011; OLIVEIRA et al., 2012). 

Na prática o conceito representa o ato de promover a exploração de áreas e o uso de 

recursos energéticos de forma a minimizar o impacto ambiental e manter o equilíbrio entre o 

meio ambiente e as comunidades que dele fazem uso. 

Para Reis (2015) isto significa que existe, não só um limite mínimo para o bem-estar da 

sociedade, mas também um limite máximo para a utilização dos recursos naturais. 

Segundo Silva e Shimbo (1999), também exposto por Silva (2003) e Hilgenberg (2010) 

o conceito de sustentabilidade é possível através de uma equação que se utiliza de três grandes 

                                                 

3  – Gro Harlem Brundtland é uma política, diplomata e médica norueguesa, e uma líder internacional em 

desenvolvimento sustentável e saúde pública, tendo fundado e presidido a Comissão Internacional sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (WCED), também atuou como diretora-geral da Organização Mundial da Saúde 

(OMS). 
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esferas conceituais e formadoras da “triple bottom line” ou tripé da sustentabilidade, sendo elas 

o conceito social, o ambiental e o econômico. 

A figura 2 demonstra a interação entre as três esferas conceituais ou dimensões do 

desenvolvimento sustentável, onde temos que a interação entre as dimensões social e ambiental, 

configuram uma situação na qual se pode viver, ou seja, habitável. A dimensão social com a 

econômica resulta numa sociedade justa e íntegra. Já a dimensão ambiental com a econômica 

resulta em uma situação viável de existência. A interação entre as três dimensões caracteriza o 

conceito amplo de desenvolvimento sustentável. 

 

Figura 2: Tripé da sustentabilidade.  

 

Fonte: Adaptado de HILGENBERG (2010) 

 

Magdaleno e Nóbrega (2015) descrevem que no setor da construção civil, pode-se 

observar a “triple bottom line” da sustentabilidade sob a seguinte visão: os benefícios sociais 

envolvem diretamente a geração de emprego e consequente circulação de renda, trazendo 

benefícios por meio dos impostos pagos e na promoção da integração dos envolvidos na 

implementação do empreendimento com sua vizinhança.  

Quanto aos benefícios ambientais tem-se que os empreendimentos sustentáveis podem 

ser projetados de maneira a causar menor impactos da retirada de vegetação, otimização do uso 

de materiais, utilização eficiente de energia demandando menor quantidade durante a operação 

e ainda que sejam passíveis de requalificação, podendo ainda ser amplamente reaproveitados e 

reciclados ao fim de seu ciclo de vida.  

Os benefícios na esfera econômica aparecem através da aplicação eficiente de recursos 

financeiros nos empreendimentos, possibilitando um retorno adequado aos investidores e uma 
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melhor produtividade do canteiro de obras, devido à uma remuneração adequada dos 

trabalhadores e colaboradores do empreendimento. 

Quanto aos impactos negativos do setor da construção civil nas dimensões ambiental, 

social e econômico, encontram-se presentes em todas as fases do ciclo de vida da edificação, 

demonstrado na figura 3. 

Na etapa de construção referem-se às perdas de materiais, impactos do extrativismo e 

resíduos em ecossistemas locais, erosões, assoreamentos e também impactos viários. 

Seguido da fase de uso e manutenção da edificação registra-se problemas gerados 

através de interferências na vizinhança, como impactos sonoros, visuais e térmicos, através da 

formação de ilhas de calor e também impactos diretos no meio ambiente através da poluição do 

solo, da água, do ar e consumo de recursos naturais, principalmente água e energia elétrica. 

Essas interferências ocorrem escala local – trabalhadores, vizinhança, usuários, e o 

próprio ecossistema da região, mas também influenciam na escala global da sociedade, 

principalmente quanto à poluição através da geração de resíduos decorrente da fase de 

demolição e descarte da edificação (MAGDALENO e NÓBREGA, 2015). 

Na fase de desmonte, tem-se os rejeitos e resíduos oriundos da demolição e representam 

50-70% da massa dos resíduos sólidos urbanos (RSU) (MMA, 2011; IPEA, 2012; FILHO et al., 

2014), onde grande parte deste percentual de resíduo da construção civil é decorrente, segundo 

Filho et al. (2015) da falta de planejamento das atividades executivas, baixo grau de precisão 

das obras, precariedade das condições de trabalho e falta de padronização dos materiais de 

construção. 

 

Figura 3:Ciclo de vida da indústria da construção civil 

 

Fonte: Autor – adaptado de TAVARES (2006) 
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Nesse mesmo sentido, Silva (2012) define que: 

 

[…] um ambiente construído sustentável deve apresentar sustentabilidade: ecológica, 

entendida em termos de proteção a ecossistemas, que pode ser analisada 

quantitativamente utilizando-se relações de consumo energético e fluxos de massa por 

unidades de tempo ou espaço, dentro de avaliações de ciclo de vida útil; econômica, 

relativa a investimentos e custos de utilização – as soluções de menores custos devem 

ser preteridas em favor daquelas que resultem em maior durabilidade e possibilidades 

de reaproveitamento; social e cultural, aspectos de conforto, proteção à saúde, e 

preservação de valores sociais e culturais. 

 

Ainda segundo Silva (2012) o ciclo de vida da edificação define quais ações devem ser 

dimensionadas e tratadas visando a sustentabilidade e eficiência energética em cinco etapas 

consecutivas. Segundo Costa e Moraes (2013) o ciclo de vida se inicia no planejamento ou 

concepção, seguido da fase de implantação ou execução da obra. A terceira fase é o uso, seguido 

da fase de manutenção e, por fim, a fase de descarte ou demolição. 

Ainda segundo Costa e Moraes (2013) cada fase possui características distintas que 

devem ser consideradas para basear as tomadas de decisão, buscando mitigar e minimizar os 

impactos negativos. 

Segundo Baratella (2011) o projeto é responsável por repercussões durante um longo 

período de tempo em relação a eficiência da estrutura física e aos impactos ambientais que irá 

causar, visto que as edificações construídas nos padrões atuais terem em média vida útil de 80 

anos. 

Com isso reforça-se a ideia que a fase de planejamento é a principal definidora dos 

conceitos de sustentabilidade e eficiência da edificação, pois nela são definidos os materiais e 

sistemas utilizados e segundo o PROCEL INFO (2016a), se o conceito de sustentabilidade e 

eficiência energética estiver aplicado ao projeto e planejamento pode-se alcançar reduções de 

50% da redução no consumo de energia elétrica. 

Já a fase de implantação caracteriza-se por ser extremamente breve frente a etapa de uso, 

porém nesta fase se concretizam as definições do planejamento e projeto. 

O uso e manutenção é a fase mais longa do ciclo de vida, sendo as ações de manutenção 

e reformas determinantes para o aumento da vida útil da edificação, assim como para 

aperfeiçoamento e modernização dos níveis de eficiência e performance dos sistemas instalados. 

A última etapa é o descarte da edificação, devendo ser realizada sob planejamento 

cuidadoso criterioso de reaproveitamento dos materiais para um menor impacto no meio 

ambiente. 
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Hilgenberg (2010) também corrobora com a ideia de que quando o objeto analisado é 

uma edificação, o consumo energético inicia-se muito antes do início de seu uso, pois os 

impactos ambientais decorrentes da construção civil são gerados desde a extração da matéria-

prima bruta na natureza, que, manufaturada, dá origem aos materiais de construção. 

Quanto a participação da sociedade nas ações de sustentabilidade, o nível de 

engajamento e entendimento do conceito de sustentabilidade é percebido também de acordo 

com classes de indicadores sociais de idade e nível social. Segundo Afonso et al., (2016) “a 

adesão a comportamentos de consumo sustentável tende a crescer conforme os indivíduos 

avançam para idades mais maduras e níveis de renda e classe social mais elevados”. 

Ainda segundo Afonso (2016), também se verifica que existe ainda mais entendimento 

e engajamento em comportamento de consumo sustentável entre aqueles que trabalham e têm 

como atividade principal algo ligado ativamente às questões de sustentabilidade. 

 

 

2.3       CERTIFICAÇÕES 

 

 

A certificação em edificações tem como intenção adequar os diversos tipos de 

empreendimentos e promover um ranqueamento através de índices de eficiência em diversas 

esferas dos sistemas utilizados e visa também estimular o desenvolvimento e a pesquisa de 

novas tecnologias que proponham redução de consumo através de materiais e sistemas 

inovadores. 

As ações de criação e elaboração de certificações ambientais de edificações vem 

crescendo desde 1990 (FERNANDES et al., 2015) e se caracterizam conforme a localidade, 

sistema ou especialidade que pretende certificar. 

No Brasil, ainda de acordo com Fernandes, et al., (2015), desde a crise energética 

ocorrida em 2001, cresceu a preocupação da sociedade em relação ao consumo energético. O 

impasse das megacidades, de serem vítimas e vilãs aliando desenvolvimento à sustentabilidade, 

concede espaço para o crescimento das certificações, selos e etiquetas de eficiência. 

Dentre os diversos selos existentes, conforme Costa e Moraes (2013) e Fernandes et al., 

(2015), pode-se destacar os principais no âmbito internacional, sendo o LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design) que sob livre tradução significa Liderança em Energia e 

Desenho Ambiental, atualmente líder a nível mundial e no Brasil. O HQE (Haute Qualité 
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Environnementale), originado na França, e posteriormente adaptado para o Brasil sendo 

denominado selo AQUA (Alta Qualidade Ambiental), ainda existindo BREEAM (Building 

Establishment Environmental Assessment Method), o BEAM (The Building Environmental 

Assessment Method), o CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building 

Environmental Efficiency), o DGNB (German Sustainable Building Council) entre outros. 

No âmbito nacional, além dos internacionais, de acordo Silva (2015), com foram 

desenvolvidos pelo setor público a Etiqueta PROCEL Edifica e o Selo PROCEL Edificação, 

este fortalecido através da Instrução Normativa n° 2 de 2014 (Anexo I) e o selo Caixa Azul, 

mantido pela instituição Caixa Econômica Federal. 

De forma resumida, Costa e Moraes (2013) exemplificam as principais certificações, 

suas origens e seus lançamentos, conforme quadro 6. 

 

Quadro 6: Principais certificações existentes. 

CERTIFICAÇÃO ORIGEM LANÇAMENTO 

PROCEL Brasil 1985 

BREEAM Reino Unido 1990 

SBTool Internacional 1990 

HQE França 1990 

PBQP-H Brasil 1991 

LEED Estados Unidos 1998 

PROCEL Edifica Brasil 2003 

Processo AQUA Brasil 2008 

Selo Casa Azul Brasil 2010 

Fonte: Adaptado de Costa e Moraes (2013) 

 

As certificações ocorrem em duas etapas do ciclo de vida do empreendimento, na fase 

de concepção, planejamento e projeto e também na fase de uso e manutenção, quando a 

edificação já está construída, porém é desejável que o conceito de sustentabilidade tem que 

estar presente em todo o ciclo de vida do empreendimento, desde a extração da matéria-prima 

até a fase de desmonte. 

Na primeira situação, segundo PROCEL INFO (2016a), estima-se que em edificações 

concebidas desde o projeto com o conceito de sustentabilidade implementado, alcança-se uma 

eficiência de 50% na redução de consumo de recursos, pois de acordo com Reis (2015), nesta 

fase as principais decisões relativas ao desempenho de um edifício são elaboradas e 
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desenvolvidas, sendo fundamentais para incorporar ao edifício, medidas e soluções construtivas 

com princípios de sustentabilidade. 

Nesta fase também os investimentos são menores frente aos impactos satisfatórios 

visando a sustentabilidade e eficiência conforme demonstrado na figura 4. 

Já em edificações construídas, o PROCEL INFO (2016a) estima que à eficiência 

máxima alcançada seja de até 30%, pois torna-se necessário a realização de reformas e ou 

retrofits4 para a implementação de ações ou sistemas visando a maior economia e eficiência. 

 

Figura 4: Percentual (%) de impacto do resultado das decisões/alterações tomadas contra os custos necessários.  

 

Fonte: adaptado de Reis (2015) 

 

 

2.3.1       O selo LEED 

 

 

O selo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), foi desenvolvido pela 

Organização Não-Governamental (ONG) americana U.S. Green Building Council (USGBC) e 

no Brasil é mantida pelo Green Building Council Brasil (GBC Brasil) 

                                                 

4 – Retrofit: é um termo utilizado principalmente para designar qualquer processo de modernização de algum 

equipamento ou sistema da edificação considerado ultrapassado. 
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Teve sua primeira versão em 1998 e atualmente já se encontra presente em 143 países 

estando na versão 4.0 para avaliação dos requisitos (GBC Brasil, 2016), sendo considerado por 

Costa e Moraes (2013) como a certificação de maior reconhecimento mundial.  

Conforme registrado por Nascimento (2016), o Brasil encontra-se na terceira colocação, 

num ranqueamento mundial em edificações certificadas pelo LEED. 

Segundo Silva (2016) o sistema de certificação proposto pelo LEED possui uma 

interface simples, baseando-se em especificações de desempenho dos sistemas e possui como 

referências normas e recomendações de órgãos com credibilidade reconhecida como ASHRAE, 

ASTM, EPA e o DOE, onde se avalia a edificação segundo a função e tipologia, atribuindo 

pontos a cada critério avaliado. 

Conforme o site do LEED (GBC Brasil, 2016), a versão 4.0 reduziu as tipologias, 

concentrando as 8(oito) tipologias existentes na versão 3.0 para apenas 4(quatro) novas 

denominações: 

 Novas construções ou BD+C; 

 Design de interiores ou ID+C; 

 Edifícios existentes O+M; 

 Bairros ND. 

Para melhor compreensão da transição realizada, as tipologias da versão 3.0 são 

descritas abaixo, conforme registrado por Costa e Moraes (2013) e pelo GBCBrasil (2016): 

 LEED New Construction & Major Renovation: Novas construções e grandes 

reformas. 

 LEED Core & Shell: é destinado para edificações que comercializarão os 

espaços internos posteriormente. A certificação engloba toda a área comum, 

sistema de ar-condicionado, estrutura principal, como caixa de escadas e 

elevadores e fachadas. 

 LEED Retail: para Lojas de Varejo. Avalia lojas em edificações independentes e 

lojas dentro de edifícios comercias. 

 LEED for Healthcare: para Hospitais. 

 LEED for Schools: para escolas e instituições e ensino. 

 LEED Existing Buildings – Operation and Maintance: para edifícios existentes 

com na eficiência operacional e manutenção do edifício existente. 

 LEED for Commercial Interiors: para avaliação de soluções internas visando 

escritórios de alto desempenho. 



36 

 

 

 LEED for Neighborhood Development: para desenvolvimento de bairros 

planejados e inteligente, urbanismo sustentável e edificações verdes, por meio 

de diferentes tipologias de edificações e mistura de usos dos espaços urbanos. 

 

Graficamente, a nova versão do LEED está organizada quanto a migração conforme a 

figura abaixo. 

Figura 5: Certificação LEED – Versão 3.0 x versão 4.0. 

 

Fonte: GBC Brasil (2016) 
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Ainda segundo o GBC Brasil, para a avaliação da certificação LEED, as tipologias na 

versão 4.0 analisam 8 áreas, ou dimensões. Registra-se que anteriormente, na versão 3.0, 

utilizava-se 7 dimensões conforme figura 6, sendo acrescentado, com a versão 4.0 a dimensão 

de localização e transporte, conforme figura 7. 

Os procedimentos permanecem inalterados, logo conforme Barros (2012) a avaliação é 

realizada segundo um checklist padronizado que verifica os requisitos de cada categoria, 

concluindo se o projeto poderá receber um selo LEED. Cada um desses requisitos possui seu 

desdobramento que devem ser avaliados individualmente como ações de projeto, construção e 

gerenciamento que contribuíram a reduzir o impacto ambiental do edifício e cada um destes 

deve ser avaliado individualmente. 

 

Figura 6: 7 Dimensões da versão 3.0 da certificação LEED. 

Fonte: GBC Brasil (2016) 
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Figura 7: 8 dimensões da versão 4.0 da certificação LEED. 

Fonte: GBC Brasil (2016) 

 

A certificação LEED – V4 é dividida em quatro níveis de acordo com a pontuação 

alcançada (GBC BRASIL, 2016.), sendo simbolizadas pelas imagens na figura 8: 

 CERTIFIED: De 40 a 49 pontos; 

 SILVER: De 50 a 59 pontos; 

 GOLD: De 60 a 79 pontos; 

 PLATINUM: De 80 a 110 pontos. 

 

Figura 8: Níveis da certificação LEED 

 

Fonte: GBC Brasil (2016) 
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2.3.2       O selo AQUA 

 

 

O processo Alta Qualidade Ambiental (AQUA) resulta de uma adequação ao contexto 

regional do Brasil partindo-se do modelo francês Haute Qualité Environnementale (HQE). 

Iniciado em 2007 pela Fundação Vanzolini, é definida como sendo um processo de gestão de 

projeto visando obter a qualidade ambiental de um empreendimento novo ou envolvendo a 

reabilitação, sendo ainda o primeiro a ser desenvolvido para o contexto brasileiro, conforme 

explicita Reis (2015) e Fundação Vanzolini (2016a). 

Segundo Barros (2012) o trabalho de adaptação do modelo francês aos critérios de 

regionalidade brasileira gerou o Referencial Técnico de Certificação, contemplando escritórios 

e edifícios escolares. 

Ainda segundo Barros (2012), a estrutura do modelo brasileiro é idêntica ao francês, 

com a exceção que apresenta indicadores de eficiência mais completos e eficientes, tornando-o 

mais flexível às inovações de projeto. 

O processo se estrutura em dois instrumentos principais: o Sistema de Gestão de 

Empreendimentos (SGE) e o referencial de Qualidade Ambiental do Edifício (QAE) 

(FUNDAÇÃO VANZOLINI, 2016a; REIS, 2015). 

A Fundação Vanzolini define que o SGE permite que o gestor planeje, operacione e 

controle todas as etapas do desenvolvimento do empreendimento e apresenta um conjunto de 

exigências necessárias ao bom funcionamento de gestão para cada uma das fases do 

empreendimento, organizando-se da seguinte forma (Reis, 2015): 

 Comprometimento do empreendedor; 

 Implementação e funcionamento; 

 Gestão do Empreendimento; 

 Aprendizagem. 

Já o QAE, é tido como um padrão de desempenho definido, que deve ser verificado e 

realizada para cada uma das 14 categorias de preocupação ambiental, conforme quadro 7. 

Conforme exposto por Costa e Moraes (2013) e Nascimento (2016) as categorias podem 

ser classificadas nos níveis Base, Boas Práticas ou Melhores Práticas, conforme perfil ambiental 

definido pelo empreendedor e podem ser aplicadas diversas fases do empreendimento, sendo 

planejamento, concepção, realização e operação.  
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Além das classificações acima mencionadas, ainda é registrado por Nascimento (2016) 

a classificação Não Conforme, quanto o nível BASE da categoria não é atendido na plenitude. 

Ainda conforme Costa e Moraes (2013), Nascimento (2016) e GBCBrasil (2016) cada 

categoria possui critério específicos tidos como critérios Base, além de outros critérios que 

apropriam pontos para cada situação verificada.  

 

Quadro 7: Categorias do Processo AQUA-HQE para edificações em operação. 

 

Fonte: Fundação Vanzolini (2016c) 

 

Para um empreendimento ser certificado AQUA-HQE, conforme definido pela 

Fundação Vanzolini, deverá alcançar no mínimo um perfil de desempenho com 3 categorias no 

nível Melhores Práticas, 4 categorias no nível Boas Práticas e 7 categorias no nível Base, 

conforme a figura 9. 
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Figura 9: Perfil mínimo de desempenho para certificação AQUA-HQE. 

 

Fonte: Fundação Vanzolini (2016b) 

 

A metodologia de classificação da edificação agrupa as categorias em 4 temas distintos, 

atribuindo “estrelas” em função de pontuação ou fórmula específica, prosseguindo após, a 

classificação global. 

De acordo com a Fundação Vanzolini (2016c) são possíveis 5(cinco) classificações, 

obtidas através das somas das estrelas, divididas em: 

 HQE PASS: 4 estrelas e atendimento a todos os critérios BASE; 

 HQE GOOD: obtenção de 5 a 8 estrelas; 

 HQE VERY GOOD: entre 9 e 12 estrelas; 

 HQE EXCELLENT: entre 13 e 15 estrelas; 

 HQE EXCEPTIONAL: 16 estrelas ou mais (com pelo menos 4 estrelas no tema 

Energia). 

 Para o tema 1 – Energia – o cálculo é feito em função do nível alcançado na categoria 

4 “Gestão da energia” e do nível de consumo energético: 

 Nível B na categoria 4 = 1 estrela; 

 Nível BP na categoria 4 = 2 estrelas; 

 Nível BP na categoria 4 (com no mínimo 6 pontos na exigência 4.2.1) = 3 

estrelas; 

 Nível MP na categoria 4 (com no mínimo 12 pontos na exigência 4.2.1) = 4 

estrelas; 

 Nível MP na categoria 4 (com no mínimo 16 pontos na exigência 4.2.1) = 5 

estrelas. 
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No tema 2 – Meio Ambiente – o cálculo é realizado com a soma das categorias “Meio 

Ambiente” (categorias 1, 2, 3, 5, 6 e 7) do referencial de certificação e aplicação na fórmula, 

conforme equação 1: 

 Uma categoria em Base = 0 pontos; 

 Uma categoria em Boas Práticas = 1 ponto; 

 Uma categoria em Melhores Práticas = 2 pontos 

Fonte: Fundação Vanzolini (2016c) 

 

Para o tema 3 – Saúde – o cálculo é feito com a soma das 3 categorias «Saúde» 

(categorias 12, 13 e 14) do referencial de certificação e aplicação na equação 2: 

 Uma categoria em Base = 0 pontos 

 Uma categoria em Boas Práticas = 1 ponto 

 Uma categoria em Melhores Práticas = 2 pontos 

 

Já no tema 4 – Conforto – o cálculo é feito com a soma das 4 categorias “Conforto” 

(categorias 8, 9, 10 e 11) do referencial de certificação e aplicação na equação 3: 

 Uma categoria em Base = 0 pontos 

 Uma categoria em Boas Práticas = 1 ponto 

 Uma categoria em Melhores Práticas = 2 pontos 

 

 

 

Fonte: Fundação Vanzolini (2016c) 

Equação 1: Equação de pontuação no Tema 2 do AQUA-HQE. 

Fonte: Fundação Vanzolini (2016c) 

Equação 2: Equação de pontuação no Tema 3 do AQUA-HQE. 

Equação 3: Equação de pontuação no Tema 4 do AQUA-HQE 
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2.3.3       PROCEL, selo PBE EDIFICA e selo PROCEL EDIFICAÇÕES: 

 

 

Em dezembro de 1985, por meio da portaria interministerial nº 1.877, dos Ministérios 

de Minas e Energia e da Indústria e Comércio Exterior, foi instituído o Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), tendo como premissa a integração de ações 

visando à conservação da energia elétrica no país (MME, 2011). 

Neste mesmo período iniciou-se pelo INMETRO o Programa Brasileiro de Etiquetagem 

(PBE) que através de programas de avaliação da conformidade, utilizam a Etiqueta Nacional 

de Conservação da Energia (ENCE) para prestar informações sobre o desempenho dos produtos 

no que diz respeito à sua eficiência energética, variando a classificação de “A” (mais eficiente) 

até “E” (menos eficiente), conforme registrado por Leite (2014) e também por Magdaleno e 

Nóbrega (2015). 

Por consequência da crise da matriz energética brasileira de 2001, foi promulgada a Lei 

de Eficiência Energética nº 10.295/2001 dando início ao processo de etiquetagem das 

edificações (Silva, 2012; Leite, 2014). A lei foi regulamentada pelo Decreto nº 4.059/2001, 

determinando que: 

Os níveis máximos de consumo de energia, ou mínimos de eficiência 

energética, de máquinas e aparelhos consumidores de energia fabricados ou 

comercializados no País, bem como as edificações construídas, serão estabelecidos 

com base em indicadores técnicos e regulamentação específica a ser fixada nos termos 

deste Decreto, sob a coordenação do Ministério de Minas e Energia. 

 

Instituiu também o PROCEL Edifica, complemento do Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica, que visa a aferição da eficiência energética das edificações. 

Oficialmente iniciado em 2003 (LEITE, 2014) através da parceria 

ELETROBRAS/PROCEL, o programa PROCEL Edifica atua de forma conjunta com o 

Ministério de Minas e Energia (MME), o Ministério das Cidades, as universidades, os centros 

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

além do setor da construção civil (PROCEL INFO, 2016a). 

A Etiqueta do PBE Edifica, ilustrada na figura 10, faz parte do Programa Brasileiro de 

Etiquetagem (PBE) e foi desenvolvida em parceria entre o INMETRO e a Eletrobrás/Procel, 

sendo caracterizada como uma (ENCE) voltada para edificações. Utiliza-se dos mesmos 

critérios de classificação quanto ao desempenho dos produtos consumidores de energia elétrica 
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no que diz respeito à sua eficiência energética, variando de “A” mais eficiente até “E” menos 

eficiente (PBE Edifica, 2016). 

A ENCE do PBE Edifica ocorre tanto em fase de projeto, com posterior avaliação do 

edifício construído, quanto em edificações já construídas e contempla 2(duas) classes de 

edificações conforme registra o PROCEL INFO (2016c)  

 Edifícios residenciais; 

 Edifícios comerciais, de serviços e públicos. 

 

Figura 10: Exemplo de ENCE do PBE Edifica 

 

Fonte: ELETROBRÁS; PROCEL EDIFICA; CB3E (2016) 

 

Para identificar quais edificações apresentam as melhores classificações de eficiência 

energética em uma determinada categoria, segundo avaliações do PBE Edifica, foi 

implementado o selo PROCEL Edificações, ilustrado na figura 11. 

 Este selo é outorgado tanto na etapa de projeto, válido até a finalização da obra, quanto 

na etapa da edificação construída. 

 Para obtenção do Selo PROCEL Edificações, é necessário obter a Etiqueta PBE Edifica, 

classe A, para os três sistemas avaliados: envoltória, sistema de iluminação e sistema de 

condicionamento de ar. 



45 

 

 

O selo PROCEL Edificações foi estabelecido em novembro de 2014, em consonância a 

Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02, de 04 de junho de 2014, disponível no Anexo I sendo 

considerado um instrumento de adesão voluntária, conforme registrado por Magdaleno e 

Nóbrega (2015), fazendo parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) coordenado pelo 

INMETRO (MPOG, 2014). 

A mesma IN MPOG/SLTI 02/2014, impõe à administração pública federal direta, 

autárquica e funcional, regras para a aquisição ou locação de máquinas e aparelhos 

consumidores de energia elétrica e veículos, além da obrigação da avaliação do nível de 

eficiência energética da edificação nova ou devido a execução de reformas nos sistemas de 

envoltória, climatização ou iluminação, tanto para as edificações já construídas como para os 

projetos desenvolvidos. 

 

Figura 11: Selo PROCEL Edificações. 

 

Fonte: PROCEL INFO (2016d) 

 

O selo também é concedido em duas etapas, tanto em projeto, quanto para construções 

executadas. 

Tanto a etiqueta PBE Edifica, quanto o selo PROCEL Edificações, seguem a 

metodologia de avaliação de conformidade do Regulamento para Concessão do Selo PROCEL 
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de Economia de Energia para Edificações, bem como nos Critérios Técnicos específicos e 

baseiam-se no Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética em 

Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) e no Regulamento Técnico da Qualidade 

para o Nível de Eficiência Energética em Edificações Residenciais (RTQ-R) do Programa 

Brasileiro de Etiquetagem para Edificações (PBE Edifica). 

Nas edificações comerciais, de serviços e públicos são avaliados os seguintes sistemas: 

 Envoltória; 

 Iluminação; 

 Condicionamento de ar. 

Já nas unidades habitacionais são avaliados: 

 Envoltória 

 Sistema de aquecimento de água. 

 

Os Selos são emitidos pela Eletrobrás após a avaliação realizada por um Organismo de 

Inspeção Acreditado (OIA), com escopo de Eficiência Energética em Edificações (OIA-EEE). 

Por possuir integração de sistemas de homologação e obtenção de selos de eficiência, o 

selo Procel Edificações pode ser utilizado como caminho alternativo para a comprovação do 

atendimento ao pré-requisito de desempenho energético mínimo no processo de obtenção da 

certificação internacional de construções sustentáveis LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design), desenvolvida pela ONG americana U.S. Green Building Council e 

concedida no Brasil pelo Green Building Council Brasil, podendo ser aplicado o mesmo critério 

para edificações comerciais, públicas e de serviços. Excetua-se as edificações destinadas à 

assistência médica, data centers, instalações industriais, armazéns e laboratórios (GBC Brasil, 

2015). 

Com isso, os projetos registrados no Brasil, podem utilizar-se do Selo Procel 

Edificações para alinhamento às exigências de pré-requisito EAp2, da dimensão de Energia e 

Atmosfera eliminando uma etapa de avaliação do LEED. 

Quanto a certificação AQUA, a equivalência com a etiquetagem de edificações (PBE 

Edifica) é realizada para avaliação das edificações residenciais e não residenciais, onde é 

possível utilizar critérios do programa PROCEL para avaliação AQUA, conforme verificado no 

documento denominado Referencial AQUA-HQE para edifícios em operação (FUNDAÇÃO 

VANZOLINI, 2016c). 
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Conforme PROCEL INFO (2016a) os regulamentos RTQ-R e RTQ-C, dependendo da 

tipologia, abonam requisitos a serem atendidos para os níveis de eficiência energética de 

edificações do AQUA. Para tipologias residenciais há equivalência nas categorias: gestão de 

energia e conforto higrotérmico e qualidade sanitária do ar. Para as edificações comerciais, de 

serviços e públicas, a equivalência ocorre nas categorias: gestão de energia e conforto 

higrotérmico. 

 

 

2.3.4       Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ) do PBE Edifica 

 

 

2.3.4.1       Objetivos gerais 

 

 

De acordo com o CONMETRO (2007) qualquer documento designado como 

regulamento se define como: 

 

Documento que enuncia as características de um produto ou os processos e métodos 

de produção a ele relacionados, incluídas as disposições administrativas aplicáveis, 

cujo cumprimento é obrigatório. Pode tratar parcial ou exclusivamente de 

terminologia, símbolos e requisitos de embalagem, marcação ou rotulagem aplicáveis 

a um produto, serviço, bens, pessoas, processo ou método de produção. 

 

O RTQ elaborado para suporte do PBE Edifica visa a etiquetagem de edificações e 

conforme CONMETRO(2007) é uma importante ferramenta para promover o desenvolvimento 

sustentável caso seja implementado de forma consistente e proporcional aos objetivos 

pretendidos, assim possibilitando que o Estado cumpra seu papel de suporte ao crescimento 

dentro dos quesitos das dimensões da sustentabilidade promover a cidadania, o progresso 

econômico e a minimização dos impactos ambientais, sociais e econômicos da regulamentação 

técnica. 

O objetivo do RTQ do PBE Edifica apresenta metodologia de avaliação de 

conformidade e propõe procedimentos para alcançar níveis mais elevados de eficiência 

energética nas edificações. 
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2.3.4.2       Campos de aplicação 

 

 

O RTQ do programa PBE Edifica destina-se a dois conjuntos de edificações sendo o 

RTQ-C para edifícios comerciais, de serviços e públicos e o RTQ-R para edificações 

residenciais. 

As edificações comerciais e de serviços são caracterizadas por não possuir como 

atividade-fim a residência ou atividades de manufatura sendo considerados exemplos destas 

edificações (ELETROBRAS, PROCEL EDIFICA, CB3E, 2016): 

 Escolas privadas; 

 Edifícios para o tratamento de saúde de animais ou humanos: hospitais, postos 

de saúde e clínicas privadas; 

 Vendas de mercadorias em geral, prestação de serviços, bancos privados; 

 Estabelecimentos de diversão; 

 Estabelecimentos para preparação e venda de alimentos; 

 Escritórios e edifícios empresariais; 

 Sedes de empresas ou indústrias (desde que não haja a atividade de produção 

nesta última); 

 Serviço de Hospedagem. 

Ainda segundo os autores anteriores as edificações públicas são imóveis construídos 

inicialmente ou adaptados com recursos públicos para exercício de atividade administrativa ou 

para a prestação de serviços públicos e enquadram-se nesta categoria: 

 Prédios administrativos, instituições diretas, autarquias, pesquisa ou outras 

instituições ou associações de diversos tipos; 

 Escolas públicas; 

 Hospitais, postos de saúde, clínicas públicas, laboratórios; 

 Museus. 

A etiqueta em edificações públicas possui particularidades em relação aos edifícios 

comerciais, de serviços e residenciais, pois além de ser a primeira a tornar-se obrigatória no 

âmbito nacional, em virtude da IN 02/2014, representa o movimento da Administração Pública 

em proporcionar melhorias construtivas que precedem outras áreas. 

Casos, a edificação em análise possua ocupação diversificada, englobando mais de um 

uso, os espaços deverão ser avaliados individualmente e emitidos etiquetas individuais. 
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2.3.4.3       Objetivos do RTQ-C 

 

 

Sendo o objetivo principal da pesquisa a avaliação de uma Instituição Federal de Ensino 

Superior (IFES), será dispendido especial atenção ao RTQ-C, o qual é aplicado nesta categoria 

de edificação. 

O RTQ-C está disponível para consulta on-line, encontra-se na versão 4, sendo dividido 

em 5(cinco) níveis de eficiência, classificados de “A” até “E”, figura 12, onde a classificação A 

é a mais eficiente, não possuindo limite superior visto que níveis mais eficientes de utilização 

energética devem sempre ser buscados através de novas tecnologias. 

 

Figura 12: Níveis de Eficiência do RTC-C. 

 

Fonte:  ELETROBRAS; PROCEL EDIFICA; CB3E (2016) 

 

Os níveis “D” e “E” são aplicados e reconhecem as edificações que possuem o mínimo 

de planejamento em eficiência energética, de acordo com cada parâmetro e critério da avaliação. 

A avaliação pode ser realizada em fase de projeto ou da edificação e fornece uma 

classificação da edificação em três sistemas construtivos, conforme ilustra a figura 13: 

 Envoltória; 

 Iluminação; 

 Condicionamento de Ar. 

Além dos três sistemas, ainda existem critérios de bonificações específicas que elevam 

a classificação na equação geral de avaliação em até 1(um ponto). 
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Figura 13: Esquema para obtenção da ENCE geral para edificação construída. 

 

Fonte: FERNANDES, et al., (2015) 

 

A obtenção do selo pode ser integral, ou parcial. 

Na avaliação integral obtém-se a classificação geral a partir das classificações 

individuais dos sistemas da edificação, aplicando-se pesos distribuídos que compõe a equação 

de avaliação integral: 

 Envoltória – 30% 

 Sistema de iluminação – 30% 

 Sistema de condicionamento de ar – 40% 

 

Após as aferições da edificação segundo os critérios de cada um dos três sistemas, 

aplica-se os dados na fórmula de classificação geral, conforme equação 4. 

 

Equação 4: Variáveis da equação geral do RTQ-C. 

Fonte: ELETROBRÁS; PROCEL EDIFICA; CB3E (2016) 
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Com a aplicação da equação geral, obtém-se a pontuação geral da edificação, que 

comparado com o quadro 8, classifica a edificação do nível A ao nível E. 

 

Quadro 8:Níveis de classificação geral da edificação segundo o PROCEL Edifica. 

 

Fonte: ELETROBRAS; PROCEL EDIFICA; CB3E (2016) 

 

Na avaliação parcial da edificação, somente é avaliado um ou dois dos sistemas e nesta 

situação o selo é aplicado somente ao sistema avaliado. 

Também influenciam na avaliação a localização, orientação, geometria, material 

utilizado para construção, o revestimento e suas características físicas e de composição. 

As avaliações dos ambientes e da edificação no processo de certificação podem ser 

realizadas através do método prescritivo ou através de simulação computacional. 

 

 

2.3.4.4       Envoltória 

 

 

Trata-se de elemento que delimita os espaços interiores do lado exterior de uma 

edificação. Podem ser opacos, translúcidos ou transparentes, com diversidades fabris e de 

acabamentos variados. 

Neste sistema são avaliados todos os elementos que permitem caracterizar espaços 

internos e externos da edificação. De forma geral, são elementos que compõe a cobertura, 

fachadas e aberturas, sendo complementados pelo volume e orientação das fachadas da 

edificação (ELETROBRÁS; PROCEL EDIFICA; CB3E, 2016). 



52 

 

 

Conforme o Manual de Aplicação do RTQ-C, na avaliação da envoltória são 

considerados as características como transmitância térmica, cor, absortância e a utilização de 

iluminação zenital. 

 

 

2.3.4.5       Sistema de iluminação 

 

 

O sistema de iluminação artificial é necessário para garantir o funcionamento da 

edificação de modo satisfatório, garantindo o conforto e salubridade dos espaços que não 

recebem iluminação natural em quantidade necessária à atividade que se desenvolve no 

ambiente. 

Sendo indispensável ao funcionamento, torna-se necessário a busca por eficiência, onde 

se entende ser o atendimento dos níveis mínimos de iluminância por atividade, conforme a 

NBR5413, consumindo-se a menor quantidade de energia possível. 

De forma geral o sistema de iluminação elétrica, apresenta dois tipos de consumo de 

energia: o consumo direto, necessário para geração da luz, e um consumo indireto, decorrente 

do calor gerado no primeiro processo. Esse calor gerado impacta diretamente no sistema de 

climatização do ar, impactando no consumo de energia da edificação. 

Constando no Manual de Aplicação do RTQ-C, utiliza-se definições de projeto como 

divisão dos circuitos para acionamento da iluminação, inclusive com desligamento automático 

de determinados circuitos e contribuição da luz natural nos ambientes internos. 

A exemplo prático, a figura 14 representa um ambiente com 600 m² onde foram 

divididos em três zonas de iluminação, sendo duas com 250 m² e uma 100 m². 
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Também como exemplo, em determinados horários, devido a contribuição da 

iluminação externa, este circuito especial, mais próximo das janelas, pode ser desligado, 

conforme ilustrado na figura 15. 

 

 

 

2.3.4.6       Sistema de condicionamento de ar 

 

 

A avaliação do sistema de condicionamento de ar possui pré-requisitos específicos para 

cada de classificação, levando em consideração se os equipamentos instalados são previamente 

etiquetados pelo programa PROCEL de etiquetagem ou suas características de instalação como 

Fonte:  ELETROBRAS; PROCEL EDIFICA; CB3E (2016). 

Fonte:  ELETROBRAS; PROCEL EDIFICA; CB3E (2016) 

Figura 14: Exemplo de divisão de zonas de iluminação em áreas maiores que 250m² 

Figura 15: Exemplo de circuito especial para controle da iluminação próximo às janelas 
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isolamentos e funcionamentos combinados com outros equipamentos de condicionamento de 

ar, no caso de sistemas não abrangidos pelo programa de etiquetagem. 

 

 

2.3.4.7       Procedimentos para simulação 

 

 

Para o processo de simulação, é utilizado um modelo real, e quatro modelos de 

referência, de acordo com os níveis A, B, C e D, onde se compara os sistemas instalados com 

os modelos simulados, obtendo-se os parâmetros de classificação e pontuação que determinarão 

a classificação final da edificação. 

 

 

2.4       SETOR PÚBLICO E SUSTENTABILIDADE 

 

 

O governo federal, por natureza possui uma ampla capilaridade na sociedade e 

caracteriza-se por ser indutor de diversas iniciativas que propõe mudanças de cultura. Através 

de ações objetivas, pode estimular a inserção de critérios de sustentabilidade em suas atividades, 

integrando as ações sociais e ambientais com o interesse público e social. 

Além da capacidade de indução, há o poder de mobilização de importantes setores da 

economia exercida pelas compras governamentais, através da adoção de novos padrões de 

produção e consumo, buscando-se assim a redução dos impactos socioambientais negativos 

gerados pela atividade pública. Pois conforme o Ministério do Meio Ambiente através da 

cartilha A3P (MMA, 2009), o governo federal movimenta cerca de 10 a 15% do Produto Interno 

Bruto (PIB). 

Dessa forma, o setor público pode contribuir com o crescimento sustentável, 

promovendo a responsabilidade socioambiental e respondendo às expectativas sociais. 

Seguindo o direcionamento mundial, o Brasil a partir da década de 1980, criou 

dispositivos legais referentes à proteção ambiental, inicialmente através da Lei nº 6.938/81 que 

trata da Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981) sendo considerada um marco 

histórico no desenvolvimento do direito ambiental, pois estabeleceu definições legais sobre os 
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temas de meio ambiente, degradação da qualidade ambiental, poluição, poluidor e recursos 

ambientais (MMA, 2009, Teixeira; Azevedo, 2013). 

Esta lei estabeleceu um importante mecanismo de proteção ambiental ao instituir a 

obrigatoriedade do estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e seu respectivo relatório (Rima), 

considerados instrumentos modernos em termos ambientais mundiais. 

Em 1988, através da promulgação da Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988), 

e também registrado por Silva et al (2015) e Coelho e Araújo (2011) foi dedicado um capítulo 

inteiro ao tema, através do artigo n°225 onde ficou-se instituindo normas direcionais da 

problemática ambiental, definindo meio ambiente como bem de uso comum do povo. “Todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Atualmente, o cenário econômico aponta para uma economia diferenciada, tendo o 

Brasil vantagens competitivas para realizar mudanças na direção de uma economia de baixo 

teor de carbono, acelerando o desenvolvimento humano e o investimento em inovação e, 

consequentemente, aumentando a eficiência e a competitividade de sua economia. (MMA, 

2016a) 

O Governo publicou no Diário Oficial, a Instrução Normativa nº 2, de 14 de junho de 

2014, que dispõe entre outras situações que na aquisição ou locação de máquinas e aparelhos 

consumidores de energia pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional 

deve-se exigir os de maior eficiência energética, comprovada através da Etiqueta Nacional de 

Conservação de Energia (ENCE). 

O mesmo princípio ocorre nas ações para construção de novas edificações ou de 

reformas das existentes, onde deve-se buscar a classificação de maior nível de eficiência, ou 

seja, a classificação “A” na ENCE geral da edificação. Já nas reformas ou retrofits deve-se 

buscar a maior classificação possível. 

Quanto ao consumo energético da classe de edificações residenciais, comerciais, de 

serviços e pública, de acordo com o PROCEL (2016b), representa aproximadamente 50% do 

consumo total do país. 

Ainda segundo o PROCEL (2016b) nas edificações públicas, os sistemas de 

climatização e iluminação representam cerca de 70% do consumo de energia elétrica e de posse 

desta informação, torna-se necessário a elaboração de projetos que tenham como essência a 

eficiência energética. 



56 

 

 

No caso de a edificação já estar construída, em um primeiro momento deve-se atuar na 

substituição de equipamentos ineficientes e também na mudança de hábitos de seus usuários. 

Num segundo momento, também se torna necessário atuar através da execução de 

reformas na edificação, desenvolvendo projetos de intervenção e modernização e intensificando 

as práticas que visem o combate ao desperdício e incrementem a eficiência energética nas 

edificações públicas. 

 

 

2.4.1       Definição da A3P 

 

 

Tendo por base as recomendações da Agenda 21, a Declaração do Rio/92 e a Declaração 

de Johanesburgo, o MMA elaborou o programa denominado Agenda Ambiental da 

Administração Pública (A3P), o qual propõe a revisão dos padrões de consumo e produção e a 

sensibilização dos gestores públicos para aderir novos referenciais de sustentabilidade 

ambiental e suas atividades (MMA, 2009), garantindo que as ações estejam alinhadas ao triple 

bottom line da sustentabilidade e em sintonia com a ecoeficiência, e os critérios socioambientais 

nos investimentos, compras e contratações de serviços pelos órgãos governamentais (BARATA 

et al., 2007). 

A adesão ao programa da A3P não é obrigatória, mas recomendado por tratar de questões 

que envolvem o uso racional de recursos naturais e bens públicos, incialmente trabalhadas em 

5 eixos temático, sendo incluída posteriormente 1 eixo temático para construções sustentáveis 

(MMA, 2009). 

Os eixos são descritos e analisados por Luiz et al., (2013) conforme o quadro 9, abaixo.  
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Quadro 9: Os eixos temáticos da A3P. 

Eixo temático Implicações Ações 

Uso Racional de 

Recursos e Bens 

Públicos 

Evitar o desperdício 

Usar racionalmente a energia, água, madeira, 

papel, copos plásticos e outros materiais de 

expediente. 

Gestão 

adequada dos 

resíduos gerados 

Destinar 

corretamente os 

resíduos gerados 

Adotar a política dos 5R’s, reduzir o consumo e 

combater o desperdício 

Qualidade de 

vida no 

ambiente de 

trabalho 

Facilitar e satisfazer 

as necessidades do 

trabalhador 

(resultará no 

aumento de sua 

produtividade) 

Melhorar as condições ambientais; promover a 

saúde e segurança, incluindo o acesso aos 

portadores de deficiência física; incentivar a 

integração social; usar e desenvolver as 

capacidades humanas, aproveitando as 

habilidades de cada um; dar autonomia para cada 

servidor desempenhar sua função; respeitar as 

legislações (liberdade de expressão, privacidade 

pessoal...) 

Sensibilização e 

Capacitação 

Mudar os hábitos, 

comportamento e 

padrões de consumo 

Criar e consolidar nos servidores a consciência 

cidadã da Responsabilidade Socioambiental por 

meio de campanhas (palestras, minicursos, 

apresentações, fóruns...) e capacitação, 

principalmente dos gestores. 

Licitações 

Sustentáveis 

Promover a 

responsabilidade 

socioambiental nas 

compras 

Evitar compras desnecessárias; identificar com o 

máximo de detalhes possíveis a descrição de 

produtos sustentáveis. 

Construções 

Sustentáveis 

Promover a obtenção 

de uma edificação 

saudável e eficaz 

energeticamente 

Projetar o uso de materiais certificados com 

menor impacto no meio ambiente; 

Reaproveitar de resíduos no próprio canteiro de 

obras; 

Aproveitar água da chuva para reuso e das águas 

servidas  

Utilizar energias limpas como a solar e eólica. 
Fonte: adaptado de Luiz et al. (2013) 
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2.5       METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

 

A pesquisa caracteriza-se como sendo descritiva e aplicada, conforme definido por GIL 

(2012). 

Descritiva pois concentra-se no estudo das características de um determinado fenômeno, 

utilizando-se de técnicas padronizadas de coleta de dados, e aplicada pois possui a finalidade 

de resolver os problemas práticos relacionados a uma realidade estudada. 

A figura 16 resume a metodologia do trabalho, onde parte-se da revisão bibliográfica, 

base e definição da pesquisa (escolha do critério de verificação da eficiência, escolha do campus 

universitário e das edificações) e procedimentos a serem realizados para viabilização das 

análises pretendidas. 

As análises paramétricas foram realizadas em duas etapas, sendo a primeira realizada 

na edificação mais antiga, seguida da mesma metodologia na edificação mais nova. Em cada 

etapa foram avaliados os sistemas seguindo o método prescritivo do RTQ-C e os critérios de 

avaliação do AQUA-HQE, obtendo-se assim os níveis de eficiência energética e de relação 

sustentável de cada edificação. 

Em paralelo às análises das edificações, foi aplicado aos técnicos lotados na 

Superintendência de Arquitetura e Engenharia da UFF, um questionário para avaliar a 

percepção a respeito das ações apontadas como melhorias para o desempenho sustentável das 

edificações. 

Após, foram comentados os resultados encontrados nas avaliações das edificações 

comparando as duas gerações de projetos, assim como a análise e tratamento dos dados 

coletados. 

Por fim, foram realizadas as conclusões com base nos resultados alcançados. 
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Figura 16: Esquema geral da metodologia 

 

 

2.6       ESCOLHA DOS OBJETOS DO ESTUDO DE CASO 

 

 

2.6.1       Escolha do campus universitário 

 

 

A escolha do campus do Gragoatá da UFF, foi motivado pelo fato do local onde o este 

campus estar inserido ter sido criado através de aterro da Baía de Guanabara entre a década de 

1940 e 1970.  

Fonte: Autor (2016) 
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Logo é um campus inteiramente produzido com intervenção de obras, sem que houvesse 

edificações existentes anteriormente, tratando-se de local com expressiva área, tendo 

aproximadamente 206.962 m² e localização privilegiada no município de Niterói, conforme 

verifica-se nas figuras 17 e 18. 

 

 

Fonte: adaptado do site GoogleEarth (2016) 

Fonte: SAEN (2011) 

Figura 17: Vista aérea dos Bairros Centro, Icaraí, Ingá, São Domingos. 

Figura 18: Modelo eletrônico para o campus do Gragoatá. 
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Conforme Departamento de Preservação e Reabilitação do Patrimônio Cultural de 

Niterói (DePAC): 

Na década de 1970, a construção do Aterro da Praia Grande, que estava 

prevista nos planos de urbanização, foi executada parcialmente e mudou inteiramente 

o litoral do bairro. Apenas nos anos 80 e 90 a ocupação e urbanização dessas áreas 

aterradas foi realizada. Uma grande parte da região aterrada foi ocupada pelo Campus 

de Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), pelo CIEP Geraldo Reis, 

pelo Clube de Regatas Gragoatá e por edificações residenciais. (DePAC, 2013) 

 

Também consultando-se o documento base formulado pela Prefeitura Municipal de 

Niterói (PMN) para justificativa da minuta de projeto de lei, traça-se todo o histórico do bairro, 

que registra “Em 1977 a parte Sul do Aterro da Praia Grande foi desapropriada pelo Governo 

Federal através do Decreto 80693 de 09.11.1977 para a construção do Campus da Universidade 

Federal Fluminense” e que aproximadamente 70% do material utilizado para realização do 

aterro foi proveniente o desmonte do Morro do Gragoatá (PMN, 2006). 

Também motivou a escolha do campus do Gragoatá o fato deste possuir duas gerações 

das edificações UFASA, padrão amplamente adotado como tipologia arquitetônica pela UFF 

para edificações destinadas à salas de aula, conforme informado pelos técnicos da 

Superintendência de Arquitetura e Engenharia (SAEN), fato que permite elaborar um 

comparativo, verificando se houve evoluções técnicas dos projetos e os possíveis ganhos em 

eficiência energética e sustentável entre as duas edificações. 

 

 

2.6.2       Escolha dos edifícios 

 

 

Passado a definição do campus, foram identificadas as duas edificações representantes, 

sendo a primeira geração representada pelo bloco B, atualmente em uso pelo Instituto de Letras.  

Este edifício encontra-se, em grande parte de suas áreas construídas, conforme o projeto 

inicial, não tendo sofrido grandes reformas ou intervenções. 

As figuras 19, 20 e 21 apresentam as fachadas do bloco B e parte do entorno arborizado 

do campus do Gragoatá. 
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Fonte: Autor (2016) 

Figura 19: UFASA Bloco B – Fachada Oeste e Sul - Campus do Gragoatá. 

Figura 20: UFASA Bloco B – Fachada Leste e Sul - Campus do Gragoatá.  

Fonte: Autor (2016) 
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Figura 21: UFASA Bloco B – Fachada Norte - Campus do Gragoatá.  

 

Como representante da geração mais recente das UFASAs, foi definido o bloco P, sendo 

destinado ao Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Este foi o último prédio, modelo 

UFASA, a ser entregue no campus do Gragoatá, tendo sido finalizado sua construção em 2015 

e ilustrado conforme figuras 22 e 23. 

 

Figura 22: UFASA Bloco P – Fachada Sul - Campus do Gragoatá. 

Fonte: Autor (2016) 

Fonte: Autor (2016) 
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Figura 23: UFASA Bloco P – Fachada Norte - Campus do Gragoatá. 

 

 

Ambos os prédios são descritos adiante e detalhadamente avaliados através dos critérios 

PROCEL Edifica e do AQUA-HQE. 

 

 

2.6.3       Escolha do sistema de avaliação 

 

 

O sistema de avaliação de sustentabilidade utilizado foi, primeiramente a etiquetagem 

PBE Edifica, baseando-se no Regulamento Técnico da Qualidade para edifícios comerciais, de 

serviços e públicos (RTQ-C), devido à obrigatoriedade, conforme a IN 02/2014, que se impões 

sobre as administrações federais, diretas ou indiretas, em elaborar seus projetos e reformas 

visando obter o nível A de eficiência energética. 

Visto o foco principal do PBE Edifica ser especialmente a avaliação da eficiência 

energética, excluídos de uma análise mais profunda os itens como gestão da água, relação da 

edificação com entorno e outros sistemas que compõe a operação da sustentável da edificação, 

a análise inicial foi complementada com a avaliação através dos critérios presentes no 

Referencial técnico para edifícios em operação – Edifício Sustentável, do AQUA-HQE, 

obtendo-se uma visão completa sobre todos os sistemas das edificações. 

O sistema AQUA-HQE, segundo Costa e Moraes (2013), foge de conceitos pré-

concebidos para soluções tanto de projetos e concepção, quanto para o conjunto de ações para 

Fonte: Autor (2016) 
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as fases de operação e manutenção, forçando respostas mitigadoras aos impactos ambientais 

sobre o meio exterior e sobre a qualidade dos espaços internos. 

Ainda segundo Costa e Moraes (2013), o AQUA apresenta uma avaliação da edificação 

baseada em desempenho dos sistemas e ambientes avaliados, sendo necessário atender a todos 

os requisitos bases, das 14 categorias para obter a certificação, evitando distorções da avaliação 

da edificação e seu entorno, o que ainda segundo Costa e Moraes (2013), o diferencia do LEED 

que utiliza avaliações baseadas em pontos. 

Além, disso, apresenta-se amplamente adaptado ao cenário brasileiro, frente outras 

metodologias de certificação. 

 

 

2.7       INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Na fase de coleta de dados, pretendeu-se verificar a validade das propostas para 

melhoria do desempenho sustentável das edificações de ensino. 

O modelo selecionado foi o questionário devido as suas características positivas na 

aplicação, conforme Gray (2012) e Silva (2015), possuem influxo de dados rápido e muitas 

pessoas, a análise de dados de perguntas fechadas é simples e com anonimato garantido.  

O questionário, conforme o Anexo 3, foi constituído a partir dos dados da revisão 

bibliográfica e da análise do conteúdo dos documentos que compões os critérios de avaliação 

do RTQ-C do PROCEL Edifica e do Referencial para Edifícios em operação do AQUA-HQE. 

Os diversos parâmetros existentes em ambos os referenciais, foram verificados e 

medidos a partir do ponto de vista do pesquisador. Desta investigação, obteve-se a relação de 

ações ausentes nos projetos e nas edificações analisadas, sendo estas questões utilizadas como 

base do instrumento de coleta de dados, na intenção de validar o ponto de vista do pesquisador, 

conforme mencionado. 

No total foram elaboradas 50 perguntas divididas em duas seções. 

A seção I foi planejada para mapear o perfil do entrevistado, obtendo-se sua atuação 

profissional, tempo de trabalho na UFF, e se possui formação ou pós-graduação, ligados à 

sustentabilidade ou ao meio ambiente. 
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Estas questões ajudam na definição do perfil do respondente, e análise de possíveis 

tendências nas respostas, pois conforme Afonso et al., (2016) a percepção do conceito de 

sustentabilidade são proporcionais à idade, escolaridade e atuação profissional do entrevistado. 

A seção II, está dividida em 6(seis) partes, adaptado a partir das categorias do AQUA, 

e agrupados conforme a afinidade dos sistemas que pretende-se analisar, sendo elas: 

 Ações relacionadas com energia elétrica; 

 Ações relacionadas com o conforto; 

 Ações relacionadas com a intervenção e mobilidade dos usuários nas áreas 

externas; 

 Ações relacionadas com a manutenção das edificações e instalação de canteiros 

de obras; 

 Ações relacionadas com a gestão da água e de resíduos e com a saúde dos 

usuários; 

 Ações relacionadas com a sensibilização dos usuários e visitantes. 

Cada uma das partes que compões a seção II foi composta por perguntas específicas 

onde as respostas foram do tipo fechadas, sendo disponibilizado aos respondentes uma escala 

unipolar crescente de resposta do tipo Likert ou conforme Gray (2012) também conhecidas 

como perguntas de classificação. 

As perguntas fechadas continham seis pontos, iniciando-se no ponto neutro e 

finalizando no ponto de maior percepção (Não opinar; Nenhum; Pouco; Médio; Muito; Muito 

alto). Ainda de acordo com Gray (2012) esse tipo de resposta, apesar de restringir a riqueza das 

respostas, apresentam a vantagem de possibilitar a comparação entre os respondentes, pois as 

respostas possuem uma estrutura fixa. 

A definição dos constructos e do modelo do questionário ocorreu mediante a revisão 

bibliográfica, sendo preliminarmente incluído um breve texto apresentando a temática da 

pesquisa, o objetivo do questionário e informando a confidencialidade e codificação dos dados 

coletados no uso das respostas. 

Um questionário piloto foi encaminhado ao orientador, e a um servidor engenheiro civil 

lotado na Superintendência de Arquitetura e Engenharia. Inicialmente a escala tipo Likert 

utilizada, apropriava duas dimensões conforme a figura 24, tendo também cinco níveis de escala.  

As perguntas abertas, no questionário piloto foram disponibilizadas para os 

respondentes ao final de cada um dos cinco grupos, o que não demonstrou ser prático, visto a 

diversidade de ações agrupadas. 
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Algumas alterações foram sugeridas como a disponibilidade de campo para resposta 

aberta em cada questão, o ajuste nas dimensões medidas e na escala da resposta fechada, 

uniformizando o termo nominal da escala para: Não sei opinar; Nenhum; Pouco; Médio, Alto e 

Muito Alto. 

As sugestões foram incorporadas sendo disponibilizado um campo para resposta aberta, 

possibilitando que os respondentes pudessem expor as opiniões para cada situação, agregando 

informações que enriquecessem as respostas anteriormente marcadas na escala fixa. 

Também foram alteradas as dimensões e a escala das respostas fechadas, sendo a versão 

utilizada conforme demonstrada na figura 25, encaminhada aos indivíduos da amostra para 

procederem à resposta do questionário. 

 Grau de importância; 

 Grau de implementação; 

 Viabilidade técnica de implementação. 

 

 

O grau de importância visou medir a percepção do quão importante é a ação proposta 

para o desempenho sustentável das edificações educacionais da UFF. 

Fonte: Autor (2017) 

Fonte: Autor (2017) 

Figura 24: Escala de respostas do questionário piloto. 

Figura 25: Escala de respostas do questionário. 
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O grau de implementação verificou a percepção do respondente para o quanto da ação 

proposta já está implementada nas edificações da universidade. 

A viabilidade técnica de implementação mediu a possibilidade de execução da ação 

diante das possíveis dificuldades técnicas percebidas pelo respondente. Importante registrar que 

neste item de resposta foi descartada propositalmente a percepção da dificuldade financeira, 

pois dependeriam de estudos mais profundos sobre o custo, o tempo de retorno do investimento 

de cada ação e ainda a disponibilidade financeira dentro da dotação orçamentária. 

Com isso, registra-se no quadro 10 os grupos de questões e suas fontes de evidência, 

que motivaram e serviram de base para a proposição e verificação no instrumento de pesquisa. 
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Quadro 10: Fonte de evidência das perguntas do instrumento de coleta de dados. 

Questão Fonte de evidência 

1, 2, 3, 4 Afonso et al., (2016) 

Questões Fonte de evidência 

5 a 16 
Fundação Vanzolini (2016c) 

PBE Edifica (2016b) 

17 a 23 
Fundação Vanzolini (2016c) 

Brasil (2009) 

24 a 29 Fundação Vanzolini (2016c) 

30 a 36 Fundação Vanzolini (2016c) 

37 a 48 
Fundação Vanzolini (2016c) 

Brasil (2009) 

49 a 50 
Fundação Vanzolini (2016c) 

Brasil (2009) 

Fonte: Autor (2017) 

 

 

2.7.1       Aplicação do questionário e população amostral 

 

 

A aplicação do questionário foi direcionada aos técnicos da Superintendência de 

Arquitetura e Engenharia, setor responsável pelo planejamento e gestão das obras de ampliação 

e reforma na UFF, sendo este grupo caracterizado como população-alvo da pesquisa. 

A escolha desta Superintendência foi por ser representativa da população dos servidores 

de Universidades Federais de Ensino Superior envolvidos com obras e projetos de engenharia 

e arquitetura, sendo de mais fácil acesso ao pesquisador e por possibilitar agilidade na apuração 

e no tratamento dos resultados. 

O quadro 11 apresenta as definições e dimensionamento da população de estudo e 

amostra utilizada  
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Quadro 11: Definições de população e amostra do questionário. 

População 
Profissionais das IFES, envolvidos em projetos e 

obras de construção 

População de estudo ou população 

amostral 

Profissionais do setor técnico da Universidade 

Federal Fluminense envolvidos diretamente com 

projetos e obras de construção civil 

Tamanho da população de estudo 
População finita com tamanho de 32 

profissionais 

Amostra 23 questionários preenchidos corretamente 

Fonte: Autor (2017) 

 

Registra-se que no setor de projetos e obras da Superintendência de Arquitetura e 

Engenharia há um total de 32 servidores que trabalham diretamente com projetos e obras, sendo 

esta a população de estudo, o que representa 47% do total de 67 servidores desta 

Superintendência. 

Os outros profissionais exercem atividades diversas de apoio e administrativo, não 

exercendo influência sobre as definições de escopo tratadas na pesquisa. 

O questionário foi apresentado através e-mail individual aos indivíduos da população 

de estudo, apresentando o Estudo de Caso e convidando para responder ao questionário através 

do link que redirecionava para página do sistema Google Forms5, permitindo iniciar a dinâmica 

das respostas. Através do próprio sistema, as respostas foram coletadas de maneira automática 

conforme os respondentes finalizavam os questionários completamente, sendo disponibilizadas 

as respostas, em forma de arquivo tipo planilha eletrônica para posterior análise e tratamento. 

O anonimato nas respostas foi garantido através da não publicação do campo que 

identificava o respondente. 

Para atual pesquisa adotou-se um Nível de confiança de 95%, e, a partir dos 23 

questionários respondidos, caracterizou-se o intervalo de confiança ou erro amostral, em 

11,01%.  

Segundo Gray (2012), o nível de confiança representa a probabilidade de incluir a média 

das respostas da população dentro do intervalo de confiança. Ainda segundo Gray (2012), o 

                                                 

5  Sistema de formulários on-line mantidos pela empresa Google permitindo a elaboração, resposta e 

análise de respostas através da própria plataforma do sistema. 
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conceito de intervalo de confiança, ou erro amostral, caracteriza a faixa onde espera-se que o 

parâmetro de resposta populacional seja alocado. 
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3      ESTUDO DE CASO 

 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos com a verificação entre os dois 

projetos das UFASAs B e P, quanto a análise da eficiência energética segundo a PBE Edifica e 

análises complementares da edificação e seu entorno através da certificação AQUA-HQE. 

Primeiramente, será apresentada e descrito o conceito original da UFASA, descrevendo 

os sistemas construtivos e instalados. 

Posteriormente será apresentado a análise das duas edificações seguindo os critérios 

conforme o método avaliativo das certificações. 

As informações foram obtidas através de análise de documentação, termos de referência 

e projetos arquitetônicos presente na atual Superintendência de Arquitetura e Engenharia da 

UFF. 

A aplicação das metodologias e análises, seguiu os referenciais dos sistemas de 

certificação utilizado e não objetiva certificar a edificação e sim, através da análise e 

comparação, propor medidas de projeto e reflexão dos profissionais de modo a torná-la mais 

sustentável. 

 

 

3.1       APRESENTAÇÃO DO CONCEITO UFASA 

 

 

A concepção deste modelo iniciou-se na própria universidade, sendo suas diretrizes 

projetuais base para quase todas as edificações construídas pela UFF. 

Eventualmente, algumas adaptações e modificações ocorreram para atender 

particularidades funcionais, mas mantendo-se a essência do conceito. A atual utilização deste 

modelo indica a permanência, nos prédios novos, dos padrões construtivos dos prédios já 

existentes. 

Em pesquisa na Superintendência de Arquitetura e Engenharia da UFF (SAEN/UFF, 

2016) verificou-se o projeto original, concebido no final da década de 1970, onde se previam 

conceitos de sustentabilidade, que na época já estavam incorporados às atividades dos 

profissionais envolvidos do extinto Escritório Técnico do Campus, sendo os conceitos originais 

descritos abaixo: 
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 Implantação do edifício orientado para melhor aproveitamento da insolação e 

dos ventos predominantes; 

 Pilotis em parte do pavimento térreo, criando locais de convivência para os 

usuários 

 Concepção da edificação em 3(três) módulos – módulo A, B e C sendo: módulos 

A e C livres de elementos internos fixos, tanto estruturais quanto de vedação fixa, 

permitindo a flexibilização dos espaços amplos, tento de sala de aula, quanto 

administrativo; módulo B destinado à circulações verticais, tais como elevadores 

e escadas, e ainda sanitários, copas e instalações dos sistemas de energia, água, 

telefonia e dados; 

 Estrutura em elementos de concreto armado padronizada e modulada; 

 Vedações internas em divisória acústica removível; 

 Fachadas em blocos cerâmicos com revestimento cerâmico ou textura, em cores 

claras; 

 Revestimento de piso das circulações, áreas técnicas e de serviços em argamassa 

cimentícia tipo industrial e das salas de aula em revestimento vinílico; 

 Cobertura em telhas cimentícias de grandes dimensões; 

 Existência de brises solei, horizontais e verticais, dependendo da orientação 

cartográfica das fachadas; 

 Esquadrias de alumínio e vidro do tipo basculante horizontal e máximo-ar6; 

 Ventilação cruzada natural; 

 Sistema de iluminação com acionamento individualizado por ambiente; 

 Iluminação interna dos ambientes em lâmpadas tubulares; 

 

O conceito desenvolvido para o projeto da UFASA é ilustrado abaixo, na figura 26, e 

através de simulações computacionais, conforme figuras 27 e 28. 

                                                 

6 – Esquadrias tipo máximo-ar são janelas inteiras que articulam no topo e abrem inteiramente o vão de abertura 
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Figura 27: Modelo eletrônico para UFASA - Fachada Norte. 

Fonte: SAEN (2016) 

Figura 26: Tipologia básica da UFASA. 

Fonte: SAEN (2011) 
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Figura 28: Modelo eletrônico para UFASA - Fachada Sul.  

 

 

3.2       CARACTERIZAÇÃO DOS BLOCOS DO ESTUDO DE CASO 

 

 

O estudo de caso foi realizado em duas edificações escolares da Universidade Federal 

Fluminense, denominadas bloco B e bloco P, pertencentes ao conjunto edificado do Campus do 

Gragoatá, situada no município de Niterói, Rio de Janeiro. 

As edificações do estudo seguiram o padrão de edificação UFASA, e suas implantações 

já eram definidas no documento Plano Diretor do Campus, apresentado no Anexo 2. 

Como parte do objetivo do estudo é determinar as diferenças entre as edificações, 

caracterizando uma possível evolução do conceito UFASA, cada edificação do estudo é 

analisada, caracterizada e avaliada individual. 

O bloco B localiza-se implantado na região central do campus do Gragoatá, já o bloco 

P encontra-se na porção sul do campus, conforme indica a marcação na figura 29. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SAEN (2011) 
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Figura 29: Localização do bloco B e do bloco P no campus do Gragoatá. 

 

As duas edificações possuem todas as diretrizes planejada no conceito UFASA, tendo 

5(cinco) pavimentos, totalizando 4.978,03m² e 5.566,75m² de área construída no bloco B e no 

bloco P respectivamente. 

Foram executadas em concreto armado, fabricado no próprio canteiro de obras. 

Internamente é possível observar que o bloco B possui vigas padronizadas que vencem grandes 

vãos. Já no bloco P, as lajes são do tipo cogumelo. Ambas as técnicas foram devidas à 

necessidade de espaços livres para as salas de aula com grande capacidade de ocupação e a 

possibilidade de modificações dos espaços através dos rearranjos das divisórias internas 

modulares. 

As tipologias funcionais estão descritas no quadro 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2016) 
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Quadro 12:  Ocupação funcional do bloco B e bloco P. 

 

BLOCO B BLOCO P 

1º  

pavimento 

Pilotis, reunião, recepção, copiadora, 

administração, manutenção e subes-

tação 

Pilotis, auditório, banheiros, recep-

ção, copiadora, administração e ma-

nutenção 

2º  

pavimento 

Sala do diretório acadêmico, salas de 

aula, banheiros e copa 

Salas de reunião e orientação, secre-

tarias, gabinetes, banheiros e copa 

3º  

pavimento 

Secretaria e coordenação, salas de 

aula, banheiros e copa 
Salas de aula, banheiros e copa 

4º 

pavimento 

Auditório, salas de aula, banheiros e 

copa 
Salas de aula, banheiros e copa 

5º  

pavimento 

Setor administrativo, banheiros e 

copa 
Salas de aula, banheiros e copa 

Fonte: Autor (2016) 

 

Ambas as edificações estão orientadas com as maiores fachadas voltadas para o norte e 

sul, aproveitando a incidência dos ventos predominantes (sentido Norte-Sul) e reduzindo a 

incidência solar do amanhecer e do entardecer, tendo em vista que as fachadas leste e oeste são 

fachadas cegas. 

Visto que na maior parte do dia, a fachada Norte recebe insolação quase vertical, utiliza-

se os brises paralelos à fachada, com réguas horizontais, que em conjunto com as marquises de 

concreto, reduzem a entrada da insolação e minimizar o efeito do aquecimento interno e 

ofuscamento. A fachadas sul, leste e oeste, por uma questão estética e de facilidade para acesso 

para manutenção externa, contam somente com as marquises de concreto. 

As fachadas de ambas as edificações possuem paredes de execução simples, em 

alvenaria de bloco cerâmico deitado, acabadas externamente em pastilhas cerâmicas esmaltadas 

na cor cinza claro, com eventuais porções em textura cimentícia também na cor cinza claro, 

conforme esquema ilustrativo da figura 30 e figura 31.  

Na face interna possui acabamento em pintura acrílica na cor branca representado pelo 

esquema ilustrativo na figura 32. 
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Figura 30: Esquema parede da fachada vista externa.  

 

 

Figura 31: pastilhas cerâmicas de revestimento externo. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cerâmica Atlas (2016) 

Fonte: Autor (2016) 
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Figura 32: esquema parede da fachada vista interna.  

 

 

As coberturas das edificações são executadas em telhas de fibrocimento de grandes 

dimensões e porções em laje aparente, impermeabilizada para a função de calha pluvial, sobre 

os corpos A e C, conforme ilustrado na figura 33. No corpo central B, a cobertura do pavimento 

técnico é executada em laje impermeabilizada. 

 

Figura 33: Telha de fibrocimento com laje de concreto.  

 

A iluminação, em ambos os blocos, é projetada para ser independente em cada ambiente, 

possuindo interruptores de comando individualizado nas salas de aula, gabinetes de professores. 

As demais áreas como circulações, copas, banheiros e escadas são controladas por 

interruptores individuais presentes nos quadros de distribuição elétrica dos andares. 

Fonte: o autor (2016) 

Fonte: Labee (2011) 
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Ambas as edificações possuem 3(três) elevadores para circulação vertical mecanizada e 

duas escadas enclausuradas. 

No bloco P, por ser recém executado, o sistema de elevadores e moderno e conta com 

acionamento inteligente para a cabine mais próxima do usuário. 

Quanto ao sistema de águas, potável e pluvial, e climatização interna, possuem 

significativa diferença entre as edificações, conforme segue abaixo. 

No bloco B, o sistema de água potável foi projetado para possuir um reservatório inferior, 

que recebe água da rede de água pública, e por bombeamento, é transferido para o reservatório 

superior, localizado no pavimento técnico. A edificação não conta com sistema de 

reaproveitamento de águas ou armazenamento de água pluvial, logo a água potável atende a 

todos os pontos de água, inclusive bacias sanitárias e irrigação de jardins. 

O bloco P, o sistema para água potável é similar ao bloco B, com reservatório inferior e 

outro superior, porém o projeto e a execução previram a captação e armazenagem da água 

pluvial, que em conjunto com outro reservatório superior, atende às bacias sanitárias e aos os 

de irrigação de jardim. 

No sistema de climatização também é identificado diferenças, pois no bloco B existem 

instalados diversos tipos de aparelhos de refrigeração do ar, do tipo janela e do tipo split-system, 

visto que o projeto inicial não contemplou esse sistema de maneira planejada. 

Já no bloco P, foi projetado e instalado sistema central de condicionamento de ar, com 

chillers para refrigeração através de água gelada que atendem as unidades individuais 

localizadas nas salas de aula, gabinetes e outros ambientes como o auditório. 
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Figura 34: Unidade externa do sistema de refrigeração - chillers.  

 

 

As esquadrias em ambas as edificações, são em alumínio com vidros transparentes 4mm 

sendo do tipo basculante ou máximo-ar. 

O sistema de ventilação cruzada no sentido transversal da edificação originalmente 

projetada, por incompatibilidade com o sistema de climatização artificial, foi bloqueado e não 

se encontra mais em funcionamento no bloco B. 

Em atendimento às normas recentes, o bloco P já conta com sistema de renovação de ar 

através de caixas ventiladoras exclusivas para esta função e que operam em conjunto com o 

sistema de ar condicionado central. 

No entorno das edificações, foram plantadas árvores e diversos jardins foram 

construídos para amenizar a insolação e o efeito de ilhas de calor. 

As partes pavimentadas, para acessos e comunicação entre os outros prédios existentes 

são construídos em elementos paralelos de pedra ou blocos intertravados, conforme figuras 35 

e 36, respectivamente. 

 

 

Fonte: O Autor (2016) 
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Figura 35: Pavimentação em elemento natural - paralelo.  

 

Figura 36: Pavimentação em elemento cimentício - intertravado. 

 

As estruturas físicas construídas dos blocos B e P são registradas respectivamente 

conforme o quadro 13: 

 

Fonte: Autor (2017) 

Fonte: Autor (2017) 
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Quadro 13: Distribuição de área total por pavimento. 

Área total por pavimento 

  Bloco B Bloco P 

Pavimento 1 (térreo) 556,34 688,85 

Pavimento 2 875,71 967,03 

Pavimento 3 875,71 967,03 

Pavimento 4 875,71 967,03 

Pavimento 5 875,71 967,03 

Cobertura - Pavimento técnico 220,25 295,65 

Cobertura - corpo A 349,30 356,95 

Cobertura - corpo C 349,30 357,18 

Área construída, inclusive cobertura 4.978,03 5.566,75 

Fonte: Autor (2016) 

 

 

3.3       ANÁLISES E RESULTADOS DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

 

Após o reconhecimento da estrutura física, sistemas, produtos e processos construtivos 

das edificações, é discriminado a seguir, por categoria, o diagnóstico da situação encontrada em 

cada edificação e detalhados de acordo o sistema de certificação 

 

 

3.3.1       Levantamento de dados pelo PBE Edifica 

 

 

A certificação PBE Edifica registra diversas informações obtidas de projeto e de 

verificação na edificação após construída. 

Sendo os objetos de análise da pesquisa duas edificações já construídas, os dados foram 

verificados através de análise de projeto, e in loco apropriando-se dos dados conforme fórmulas 

apresentadas no RTQ-C, que registrados sob a forma de tabela única, simplifica as comparações 

e inferências, conforme apresentado no quadro 14. 
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Todas as informações obtidas da análise dos projetos e verificações locais foram obtidas 

a partir da análise do pesquisador, para subsidiarem as fórmulas do RTQ-C através de inserção 

em planilha eletrônica, facilitando os cálculos, análise dos resultados, verificações e 

comparações posteriores das ações de melhorias. 

 
Quadro 14: Parâmetros de cálculo para o RTQ-C. 

PARÂMETROS DE CÁLCULO Bloco B Bloco P 

Área condicionada (AC) (m2) 2.394,21 2.421,45 

Área não condicionada (ANC) (m2) 158,80 139,95 

Área da envoltória (AENV) (m2) 4.048,86 4.427,53 

Área de permanência transitória (APT) (m2) 1.253,79 1.661,21 

Área de projeção da cobertura (Apcob) (m2) 877,63 1.013,66 

Área de projeção da edificação (Ape) (m2) 713,24 809,48 

Área útil (AU) (m2) 3.806,80 4.222,61 

Área total construída (Atot) (m2) 4.279,43 4.852,62 

Fator solar (FS) (J/m²K) 0,400 0,400 

Percentual de área de abertura na fachada total (PAFt) (%) 0,153 0,150 

Percentual de abertura zenital (PAZ) (%) 0,000 0,000 

Fator altura (FA) 0,205 0,209 

Volume total da edificação (Vtot) (m3) 16.191,03 18.407,92 

Fator de forma (FF) 0,250 0,241 

Ângulo vertical de sombreamento (AVS) 31,859 31,675 

Fonte: Autor (2016) 
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3.3.1.1       Envoltória  

 

 

Nesta categoria foram analisados o desempenho da envoltória das edificações, partindo-

se da metodologia discriminada pelo RTQ-C. A avaliação considera a Zona Bioclimática, pois 

o desempenho variará conforme o clima onde o edifício está inserido. Os edifícios do estudo 

estão inseridos na Zona Bioclimática 5. 

Conforme a NBR 15220 (ABNT, 2005), esta zona caracteriza-se por clima ameno, com 

verão e inverno bem marcados e apresentam como estratégias bioclimáticas de conforto a 

ventilação cruzada e vedação interna pesada. 

O cálculo do Indicador de Consumo (IC) permite definir os limites máximos e mínimo 

para a envoltória de cada edificação, assim como a classificação da envoltória conforme os 

níveis de eficiência de A à E, a depender também do atendimento aos pré-requisitos. 

 

Quadro 15: Indicador de Consumo para as envoltórias Bloco B. 

Bloco B Eficiência A B C D E 

ICEnv 153,249 
lim. mínimo - 171,991 224,109 276,227 328,345 

lim. máximo 171,981 224,099 276,217 328,335 - 

Fonte: Autor (2017) 

 

Quadro 16: Indicador de Consumo para as envoltórias Bloco P. 

Bloco P Eficiência A B C D E 

ICEnv 155,699 
lim. mínimo - 174,927 227,045 279,163 331,281 

lim. máximo 174,917 227,035 279,153 331,271 - 

Fonte: Autor (2017) 

 

Conforme verifica-se nos quadros 15 e 16, as envoltórias, tanto para o bloco B quanto 

para o bloco P, respectivamente possuem o Indicador de Consumo para as envoltórias (ICEnv) 

abaixo do limite máximo do nível de eficiência A, restando verificar se os níveis de 

transmitância e absortância da fachada e da cobertura atendem aos pré-requisitos. 

Para ambas as edificações, a transmitância ponderada da fachada, enquadra-se na faixa 

do pré-requisito do nível A, sendo o limite máximo Upar=3,70 W/m²K, conforme quadro 17. 
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Já o nível ponderado de transmitância da cobertura é maior que o pré-requisito do nível 

D, sendo o limite máximo Ucob=2,0 W/m²K, logo a eficiência atribuída passa a ser o nível de 

eficiência energético E para ambas as edificações, conforme quadro 17. 

Não foram localizados ambientes não climatizados para contribuição da cobertura no 

cálculo da transmitância. 

 

Quadro 17: Níveis de transmitância para fachada e cobertura dos blocos B e P. 

Transmitância (U) 
Limites máximos (W/m²K) – 

referência 

Bloco B (W/m²K) - 

verificado 

Bloco P (W/m²K) - 

verificado 

Fachadas (Upar) Todos os níveis = 3,70 1,200 1,200 

Cobertura (Ucob) para ambientes 

climatizados 

Nível A= 1,00 

Nível B= 1,50 

Nível C e D= 2,00 

2,140 2,037 

Fonte: Autor (2017) 

 

Quanto ao limite máximo do nível de absortância para a ZB5, tanto para fachada e 

cobertura é α ≤ 0,5. 

Neste pré-requisito, o bloco B e o P obtiveram o mesmo comportamento, atendendo ao 

pré-requisito nas fachadas, porém obtendo um nível ponderado de absortância maior que o 

máximo para as coberturas que seria de 0,5, conforme quadro 18. 

 

Quadro 18: Indicador de absortância para as envoltórias. 

Absortância (α) 
Limites máximos – 

referência 

Bloco B – 

verificado 

Bloco P - 

verificado 

Fachada Todos os níveis = 0,50 0,351 0,346 

Cobertura Todos os níveis = 0,50 0,543 0,561 

Fonte: Autor (2017) 

 

A classificação final do sistema de envoltória é dada pela menor eficiência, sendo o 

resultado final nível de eficiência energética E. 
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3.3.1.2       Iluminação 

 

 

A metodologia de avaliação dos sistemas de iluminação nas edificações do estudo, foi 

através do método das atividades do edifício, onde definiu-se com base no RTQ-C os limites 

máximos de potência instalada em cada ambiente, em decorrência da atividade desenvolvida. 

Também verificou-se o atendimento aos pré-requisitos, conforme quadro 19. 

As potências instaladas em ambas as edificações são menores que a potência máxima 

definida pelos parâmetros da densidade de potência de iluminação limite (DPILMAX) 

respectivos de cada atividade para os níveis de eficiência A, porém os sistemas de iluminação 

instalados atendem somente ao pré-requisito de divisão de circuitos.  

Quanto ao pré-requisito de contribuição da luz natural, não existe divisão de circuito 

que permita desligamento da fileira mais próxima das janelas, e quanto ao desligamento 

automático do sistema, não se aplica nos objetos em estudo, visto que o RTQ-C somente faz a 

exigência para ambientes maiores que 250m², o que não ocorre em nenhum ambiente de ambas 

as edificações. 

 

Quadro 19: Pré-requisitos para sistema de iluminação. 

Pré-requisito Nível A Nível B Nível C 

Divisão dos circuitos X X X 

Contribuição da luz natural X X  

Desligamento automático do sistema de 

iluminação 
X   

Fonte: PROCEL Edifica (2016) 

 

Logo, devido ao não atendimento ao pré-requisito de contribuição da luz natural, as duas 

edificações ficam classificadas como nível de eficiência energética C. 
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3.3.1.3       Climatização 

 

 

O bloco B não possuiu projeto específico para climatização dos ambientes internos, pois 

inicialmente contava somente com a ventilação cruzada, proposta pela tipologia arquitetônica. 

No decorrer da vida útil, foram instalados aparelhos de ares-condicionados de janela, ou split-

system conforme a necessidade. Devido a este motivo existem equipamentos antigos e novos 

com de diversas classificações pelo PBE, ou ainda anteriores à classificação do programa de 

etiquetagem de equipamentos. Com isso classifica-se o sistema de climatização da edificação 

como nível E. 

O bloco P, possui um sistema de climatização do ar interno realizado através de torre de 

água gelada e unidades internas independentes. Registra-se que todas as tubulações de 

transporte de líquido são isoladas e protegidas contra perda de carga de água gelada circulante 

por espumas técnicas apropriadas, e cada ambiente possui controle de temperatura ajustável 

pelo usuário. Também foi verificado que as 3 bombas responsáveis pela circulação de água 

gelada possuem controladoras do tipo inversores de potência, ajustando a potência de operação 

conforme a solicitação das unidades internas (evaporadoras).  

Como o esse sistema possui avaliações próprias e complexas diante do foco do estudo, 

necessitando de conhecimentos específicos em engenharia mecânica, classificou-se como nível 

de eficiência energética E.  

 

 

3.3.2       Levantamento de dados pelo AQUA-HQE 

 

 

A certificação pelo AQUA-HQE registra diversas informações obtidas através de 

referenciais próprios, que de acordo com a edificação, possuem referenciais técnicos 

específicos. No caso das edificações do estudo de caso, utilizou-se o Referencial AQUA-HQE 

Edifícios em Operação – Edifício Sustentável, que avalia a edificação conforme as 14 categorias, 

anteriormente apresentadas conforme o quadro 7. 

Assim como realizado no PBE Edifica, as informações levantadas foram decorrentes da 

análise do pesquisador em documentos do tipo projeto e verificações no local, sendo após 

inseridas em planilha eletrônica visando facilitar a análise e inferências necessárias.  
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Cada categoria registrada, teve sua avaliação registrada sob a forma de critérios BASE 

atendidos e a quantidade de pontos somados, que através da aplicação nas fórmulas do capítulo 

2.3.2, obteve-se o resultado de classificação final de cada categoria. 

 

 

3.3.2.1       Edifício e seu entorno  

 

 

Esta categoria considera critérios como a implantação coerente da edificação no terreno, 

desenvolvimento local da fauna e flora, facilidades de acesso a edificação e conforto para as 

vizinhanças, tanto em sistemas de iluminação, produção de ruídos, incômodos olfativos e riscos 

sanitários. 

Também avalia-se a proximidades com transportes coletivos, disponibilidade de 

veículos alternativos como os elétricos e as bicicletas. 

Nesta categoria são disponibilizados 61 pontos, distribuídos em diversos itens de 

verificação, além de 5 itens Base. 

Através das análises propostas, verifica-se que ambas as edificações se classificam, 

nessa categoria, como nível BASE. 

 

 

3.3.2.2       Produtos, sistemas e processos construtivos 

 

 

Nesta categoria, avalia-se a durabilidade dos materiais empregados, possibilidade de 

adaptabilidade, facilidade para conservação e manutenção, impactos dos sanitários da 

edificação. 

São disponibilizados 57 pontos, distribuídos em diversos itens de verificação, além de 

2 itens apontados como sendo Base. 

Ambas as edificações classificam-se nessa categoria como nível BASE. 
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3.3.2.3       Canteiros de obras 

 

 

São avaliados gestão, rastreabilidade e valorização dos resíduos produzidos em obras 

de reforma. Também considera-se os impactos, incômodos e a poluição dos canteiros e das 

ações de reforma sob os usuários da edificação. 

São disponibilizados 26 pontos, distribuídos em diversos itens de verificação, além de 

8 itens apontados como sendo Base e ambas as edificações não obtiveram pontos, atendendo 

somente a 2 dos 8 critérios base. 

Logo, ambas as edificações não obtiveram pontuação ou atendimento a critérios base 

para classificação mínima. 

 

 

3.3.2.4       Energia 

 

 

São avaliados o conhecimento do gestor com relação ao consumo energético anual da 

edificação, o uso de energias renováveis e o conhecimento do consumo dos equipamentos 

elétricos instalados, visando reduzir o consumo, sendo disponibilizados 30 pontos, distribuídos 

em diversos itens de verificação, além de 2 itens apontados como sendo Base. 

O bloco B não registrou nenhum ponto, ou atendeu a critérios base. Já o bloco P 

registrou 12 pontos e atendeu a 2 critérios base. 

Assim, o bloco B não classifica neste critério e o bloco P classifica-se como nível Base. 

 

 

3.3.2.5       Água 

 

 

Este critério avalia as ações para reduzir o consumo de água, a gestão de águas pluviais 

e das águas servidas, sendo possível 32 pontos e 7 critérios base, sendo disponibilizados 32 

pontos, além de 7 itens apontados como sendo Base. 

O bloco B marcou 10 dos 32 pontos, correspondendo a 31,25% e atendeu a 3 dos 7 

disponíveis. 
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O bloco P marcou 22 pontos, atendendo a 6 critérios base. 

Com isso, o bloco B e o bloco P não classificam neste critério. 

 

 

3.3.2.6       Resíduos  

 

 

Visa a valorização e gestão dos resíduos provenientes do uso e operação, sendo 

disponibilizados 10 pontos além de 1 item apontado como Base. 

Ambos os blocos não atenderam aos itens pontuáveis para atribuição de pontos, porém 

atenderam ao critério base disponível. 

Logo, ambas as edificações são classificadas como base. 

 

 

3.3.2.7       Conservação e manutenção  

 

 

Neste critério é possível avaliar a conservação e manutenção simplificadas dos sistemas 

de consumo, assim como a existência de monitoramento e controle dos consumos e automação 

dos controles das condições e conforto 

São possíveis 26 pontos e 5 critérios base. 

O bloco B marcou 7 pontos, representando 26,92% e atendeu a 3 critérios base. 

Já o bloco P marcou 8 pontos e atendeu a 3 critérios base. 

Logo, não classificam-se nesta categoria. 

 

 

3.3.2.8       Conforto higrotérmico 

 

 

Nesta categoria são verificadas as condições de conforto higrotérmico em função da 

tipologia arquitetônica e em relação ao verão e inverno. 

São possíveis 21 pontos e 5 critérios base. 

O bloco B marcou 3 pontos, representando 14,29% e não atendeu aos critérios base. 



92 

 

 

O bloco P marcou 6 pontos, representando 28,57% e também não atendeu aos critérios 

base. 

Logo, não se classificam nesta categoria. 

 

 

3.3.2.9       Conforto acústico  

 

 

São verificados nesta categoria as condições de conforto considerando o 

posicionamento dos espaços, a qualidade particular de cada ambiente devido à atividade e o 

respeito aos padrões acústicos nas reformas. 

São possíveis 21 pontos e 5 critérios base. 

O bloco B não obteve pontos e atendeu a 4 critérios base. 

O bloco P também não obteve pontos e atendeu a 4 critérios base. 

Com isso, não se classificam nesta categoria. 

 

 

3.3.2.10       Conforto visual 

 

 

São avaliados nesta categoria as condições de conforto considerando a utilização da 

iluminação natural e a iluminação artificial nos diversos ambientes conforma as atividades 

desenvolvidas. 

São possíveis 29 pontos e 14 critérios base, considerando as atividades mapeadas nas 

edificações. 

Tanto o bloco B, quanto o bloco P obtiveram 9 pontos, representando 31,03% e 

atenderam 13 critérios base. 

Logo, não se classificam nesta categoria. 
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3.3.2.11       Conforto olfativo 

 

 

São avaliados nesta categoria as condições e garantias de ventilação eficaz e o controle 

de fontes de odores desagradáveis na edificação. 

São possíveis 10 pontos e 3 critérios base. 

O bloco B não obteve pontos e atendeu a 2 critérios base. 

O bloco P obteve 4 pontos, representando 40% e atendeu a 2 critérios base. 

Logo, também não se classificam nesta categoria. 

 

 

3.3.2.12       Qualidade dos espaços 

 

 

Avalia-se nesta categoria as condições de exposição eletromagnética, condições de 

higiene especifica e garantia destes níveis com as reformas 

São possíveis 15 pontos e 3 critérios base. 

Tanto o bloco B, quanto o bloco P obtiveram 7 pontos, representando 46,67% e 

atenderam 2 critérios base. 

Com isso não atenderam ao mínimo para classificar nesta categoria. 

 

 

3.3.2.13       Qualidade do ar 

 

 

Nesta categoria são avaliados as condições e garantias de ventilação eficaz e o controle 

de fontes de poluição do ar interno na edificação. 

São possíveis 30 pontos e 5 critérios base. 

O bloco B obteve 2 pontos,  representando 6,67% e atendeu a 1 critério base. 

O bloco P obteve 7 pontos, representando 23,33% e atendeu também a 1 critério base. 

Logo, também não classificam-se nesta categoria. 
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3.3.2.14       Qualidade da água 

 

 

Nesta última categoria são avaliadas as condições e a qualidade da concepção da rede 

interna como proteção das instalações e conservação e controle da temperatura da rede de água 

quente, item que não se aplica nestas edificações pela inexistência da instalação de água quente. 

São possíveis 4 pontos e 2 critérios base, no escopo destas edificações. 

O bloco B obteve 4 pontos, representando 100%, porém não atendeu a nenhum critério 

base. 

O bloco P também obteve 4 pontos, representando 100% e atendeu aos 2 critérios base. 

Logo, o bloco B não obtêm pontuação mínima para classificar e o bloco P obtêm nível  

melhores práticas nesta categoria. 

 

 

3.3.3       Classificação geral da edificação 

 

 

Para verificação da edificação foram utilizados dois referenciais conforme os critérios 

pertinentes, sendo o PROCEL Edifica e o AQUA-HQE. 

A metodologia do PROCEL Edifica, considera a aplicação na fórmula constante na 

equação 4, aplicando-se os pesos e os resultados de cada critério avaliado anteriormente. 

 Aplicando os valores individuais à equação 4, temos que o bloco B obteve 

ptbloco.B=2,49, sendo classificado como nível de eficiência energética D e o bloco P obteve 

ptbloco.P=2,68, classificando como nível de eficiência energética C, ambos em comparação 

com a tabela 8, anteriormente apresentada. 

A metodologia aplicada pelo AQUA-HQE realiza a análise das edificações através de 

lista contendo diversos itens pontuáveis para identificação dos requisitos que são atendidos.  

Para cada requisito, o referencial técnico para edifícios em operação atribui pontos além 

de identificar os que são classificados como BASE. Aplicando-se nos parâmetros e equações 

apresentados no capítulo 2.3.2, se obtêm o ranqueamento geral da edificação. 

No quadro 20, é exposto um resumo desta avaliação e a classificação em cada categoria, 

além dos pontos obtidos e a quantidade de critérios identificados como Base. 
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Quadro 20: Resumo da avaliação pela certificação AQUA-HQE. 

CAT. CATEGORIA 

GERAL BLOCO B BLOCO P 

PTOS 

DIS-

PONÍ-

VEIS 

Crité-

rio 

BASE 

Pontos 

aplica-

dos 

% dos 

pontos 

aplica-

dos 

Atendi-

mento 

aos crité-

rios base 

Classifi-

cação 

Bloco B 

Pontos 

aplica-

dos 

% dos 

pontos 

aplica-

dos 

Atendi-

mento 

aos crité-

rios base 

Classifi-

cação 

Bloco P 

1 
EDIFÍCIO E SEU 

ENTORNO 
61 5 21 34,43% 5 BASE 21 34,43% 5 BASE 

2 

PRODUTOS, SIS-

TEMAS E PROCES-

SOS CONSTRUTI-

VOS 

57 2 12 21,05% 2 BASE 12 21,05% 2 BASE 

3 
CANTEIRO DE 

OBRAS 
26 8 0 0,00% 2 - 0 0,00% 2 - 

4 ENERGIA 30 2 0 0,00% 0 - 12 40,00% 2 BASE 

5 ÁGUA 32 7 10 31,25% 3 - 22 68,75% 6 - 

6 RESÍDUOS 10 1 0 0,00% 1 BASE 0 0,00% 1 BASE 

7 
CONSERVAÇÃO - 

MANUTENÇÃO 
26 5 7 26,92% 3 - 8 30,77% 3 - 

8 
CONFORTO HI-

GROTÉRMICO 
21 5 3 14,29% 0 - 6 28,57% 0 - 

9 
CONFORTO ACÚS-

TICO 
4 5 0 0,00% 4 - 0 0,00% 4 - 

10 
CONFORTO VI-

SUAL 
29 14 9 31,03% 13 - 9 31,03% 13 - 

11 
CONFORTO OLFA-

TIVO 
10 3 0 0,00% 2 - 4 40,00% 2 - 

12 
QUALIDADE DOS 

ESPAÇOS 
15 3 7 46,67% 2 - 7 46,67% 2 - 

13 
QUALIDADE DO 

AR 
30 5 2 6,67% 1 - 7 23,33% 1 - 

14 
QUALIDADE DA 

ÁGUA 
4 2 4 100,00% 0 - 4 100,00% 2 MP 

Fonte: Autor (2017) 

 

Para cada agrupamento temático da certificação AQUA-HQE obtêm-se os seguintes 

resultados, conforme quadro 21, resultante da verificação dos níveis e aplicação dos resultados 

nas equações, como demonstrado anteriormente, capítulo 2.3.2. 
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Quadro 21: Obtenção de estrelas conforme o Tema na certificação AQUA-HQE. 

Categoria 
Bloco B Bloco P 

Estrelas Estrelas 

Energia 4 0 0 

Meio ambiente 1,2,3,5,6 e 7 1 1 

Saúde 12, 13 e 14 1 2 

Conforto 8, 9, 10 e 11 1 1 

Total 3 4 

Fonte: Autor (2017) 

 

Logo, para a certificação AQUA-HQE, o bloco B não obteve a classificação mínima 

para permitir uma classificação. 

O mesmo ocorre no bloco P, que mesmo obtendo as 4(quatro) estrelas, mínimas para 

classificar, não atende o requisito mínimo de possuir todos os critérios caracterizados como 

Base. 

 

 

3.4       ANÁLISE E RESULTADO DO QUESTIONÁRIO 

 

 

As respostas dos questionários enviados foram coletadas de 30 de janeiro de 2017 até a 

data de 06 de fevereiro de 2017, sendo totalizados 23 questionários válidos e completos, ou seja, 

obteve-se 71,87% de taxa de retorno. 

As informações neles contidos foram processadas, com base na codificação de todas as 

perguntas e respostas enviadas. 

Para respostas fechadas, onde foram utilizadas respostas com escala do tipo Likert, foi 

realizado o tratamento através de critérios de estatística descritiva, sendo os resultados 

compilados individualmente por questão, considerando a frequência de respostas similares por 

questão, apresentando o resultado na forma de gráficos individuais, conforme disponibilizados 

no Anexo 5, facilitando a visualização e análise. 

Considerando os questionários respondidos e os resultados individuais de cada uma das 

50(cinquenta) questões, assim como os gráficos, procedeu-se a uma análise por grupo 

relacionado, seguindo a mesma estruturação dos seis grupos do questionário aplicado.  
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Da segunda parte do tratamento, foi possível obter médias das respostas, em percentuais, 

por grupo temático do questionário, conforme demonstrados nos gráficos que seguem nos 

capítulos 4.4.1 ao 4.4.7.  

O tratamento das respostas abertas, ocorreu através da análise de conteúdo, com o 

objetivo de apropriar o significado das informações registradas, relacionando-as com o 

conteúdo da pesquisa bibliográfica e analisadas no mesmo grupo de ocorrência. 

Com base na análise geral dos resultados, foi possível determinar a tendência referente 

à percepção da equipe pertencente à amostra, e determinar quais os grupos de ação visando a 

sustentabilidade da edificação tendem a ser mais importantes sob o ponto de percepção diante 

dos três critérios avaliados: Grau de importância; Grau de implementação e Viabilidade técnica. 

 

 

3.4.1       Perfil dos respondentes 

 

 

Quanto ao perfil dos respondentes verificou-se que 60,80% das respostas foram 

realizadas por profissionais arquitetos e engenheiros, o que representa grande aderência com a 

realidade praticada, pois estes profissionais atuam nas definições, execuções e fiscalizações das 

ações de arquitetura e engenharia da superintendência.  

As outras respostas envolveram desenhistas, técnicos em edificação, engenheiros 

eletricista, engenheiros mecânicos, engenheiros segurança do trabalho, além de assistentes 

administrativos que trabalham diretamente com o pessoal de projetos e obras. 
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Gráfico 1: Perfil profissional dos respondentes. 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Também se verifica que 73,9% dos respondentes não possuem graduação ou 

especialização em áreas ligadas ao meio ambiente e quanto ao tempo de serviço na Instituição, 

34,8% possui de 1 a 5 anos, 30,4% possuem de 6 a 10 anos e 34,8% possuem mais de 20 anos, 

conforme Gráficos 2 e 3 respectivamente. 

Conforme AFONSO et al., (2016), as tendências de respostas dos indivíduos da amostra 

variam conforme a idade, a escolaridade e atuação profissional. 

Com isso percebe-se que parte da amostra participou da constituição do campus na 

primeira fase e voltou a vivenciar as mesmas questões, através da consolidação da nova fase de 

expansão proporcionada pelo REUNI.  

 

Gráfico 2: Tempo de serviço da Universidade. 

 

Fonte: Autor (2017) 
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Gráfico 3: Percentual de respondentes com pós-graduação em área ambiental. 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

 

3.4.2       Ações relacionadas com energia 

 

 

Neste grupo foram reunidas as ações que visavam propostas de intervenção nos 

elementos das edificações que consomem diretamente ou contribuem para o consumo de 

energia elétrica. Foram reunidas neste grupo as questões 5 a 16. 

Verifica-se que 39,13% consideram as ações propostas com grau de importância muito 

alto, e ainda 36,59% atribuíram grau alto.  

Quanto ao grau de implementação é observado que 33,33% consideram que as propostas 

apontadas se encontram implementada nas edificações da Universidade com grau Pouco 

Para a viabilidade técnica de implementação 30,80% consideram com grau Médio as 

dificuldades percebidas para execução das ações. 
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Gráfico 4: Resumo das respostas – Ações relacionadas com energia elétrica nas edificações da UFF. 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Percebe-se que é bastante elevado o grau de importância desta categoria, sendo a 

categoria que mais relaciona-se com a dinâmica diária das pessoas, representando a economia 

e sustentabilidade e preservação ambiental. Também é bastante visível a qualquer usuário os 

elementos que contribuem para o consumo energético e sua economia, sendo para a edificação 

o sistema de iluminação, a refrigeração, elevadores e demais equipamentos. 

Também o marketing realizado pelo MME, para que sejam adquiridos equipamentos 

etiquetados PROCEL como classe A é amplamente difundido entre consumidores e também 

amplamente explorados pelo mercado varejista e fornecedor, os novos sistemas de refrigeração 

que trabalham integrados em toda a edificação, as lâmpadas de LED que substituem as antigas 

incandescentes e as tubulares fluorescente. 
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3.4.3       Ações relacionadas com o conforto 

 

 

Este grupo foi dedicado às ações que visam intervenção nos elementos e espaços das 

edificações relacionadas com a melhoria e manutenção do conforto dos usuários das edificações, 

ou seja, ações que tratam as interferências que influenciam as atividades exercidas pelo 

ocupante da edificação, como níveis de iluminação, adequação de temperatura e umidade, 

níveis de ruídos ou outras fontes sonoras eventuais ou fixas, adequação dos espaços com relação 

ao impacto visual, cuidados com a geração de mau cheiros e outros odores provenientes de 

materiais químicos utilizados na construção ou operação da edificação. 

Foram reunidas neste grupo as questões 17 a 23. 

Mesmo sendo uma seção do questionário com características mais técnica, a amostra, 

por possuir 60,80% de engenheiros e arquitetos, possibilitou uma baixa taxa de negativa de 

opinião quanto à importância, obtendo 83,23% somando os níveis de importância Médio, Alto 

e Muito Alto.  

Quanto ao grau de implementação é observado que 29,81% consideram como pouco o 

grau de implementação das ações propostas, pois relacionam-se com a instalação de medidores 

de CO2, umidade nos espaços climatizados, além do controle de outras emissões. 

E para o grau de viabilidade técnica para implementação das ações, 28,57% consideram 

como de grau Médio as dificuldades para execução das ações. 

Muitas ações relacionadas a este grupo já se encontram presentes nos projetos 

arquitetônicos da geração de edificação executadas recentemente, ou seja, a geração mais 

recente de edificações  

A maior dificuldade apontada refere-se às edificações antigas, pois a implementação das 

ações propostas somente ocorre com a execução de obras, remodelação de espaços já 

consolidados e aquisição de equipamentos e acessórios. 
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Gráfico 5: Resumo das respostas – Ações relacionadas com o conforto dos usuários. 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

 

3.4.4       Ações relacionadas com a intervenção e mobilidade dos usuários nas áreas 

externas 

 

 

São ações propostas para intervir no meio ambiente externo, nas áreas de entorno das 

edificações, na mobilidade interna e externa dos campi e na relação com a vizinhança, reunindo 

neste grupo as questões 24 a 29. 

Relaciona-se com a mobilidade, acessibilidade e cuidados com a fauna e flora local. 

Verifica-se que 32,61% consideram as ações propostas com grau de importância Alto. 
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Quanto ao grau de implementação é observado que 23,91% consideram que as propostas 

apontadas não se encontram implementadas nas edificações da Universidade e 18,12% 

consideram pouco implementada. 

E quanto a viabilidade técnica de implementação, 31,88% consideram como grau médio 

as dificuldades percebidas para execução das ações. 

A importância apresentada pelas respostas dos questionários relaciona-se com a 

obrigatoriedade em atender as questões de acessibilidade na ocorrência de obras e reformas, 

assim como no deslocamento no interior do campus.  

O campus do Gragoatá é o único que já possui um roteiro acessível para portadores de 

necessidade especial de locomoção e visual, possuindo caminho liso, para deslocamento da 

cadeira de rodas e marcação podo tátil. 

Além disso, as edificações mais recentes, apresentam “totens” e elevadores com 

informações em braile e informações faladas. 

Já nas edificações da primeira geração de UFASA não possuem as adequações 

necessárias para satisfazer as normatizações sobre o assunto. 

Quanto a locais de estacionamento de bicicletas e facilidades para deslocamentos 

intermodais, não se encontram implementados ou planejados. 

Estas questões são reforçadas pelo alto percentual atribuído para a não grau de 

implementação caracterizado como Nenhum. 

Quanto a flora presente no campus, são diversos exemplares distribuídos em toda a 

extensão.  

A avaliação positiva quanto à viabilidade de implementação ocorre em virtude das ações 

mapeadas serem de simples execução, dependendo minimamente de obras ou intervenções mais 

significativas em edificações ou em áreas externas do campus. 

Também a possibilidade de parcerias para possibilitar a execução de bicicletários, ou de 

facilitadores para deslocamento, favorece o aspecto positivo do grupo. 
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Gráfico 6: Resumo das respostas – Ações relacionadas com a estrutura e mobilidade nas áreas externas. 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

 

3.4.5       Ações relacionadas com a manutenção das edificações e instalação de canteiros 

de obras 

 

 

São ações propostas para intervir nas rotinas de manutenção e no entorno das 

edificações, assim como ações de mitigação dos transtornos e interferências causadas por obras 

e seus canteiros, representado as questões 30 a 36. 

Verifica-se que 42,86% consideram as ações propostas com grau de importância Alto. 

Quanto ao grau de implementação é observado que ocorre uma equiparação entre os 

níveis Médio e Pouco, sendo 24,84% e 24,22% respectivamente as considerações a respeito da 

implementação das atividades propostas dentro das edificações da Universidade. 
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E quanto a viabilidade técnica de implementação, 31,06% consideram como grau médio 

as dificuldades percebidas para execução das ações. 

O alto grau atribuído à importância das ações reflete as interrelações entre as ações para 

viabilizar o funcionamento das edificações ou minimizar os impactos durantes as reformas. 

As ações de manutenção preventiva ocorrem com uma parcela reduzida do investimento 

necessário no caso da manutenção da corretiva e ainda proporcionam planejamento e menores 

transtornos decorrentes de quebras ou falhas nos sistemas instalados. 

Todas as ações são exequíveis sem maiores transtornos, porém demandam de 

investimento contínuo e planejamento estratégico para que sejam observados os benefícios. 

Outras ações relacionadas com canteiro de obras, encontram-se atribuídas às boas 

práticas de execução de obras de construção, ou principalmente no caso de reformas, onde os 

usuários são mais intensamente impactados e não demandam de investimentos diretos, pois 

recaem sobre as empresas contratadas para obras ou reformas. 
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Gráfico 7: Resumo das respostas – Ações relacionadas com a manutenção e canteiros de obras. 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

 

 

3.4.6       Ações relacionadas com a gestão da água e de resíduos e com a saúde dos 

usuários 

 

 

São ações que visam a melhoria da eficiência na gestão de águas potável, pluvial e de 

reuso, assim como a gestão de resíduos sólidos produzidos nas atividades das edificações de 

ensino, representado as questões 37 a 48. 

Verifica-se que 41,30% consideram as ações propostas com grau de importância Alto. 

Quanto ao grau de implementação é observado que 28,26% consideram como Nenhum 

a implementação das atividades propostas dentro das edificações da Universidade. 
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E quanto a viabilidade técnica de implementação, 25,36% consideram como grau Médio 

as dificuldades percebidas para execução das ações. 

 

Gráfico 8: resumo das respostas – Ações relacionadas com a gestão da água e de resíduos e com a saúde dos 

usuários. 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

As ações propostas lidam diretamente com a percepção dos usuários durante as 

atividades exercidas, pois trata de gestão de águas, resíduos gerados e outras interferências na 

saúde. 

Algumas ações propostas, dependem de obras expressivas para que sejam 

implementadas, e devem ocorrer através do planejamento para modernização da infraestrutura 

construída, agregando os conceitos trabalhados na pesquisa. 
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Outras questões recorrem de mudança cultural dos usuários através da revisão dos 

costumes de trabalho e modernização das ações executadas, gerando menos resíduos, e 

separando-os por classe no momento do descarte. 

O pouco e nenhum grau de implementação percebido reflete a falta de campanhas da 

própria instituição para reduzir resíduos, ou utilizar menos recursos durante as atividades. 

Verifica-se também a falta de veiculação institucional das ações já implementadas, pois 

as edificações novas possuem aproveitamento de águas pluviais e dos drenos de ar 

condicionado nas descargas das bacias sanitárias e na torneira de irrigação. 

 

 

3.4.7       Ações relacionadas com a sensibilização dos usuários e visitantes 

 

 

São ações que a aproximação dos usuários dos campi e das edificações quanto tema da 

eficiência energética e redução do consumo dos recursos naturais, representado as questões 49 

e 50. 

Verifica-se que 50,00% consideram as ações propostas com grau de importância Muito 

alto. 

Quanto ao grau de implementação é observado que 34,78% consideram como Nenhum 

a implementação das atividades propostas dentro da Universidade. 

E quanto a viabilidade técnica de implementação, 32,61% consideram como grau Muito 

Alto as possibilidades para execução das ações. 

A percepção de grau Muito Alto reflete a necessidade de conscientização dos usuários 

quanto a mudança cultural visando a sustentabilidade da instituição, o que pode ocorrer através 

de endomarketing ou cartaz, informativos, não necessitando grandes custos para sua elaboração 

ou implementação. 
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Gráfico 9: resumo das respostas – Ações relacionadas com a sensibilização dos usuários e visitantes. 

 

Fonte: Autor (2017) 
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4      PROPOSTAS DE MELHORIAS PARA O ESTUDO DE CASO 

 

 

Após etapa de análise das edificações do estudo de caso conforme os critérios e 

metodologias das certificações adotadas, e análise dos resultados dos questionários, foram 

realizadas propostas para melhoria das edificações e de projetos. 

Nesta etapa são consideradas também as respostas provenientes dos campos de 

respostas abertas do questionário. 

Todas as propostas de ação são agrupadas segundo a estruturação do questionário, 

garantindo a unidade das categorias quanto as frequências verificadas para as respostas. 

 

 

4.1       CATEGORIA ENERGIA 

 

 

Nas duas edificações analisadas, conforme resultado exposto no capítulo anterior, 

através dos critérios do PROCEL Edifica, verificou-se que o elemento da envoltória e o sistema 

de climatização adotado, não possibilitaram a obtenção de níveis satisfatórios de eficiência, 

classificando tanto o bloco B, quanto o bloco P, como nível E nas duas categorias. 

O resultado deste sistema, em ambas as edificações demonstra que não houve 

significante avanço nas soluções tipológicas e de materiais aplicados. 

Já a categoria de iluminação, segundo o PROCEL Edifica, ambos as edificações 

obtiveram classificação nível C, visto que o sistema utilizado nas duas edificações serem 

similares tanto em distribuição quanto em soluções para as lâmpadas. 

Com isso, atendendo aos parâmetros do PROCEL Edifica, são realizadas intervenções 

específicas para a envoltória, a climatização e a iluminação. 

Também são propostas ações visando elevar o nível de eficiência do projeto original, 

possibilitando uso racional e eficiente da energia necessária ao conforto dos usuários, 

utilizando-se os critérios do AQUA-HQE. 
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4.1.1       Envoltória 

 

 

Para a envoltória são propostas intervenções na cobertura, melhorando a eficiência de 

transmitância e absortância. 

As fachadas não são objeto de intervenção, pois já possuem níveis ótimos de eficiência, 

inclusive sendo apontado esta observação nas respostas abertas do questionário 

Para alinhamento da envoltória (cobertura) ao nível A, sugere-se: 

Substituição das telhas de fibrocimento por telhas do tipo sanduíche com a superfície 

externa desta telha pintada na cor branca. 

Para alinhamento da cobertura ao nível B, sugere-se: 

Instalar camada de lâmina de alumínio abaixo das telhas de fibrocimento existentes e 

nas superfícies externas destas telhas, promover a limpeza periódica da superfície com 

equipamento de lava-jato. 

Novamente considerações foram realizadas pelos respondentes para a ação acima 

proposta e apontaram para a necessidade de estudo mais profundo para quantificar o quanto de 

melhoria térmica essa intervenção geraria, pois, a instalação da lâmina de alumínio abaixo da 

cobertura, vem a agregar alto custo do serviço, devido a necessidade de remoção de todo o 

telhado para realizar ação. 

As duas propostas de intervenções, tanto na UFASA antiga, quanto na UFASA nova 

reduzirão a transmitância ponderada da cobertura (Ucob) e a absortância ponderada da 

cobertura (α) conforme o quadro 22, atendendo assim aos pré-requisitos dos níveis A ou B para 

o PROCEL Edifica, devendo ser ponderadas os custos e os benefícios gerados ao longo do 

tempo com o tempo de retorno do investimento realizado.  

Em ambas as situações, os valores e índices apropriados seguiram parâmetros de 

transmitância e características conforme registra o Manual para obtenção de classificação nível 

A, publicado pela ELETROBRÁS; PROCEL EDIFICA; CB3E (2014) e ELETROBRÁS; 

INMETRO (2014). 
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Quadro 22: Propostas de intervenção na envoltória das edificações, conforme eficiência energética o nível A ou 

nível B. 

Envol-

tória 

Ambi-

entes 

Ucob e α 

verifi-

cado 

para 

bloco B 

Ucob e α 

verifi-

cado 

para 

bloco B 

Ação 1 – Nível A 

Resultado 

Ucob e α 

Esperado 

bloco B 

Resul-

tado 

Ucob Es-

perado 

bloco P 

Proposta 2 – Nível B 

Resul-

tado 

Ucob Es-

perado 

bloco B 

Resul-

tado 

Ucob Es-

perado 

bloco P 

Trans-

mitân-

cia 

Cober-

tura 

Ambi-

entes 

condici-

onados  

2,140 2,037 

Executar a troca das 

telhas de fibroci-

mento por telhas 

metálicas tipo san-

duíche com poliure-

tano de 4cm 

0,822 0,809 

Executar a instala-

ção de uma lâmina 

de alumínio polido 

por baixo das telhas 

de fibrocimento 

existentes 

1,344 1,295 

Cober-

tura 

Ambi-

entes 

Não 

condici-

onados 

- - - - - - 

Paredes 1,200 1,200 Atende ao nível A 1,200 1,200 Atende ao nível A 1,200 1,200 

Ab-

sortân-

cia 

Cober-

tura 
0,543 0,561 

Faces externas da te-

lha metálica na cor 

branca 

0,287 0,322 

Limpeza periódica 

das telhas cimentí-

cias 

0,372 0,401 

Paredes 0,351 0,346 Atende ao nível A 0,351 0,346 Atende ao nível A 0,351 0,346 

Fonte: Autor (2017) 

 

 

4.1.2       Climatização 

 

 

Para a categoria de climatização, visto que as UFASAS antigas não terem possuído um 

projeto de instalação de equipamentos central e integrado à edificação, sugere-se como proposta: 

Inventariar os equipamentos de climatização já instalados nas UFASAs antigas, 

apropriando as informações de eficiência energética, consumo, ciclos de operação e promover 

a aquisição de equipamentos que apresentem ótima eficiência energética segundo o PROCEL. 

Nesta proposta as considerações foram observadas para que devesse a Administração 

Pública atender ao nível A de eficiência na aquisição de equipamentos, atendendo inclusive à 

obrigatoriedade imposta através da IN 02/2014, sendo importante para aquisição de novos 

equipamentos e por ocasião da substituição dos existentes e que um eventual maior custo de 

equipamento mais eficiente não deve ser impeditivo para aquisição destes modelos; 

Já nas UFASAS atuais, representadas pelo bloco P, torna-se necessário a verificação dos 

sistemas de refrigeração central já instalados, com isso, visando ajustar e manter o equipamento 

existente, sugere-se: 
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Verificar o sistema de refrigeração central instalado nas UFASAs novas, efetuando os 

ajustes e calibrações necessárias para que se alcance a máxima eficiência possível nos 

equipamentos já existentes. 

 

 

4.1.3       Iluminação 

 

 

Para a categoria de iluminação, em ambas as edificações, são necessários ajustes para 

atendimento aos pré-requisitos do nível A do RTQ-C, pois no critério de potência instalada, 

ambas as gerações de UFASAs já possuem níveis A de classificação. 

Para isso é proposto: 

Instalar sensores automáticos, ou realizar a separação através de interruptores nas 

luminárias da fileira mais próxima das janelas para que fiquem apagadas quando a iluminação 

externa natural estiver satisfatória ao uso nas estações de trabalho mais próximas das janelas, 

satisfazendo os pré-requisitos. 

 

 

4.1.4       Bonificações do sistema PROCEL-Edifica 

 

 

Outras ações também são propostas atendendo ao AQUA-HQE e a classe de 

bonificações do PROCEL Edifica: 

Instalar medidores de energia individuais para cada edificação e prever para as futuras 

construções, possibilitando o monitoramento do consumo energético por unidade predial, assim 

como possibilitar a identificação de anomalias nos sistemas; 

Para esta proposta foram realizadas considerações que contribuem para afirmar a ação, 

visto que além de possuir alta viabilidade técnica de implementação, possibilita observar quais 

unidades são maiores consumidoras e melhorar a conscientização dos usuários: 

Comparar o consumo energético da edificação (Cep) com o consumo energético 

regulamentar Cep ref-reg ou com um consumo de referência Cep ref-STD determinado com o 

auxílio de uma simulação termodinâmica, obtendo o nível e eficiência do sistema; 
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Para a proposta acima, as considerações foram no sentido de identificar que esta ação 

ajudaria a obter um parâmetro de consumo ideal, auxiliando nas tomadas de decisão e na 

conscientização dos usuários. 

Elaborar estudo de viabilidade do abastecimento elétrico através energia renovável tipo 

fotovoltaico, eólico, sistema regenerativo dos elevadores ou outros e que se busque atender a 

pelo menos 10% do consumo da climatização, assim como assegurar uma produção anual de 

eletricidade maior que 25kWh/m² em energia primária; 

A proposta de abastecimento por fontes renováveis obteve considerações no sentido de 

que deve ser incentivada, mesmo com o custo elevado de implementação. É observado que a 

UFF como instituição de ensino encontra-se bastante atrasada neste tipo de instalação, onde 

deveria dar o exemplo para a sociedade. 

Verificar se os sistemas de refrigeração central, onde já instalados, atendem às normas 

internacionais de eficiência energética.; 

A ação acima, foi observado que a verificação não gera redução, porém pode ser parte 

de um programa de redução do consumo, sensibilizando os usuários. 

Realizar estudo para verificar o impacto na redução do consumo, com a substituição do 

sistema de iluminação com lâmpadas fluorescentes tubulares ou compactas por lâmpadas tipo 

LED, considerando o conforto das atividades desenvolvidas e a minimização dos riscos 

ambientais com descarte; 

Este item gerou considerações no sentido de muito alta viabilidade técnica para 

execução e também muito alto grau de importância, expressiva redução do consumo energético 

por parte da iluminação e principalmente por possuir incentivo e parcerias através das 

concessionárias de energia. 

Nas UFASAs antigas, promover a reforma do maquinário dos elevadores para 

equipamentos classe A, com sistema regenerativo de energia, possibilitando devolver parte do 

consumo elétrico para a rede; 

Esta proposta de ação foi identificada como de muito alto impacto para a 

sustentabilidade, pouco implementada e de pouca à média viabilidade técnica de execução, 

sendo o fator mais considerado o alto custo na realização da troca, devendo ser principalmente 

adotado em novas edificações. 
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4.2       CATEGORIA CONFORTO 

 

 

Em ambas as edificações, as propostas para a categoria de conforto são similares e 

possuem como característica a verificação de limites instituídos por normas técnicas para ruídos, 

qualidade do ar e qualidade da iluminação. 

Instalar sistema de renovação de ar, conforme normatização brasileira, para os 

ambientes internos climatizados que não possuírem. 

A proposta acima obteve considerações importantes, como Alto à Muito alto o grau de 

importância, pouco implementado e média viabilidade técnica, pois geraria impacto nas cargas 

de refrigeração de cada ambiente, através do aumento das perdas do ar climatizado, o alto custo 

de implementação do sistema e a contribuição no consumo energético. 

Controlar e monitorar a qualidade do ar interno através das taxas de CO2, umidade e 

temperatura. 

As considerações observadas demonstram que o assunto ainda é pouco explorado, visto 

que foi identificado uma importância de média à alta, porém não obtendo opinião quanto a 

implementação percebida e viabilidade técnica por aproximadamente 30% dos respondentes. 

Foi apontado que na situação ideal, deveria ser realizado de forma automatizada, e que 

seria mais viável em edificações com climatização central. 

Identificar os níveis limites de ruído gerado internamente pelas diversas atividades na 

edificação e externamente pela atividade de limpeza e eventuais eventos. 

A ação obteve percepção de alta importância, pouca ou nenhuma percepção quanto a 

implementação e média viabilidade, principalmente por envolver a mitigação através de obras 

que agreguem elementos acústicos às fontes de ruído. Foi percebido que os auditórios já 

possuem essa preocupação. 

Mapear a intensidade da luz natural do dia e da luz artificial nas estações de trabalho e 

estudo, verificando as possíveis zonas de ofuscamento. 

Foi percebido pelos respondentes similares graus com a proposta anterior, porém foi 

apontado nas respostas abertas que a ação já ocorre através de soluções nos projetos 

arquitetônicos. 

Identificar e quantificar os materiais de revestimento e suas características para emissão 

de compostos voláteis e características higiênicas 
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Esta proposta de ação recebeu dos respondentes importância alta, porém obteve baixa 

percepção quanto a implementação e pouca a nenhuma viabilidade técnica, sendo a maior 

dificuldade atribuída ao fator econômico, que a coloca a escolha de materiais em segundo plano. 

 

 

4.3       CATEGORIA ENTORNO DA EDIFICAÇÃO E MOBILIDADE 

 

 

As ações desta categoria receberam alta importância através da percepção dos 

respondentes, o que valida as propostas realizadas no questionário. 

Executar ciclo faixas e caminhos seguros para deslocamento de ciclistas e PNE no 

interior dos campi e externamente. 

Executar, em parceria com a Prefeitura Municipal, ciclo faixas e caminhos seguros para 

PNE, interligando a ciclovia e ponto de ônibus mais próximo até a entrada dos campi. 

Promover movimento social em conjunto com empresas privadas ou com a Prefeitura 

Municipal, para instalação de autosserviço de bicicletas no entorno dos campi e que 

possibilitem a interligação com os terminais de transporte público. 

Instalar nos campi, bicicletários e locais para abastecimento de bicicletas elétricas, com 

a possibilidade de geração através de fontes renovável, além de planejar locais de vestiários 

para os ciclistas. 

Especificar materiais e equipamentos para área exterior das edificações que gerem o 

menor impacto na fauna e flora. Prever estudos diversos que justifiquem a especificação. 

Avaliar a fauna e flora do local e promover o plantio de exemplares da flora nativa nas 

áreas verdes dos campi, integrado ao projeto paisagístico 

De forma geral as considerações realizadas para esta categoria registram que devido a 

legislação e normatização brasileira para o tema, nas obras são sempre observadas estas 

questões, sendo o maior problema, obter o compromisso de parceiros externos ou os recursos 

financeiros para implementar as ações pela Universidade. 
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4.4       CATEGORIA MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÃO DE 

CANTEIROS DE OBRAS 

 

 

As ações desta categoria receberam alta importância através da percepção dos 

respondentes, o que valida as propostas realizadas no questionário. 

Realizar a manutenção preventiva dos equipamentos instalados, garantindo a eficiência 

energética e a qualidade do ambiente. 

Planejar acesso adequado e seguro para manutenção e limpeza das fachadas incluindo 

os elementos de sombreamento. 

Especificar materiais que impactem mínimo possível o meio-ambiente. Prever estudos 

diversos que justifiquem a especificação. 

Prever, em projeto, a quantidade de resíduos da construção civil (RCC) identificando-

os por classe. 

Cobrar da empresa contratada para obra ou reforma a realização da triagem e 

comprovação da destinação adequada dos resíduos da construção civil através de manifesto do 

recebedor 

Elaborar plano para isolar e sinalizar a área de intervenção e depósito durante as obras. 

Atuar para minimizar ou eliminar durante as obras os possíveis ruídos, poeiras, 

materiais nocivos à saúde e ao meio ambiente e garantir a logística de materiais e funcionários 

da obra, permitindo a continuidade das atividades do edifício e do entorno. 

As considerações realizadas, foram no sentido de que gerir os custos para prevenção é 

mais econômico que na correção, incluindo as manutenções e ações com as obras e seus 

canteiros. Diversas ações impactam diretamente na cobrança da fiscalização com a empresa 

contratada, o que representa a necessidade de rever os contratos de prestação de serviço para 

obras, gerando mais uma proposta. 

Realizar alterações nos editais e nos contratos de prestação de serviço para obras e 

reformas, visando garantir a obrigatoriedade em atender às questões de resíduos e apresentação 

de documentos. 
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4.5       CATEGORIA GESTÃO DA ÁGUA E DE RESÍDUOS E COM A SAÚDE DOS 

USUÁRIOS: 

 

 

Para as ações desta categoria o grau atribuído à importância foi Alto através validando 

as propostas realizadas. 

Instalar medidores individuais de água potável nas edificações. 

Monitorar o consumo de água nos sistemas de climatização central. 

Substituir as torneiras convencionais e acionadores de mictório por equivalentes 

dotados de sistema de acionamento hidromecânico, proporcionando uma redução de consumo 

por estes equipamentos estimada em 46% 

Substituir as válvulas de descarga convencionais para bacias sanitárias por válvulas de 

duas teclas com acionamento parcial para limpeza de líquidos e acionamento total para limpeza 

de sólidos, proporcionando uma redução de consumo por estes equipamentos estimado em 60% 

Executar reservatórios para águas pluviais destinadas às atividades de irrigação dos 

jardins e lavagem de pisos. 

Executar rede de drenos para captar água dos sistemas de refrigeração e contribuir no 

abastecimento dos reservatórios de águas pluviais 

Utilizar águas dos lavatórios nas descargas das bacias sanitárias e nas atividades de 

lavagem de pisos 

Sinalizar e impedir o uso indevido dos pontos de água pluvial ou água de reuso. 

Realizar mapeamento de risco para possíveis pontos de poluição da água potável e do 

meio ambiente através de infiltração no solo. 

Elaborar um plano de logística para triagem, tratamento e destinação adequada dos 

resíduos (excluído o esgoto sanitário) 

Verificar no ambiente construído a presença de ondas eletromagnéticas, de radônio e 

elementos voláteis como o formaldeído. 

Verificar a qualidade da água potável, da água pluvial armazenada e da água de reuso, 

verificando a presença de materiais pesados como chumbo. 

Quanto às considerações realizadas através das respostas do questionário, foi observado 

que as ações ajudam na aproximação dos usuários ao tema, pois aumentam a responsabilidade 

de cada unidade com o consumo e destinação final. Também o custo para implementar algumas 
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ações foi apontado como impeditivo, devendo ser priorizado a ação no momento da realização 

de reformas. 

 

 

4.6       CATEGORIA SENSIBILIZAÇÃO DOS USUÁRIOS E VISITANTES: 

 

 

Nesta categoria, as ações foram validadas, pois 50% consideraram com grau Muito Alto 

a importância das ações. 

Realizar campanha para redução da geração de resíduos e do consumo de água e energia, 

sensibilizando os usuários e visitantes. 

Promover a divulgação do consumo medido e a economia alcançada com as ações de 

preservação e melhoria da eficiência energética e do consumo de água. 

Quanto as observações dos respondentes, foi registrado que as ações deveriam ser uma 

prática da política institucional da Universidade e promoveriam uma interação entre as áreas de 

execução e divulgação (endomarketing) para política interna. 

 

 

4.7       PANORAMA GERAL DO DESEMPENHO DAS EDIFICAÇÕES COM AS 

PROPOSTAS DE MELHORIAS 

 

 

Após realizar as recomendações de intervenção para melhoria da eficiência energética 

e melhoria da relação do ambiente construído com os usuários e o entorno, verificou-se o nível 

de classificação obtido nas duas certificações. 

Com relação ao PROCEL Edifica, considerando as melhorias obtêm-se uma pontuação 

total de ptbloco.B = 4,85 e para o bloco P uma pontuação de ptbloco.P = 4,88, classificando 

ambas as edificações no nível A de eficiência energética. 

Com relação ao AQUA-HQE, as propostas tornaram possível atender no bloco B a todos 

os pontos considerados base e ainda marcar 67,19% dos pontos disponíveis por categoria. No 

bloco P, também foi possível atender todos os critérios tidos como base, porém marcou-se 64,18% 

dos pontos das categorias, pois por ser uma edificação recém-concluída, não foi considerada a 
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possibilidade de reforma dos banheiros para reaproveitamento das águas provenientes dos 

lavatórios. 

Assim, pelos critérios de pontuação específica de cada categoria do AQUA-HQE, ambas 

as edificações obtêm 16 estrelas e ficam classificadas como HQE EXCEPTIONAL. 
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5      CONCLUSÕES 

 

 

A partir do referencial teórico e dos estudos de caso foi possível mapear os requisitos 

de sustentabilidade que promoveriam a melhoria das edificações e verificar junto aos 

profissionais do escritório técnico da Universidade, atual Superintendência de Arquitetura e 

Engenharia o grau de importância destes requisitos e de sua validação. 

Das propostas realizadas na pesquisa, 69,85% foram avaliados como ao grau de 

importância Alto ou Muito Alto, validando as propostas realizadas junto ao setor técnico da 

universidade. 

Como resultado geral, apesar de a análise ter se restringido a apenas duas edificações, 

pôde-se atingir os objetivos do estudo, considerando o padrão construtivo e a repetição dos 

elementos analisados dentro da UFF. 

Voltando-se às questões iniciais da pesquisa verifica-se que os projetos executados no 

programa REUNI, promoveram avanços pontuais se comparados aos projetos executados na 

implantação do campus, patrocinados pela parceria MEC-BID. 

Os principais pontos de melhorias observados foram: 

Execução de sistema para captação de águas pluviais e águas dos drenos do sistema de 

climatização para utilização posterior na própria edificação, reduzindo o consumo de água 

potável pela unidade; 

Elaboração e execução de sistema de climatização central, mantendo-se a unidade 

tipológica do sistema, melhorando o monitoramento, a manutenção preventiva e evitando a 

diversidade de equipamentos que ocorrem nas UFASAs antigas. 

Alteração da tipologia estrutural da laje dos pavimentos utilizando-se lajes nervuradas, 

permitindo não só obtenção de melhores resultados estruturais, mas também melhorando a 

questão acústica e térmica. 

Quanto as propostas de ações estratégicas a serem implantadas para melhorar a 

eficiência energética das edificações UFASAs, foi possível, através das metodologias do 

PROCEL Edifica e do AQUA-HQE, propor 50 ações finais, que podem ser implementadas na 

fase de projeto, ou planejadas para futuras reformas das edificações existentes. 

Ressaltar-se que cada recomendação realizada, deverá ser precedida de avaliações 

criteriosas do o ganho ambiental, do investimento a ser realizado e do tempo de retorno 

financeiro e que resultará da ação, pois podem ser implantadas de forma gradativa e conforme 
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a disponibilidade financeira da instituição, seguindo um planejamento de curto, médio e longo 

prazo. 

Como proposta para trabalhos futuros, sugere-se que as pesquisas avancem nos estudos 

de materiais alternativos que integrem o meio construído ao meio natural, incorporando novas 

tecnologias aliadas à manutenção e preservação do ambiente natural além de que promovam 

melhorias nas edificações públicas novas e existentes justificando para a sociedade interna e 

externa a adoção de soluções que se mostrem eficazes ao longo do tempo através de uma 

avaliação do ciclo de vida dos materiais aplicados nas edificações e não só limitando-se a 

avaliação da contratação através do menor custo ofertado.  

Também sugere-se a elaboração de manuais para elaboração de projetos em edificações 

públicas voltadas para ensino, como o caso das UFASAs. 
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ANEXO 1 – INSTRUÇÃO NORMATIVA IN 02/2014 
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ANEXO 2 – PLANO DIRETOR DO CAMPUS DO GRAGOATÁ 
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ANEXO 3 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – QUESTINÁRIO 

 

PROPOSTAS DE AÇÕES PARA MELHORIA DO DESEMPENHO SUSTENTÁVEL 

DE EDIFICAÇÕES DE ENSINO SUPERIOR FEDERAL: ESTUDO DE CASO NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Este questionário visa levantar dados para verificar a pertinência das ações e intervenções propostas 

para melhoria do desempenho sustentável das edificações tipo UFASA, e são destinadas a contribuição da aná-

lise final do trabalho de conclusão do curso de Mestrado em Sistemas de Gestão do LATEC/UFF com foco na 

área de sustentabilidade.  

 

SEÇÃO I: 

PERFIL DO RESPONDENTE 

Nesta primeira seção é solicitado que sejam apontadas informações de sua atuação pro-

fissional na Universidade Federal Fluminense. 

As informações remetidas ao longo de todo o questionário são anônimas e sigilosas. 

1. Qual sua atividade profissional na UFF? 

 
2. Possui pós-graduação ou curso em área ligada à sustentabilidade ou meio ambiente? 

 
3. Se a resposta anterior foi SIM, qual foi o curso? 

 
4. Qual o seu tempo de serviço na UFF? 

 
 

PARTE II: 
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Nesta seção é solicitado que sejam respondidos itens relacionados com os elementos 

construídos, a qualidade do espaço e ao entorno das edificações. 
 

É disponibilizado, a cada pergunta, uma escala de resposta quanto a percepção do res-
pondente para o Grau de Importância, Grau de Implementação e Viabilidade técnica. 

- Grau de Importância: Visa medir a percepção do quão importante é a ação para o 
desempenho sustentável das edificações; 
- Grau de Implementação: Visa medir a percepção do quanto da ação proposta está imple-
mentada na UFF 

- Viabilidade técnica: Visa medir a percepção da viabilidade de implementação da 
ação diante de questões técnicas. 

 

Abaixo de cada ação proposta há espaço para que sejam realizadas considerações, prin-
cipalmente se a resposta atribuída para o item viabilidade for negativa, podendo ser sugerido ma-
neiras de contornar a barreira identificada e torná-la viável. 

 

 

AÇÕES RELACIONADAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS EDIFICAÇÕES 

DA UFF 

São ações que visam intervenção nos elementos das edificações que consomem 
diretamente ou contribuem para o consumo de energia. 

 

Questão 5. A limpeza periódica das telhas de fibrocimento, retirando as impurezas incrustadas 

para clareamento e redução da absorção de calor através da cobertura da edificação. 

 
 

Questão 6. Instalar lâmina de alumínio isolante na face inferior das telhas de fibrocimento para 

redução da temperatura no interior da edificação. 
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Questão 7. Realizar a troca das telhas de fibrocimento existentes por telhas metálicas tipo 

sanduíche para reduzir a absorção de calor através da cobertura. 

 
 

Questão 8. Instalar medidores de energia individual por unidade predial

 
 

Questão 9. Inventariar e apropriar as características dos equipamentos elétricos instalados

 
 

Questão 10. Instalar equipamentos que atendam ao nível máximo de eficiência energética 

segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem do PROCEL. 
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Questão 11. Verificar se os sistemas de refrigeração central, onde já instalados, atendem às 

normas internacionais de eficiência energética. 

 
 

Questão 12. Comparar o consumo energético das edificações com referenciais determinado 

através de simulação computacional. 

 
Questão 13. Elaborar estudo de viabilidade do abastecimento elétrico através energia renovável 

do tipo fotovoltaico, eólico, sistema regenerativo dos elevadores ou outros e que se busque 

atender a pelo menos 10% do consumo da climatização ou assegurar uma produção anual de 

eletricidade maior que 25kWh/m². 
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Questão 14. Substituir as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED para reduzir o consumo 

de eletricidade.  

 
Questão 15. Instalar sensores nas luminárias mais próximas das janelas para que estas 

permaneçam apagadas quando a iluminação natural externa estiver satisfatória ao uso nas 

estações de trabalho ou estudo mais próximas destes locais. 

 
Questão 16. Substituir o maquinário de elevadores antigos, por equipamentos de nível máximo 

de eficiência energética segundo o PROCEL. 
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AÇÕES RELACIONADAS COM O CONFORTO 

 

São ações que visam intervenção nos elementos e espaços das edificações relacionadas ao 

conforto dos usuários destes locais. 

 

Questão 17. Instalar sistema de renovação de ar, conforme normatização brasileira, para os 

ambientes internos climatizados que não possuírem. 

 
Questão 18. Controlar e monitorar a qualidade do ar interno através das taxas de CO2, umidade 

e temperatura.  

 
Questão 19. Identificar os níveis limites de ruído gerado internamente pelas diversas atividades 

na edificação. 



139 

 

 

 
Questão 20. Identificar os níveis limites de ruído gerado externamente pela atividade de 

limpeza e eventos. 

 
Questão 21. Mapear a intensidade da luz natural do dia nas estações de trabalho e estudo, 

verificando as possíveis zonas de ofuscamento. 

 
Questão 22. Mapear a intensidade da luz artificial nas estações de trabalho e estudo, verificando 

as possíveis zonas de ofuscamento. 

 
Questão 23. Identificar e quantificar os materiais de revestimento e suas características para 
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emissão de compostos voláteis e características higiênicas. 

 
 

AÇÕES RELACIONADAS COM A INTERVENÇÃO E MOBILIDADE DOS 

USUÁRIOS NAS ÁREAS EXTERNAS 

 

São ações que visam intervir para melhorar a qualidade do ambiente externo da edificação, 

incluindo a mobilidade dos usuários dentro e fora dos campi. 

 

Questão 24. Executar ciclofaixas e caminhos seguros para deslocamento de ciclistas e PNE no 

interior dos campi. 

 
Questão 25. Executar, em parceria com a Prefeitura Municipal, ciclofaixas e caminhos seguros 

para PNE, interligando a ciclovia e ponto de ônibus mais próximo até a entrada dos campi. 

 
Questão 26. Promover movimento social em conjunto com empresas privadas ou com a 

Prefeitura Municipal, para instalação de autosserviço de bicicletas no entorno dos campi e que 

possibilitem a interligação com os terminais de transporte público. 
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Questão 27. Instalar nos campi, bicicletários e locais para abastecimento de bicicletas elétricas, 

com a possibilidade de geração através de fontes renovável, além de planejar locais de vestiários 

para os ciclistas. 

 
Questão 28. Especificar materiais e equipamentos para área exterior das edificações que gerem 

o menor impacto na fauna e flora. Prever estudos diversos que justifiquem a especificação. 

 
Questão 29. Avaliar a fauna e flora do local e promover o plantio de exemplares da flora nativa 

nas áreas verdes dos campi, integrado ao projeto paisagístico 
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AÇÕES RELACIONADAS COM A MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E 

INSTALAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS 

 

Questão 30. Realizar a manutenção preventiva dos equipamentos instalados, garantindo a 

eficiência energética e a qualidade do ambiente. 

 
Questão 31. Planejar acesso adequado e seguro para manutenção e limpeza das fachadas 

incluindo os elementos de sombreamento. 

 
Questão 32. Especificar materiais que impactem mínimo possível o meio-ambiente. Prever 

estudos diversos que justifiquem a especificação. 

 
Questão 33. Prever, em projeto, a quantidade de resíduos da construção civil (RCC) 

identificando-os por classe. 
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Questão 34. Cobrar da empresa contratada para obra ou reforma a realização da triagem e 

comprovação da destinação adequada dos resíduos da construção civil através de manifesto do 

recebedor. 

 
Questão 35. Elaborar plano para isolar e sinalizar a área de intervenção e depósito durante as 

obras. 

 
Questão 36. Atuar para minimizar ou eliminar durante as obras os possíveis ruídos, poeiras, 

materiais nocivos à saúde e ao meio ambiente e garantir a logística de materiais e funcionários 

da obra, permitindo a continuidade das atividades do edifício e do entorno. 
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AÇÕES RELACIONADAS COM A GESTÃO DA ÁGUA E DE RESÍDUOS E 

COM A SAÚDE DOS USUÁRIOS 

 

Visam melhorias na gestão de água potável, pluvial e reuso, gestão dos resíduos gerados nas 

atividades da edificação 

 

Questão 37. Instalar medidores individuais de água potável nas edificações. 

 
 

Questão 38. Monitorar o consumo de água nos sistemas de climatização central. 

 
 

Questão 39. Substituir as torneiras convencionais e acionadores de mictório por equivalentes 

dotados de sistema de acionamento hidromecânico, proporcionando uma redução de consumo 

por estes equipamentos estimada em 46%. 
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Questão 40. Substituir as válvulas de descarga convencionais para bacias sanitárias por 

válvulas de duas teclas com acionamento parcial para limpeza de líquidos e acionamento total 

para limpeza de sólidos, proporcionando uma redução de consumo por estes equipamentos 

estimado em 60%. 

 
 

Questão 41. Executar reservatórios para águas pluviais destinadas às atividades de irrigação 

dos jardins e lavagem de pisos. 

 
 

Questão 42. Executar rede de drenos para captar água dos sistemas de refrigeração e contribuir 

no abastecimento dos reservatórios de águas pluviais. 
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Questão 43. Utilizar águas dos lavatórios nas descargas das bacias sanitárias e nas atividades 

de lavagem de pisos. 

 
 

Questão 44. Sinalizar e impedir o uso indevido dos pontos de água pluvial ou água de reuso. 

 
 

Questão 45. Realizar mapeamento de risco para possíveis pontos de poluição da água potável 

e do meio ambiente através de infiltração no solo. 
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Questão 46. Elaborar um plano de logística para triagem, tratamento e destinação adequada 

dos resíduos (excluído o esgoto sanitário). 

 
Questão 47. Verificar no ambiente construído a presença de ondas eletromagnéticas, de radônio 

e elementos voláteis como o formaldeído. 

 
Questão 48. Verificar a qualidade da água potável, da água pluvial armazenada e da água de 

reuso, verificando a presença de materiais pesados como chumbo. 
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AÇÕES RELACIONADAS COM A SENSIBILIZAÇÃO DOS USUÁRIOS E 

VISITANTES 

 

Questão 49. Realizar campanha para redução da geração de resíduos e do consumo de água e 

energia, sensibilizando os usuários e visitantes. 

 
 

Questão 50. Promover a divulgação do consumo medido e a economia alcançada com as ações 

de preservação e melhoria da eficiência energética e do consumo de água. 
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ANEXO 4 – RESULTADO COMPILADO DO QUESTIONÁRIO 

 

SEÇÃO I: 

PERFIL DO RESPONDENTE 

Questão 1. Qual sua atividade profissional na UFF? 

Como resposta a este questionamento, obteve-se o perfil traçado na tabela abaixo: 

 

 

Questão 2. Possui pós-graduação ou curso em área ligada à sustentabilidade ou meio 

ambiente? 

 

Questão 3. Se a resposta anterior foi SIM, qual foi o curso? 

Como esta questão foi do tipo aberta, obteve-se algumas diversas respostas, sendo elas: 

 Engenharia Ambiental 

 Pós-graduação em Geografia, linha de pesquisa ordenamento territorial 

ambiental; 

 Mestrado em Engenharia Civil; 

 Saneamento Ambiental; 

 MBA em Sistemas de Gestão Integrados – QHSE; 

 Curso de ISO 14001 – Gestão Ambiental; 

 Curso de Perícia Ambiental; 

 

Questão 4. Qual o seu tempo de serviço na UFF? 
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SEÇÃO II: 

 

AÇÕES RELACIONADAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS EDIFICAÇÕES DA 

UFF: 

Questão 5. A limpeza periódica das telhas de fibrocimento, retirando as impurezas 

incrustadas para clareamento e redução da absorção de calor através da cobertura da edificação. 

 

 

Questão 6. Instalar lâmina de alumínio isolante na face inferior das telhas de 

fibrocimento para redução da temperatura no interior da edificação. 

 

 

Questão 7. Realizar a troca das telhas de fibrocimento existentes por telhas metálicas 

tipo sanduíche para reduzir a absorção de calor através da cobertura. 
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Questão 8. Instalar medidores de energia individual por unidade predial: 

 

 

Questão 9. Inventariar e apropriar as características dos equipamentos elétricos 

instalados: 
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Questão 10. Instalar equipamentos que atendam ao nível máximo de eficiência 

energética segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem do PROCEL. 

 

 

Questão 11. Verificar se os sistemas de refrigeração central, onde já instalados, atendem 

às normas internacionais de eficiência energética. 

 

 

Questão 12. Comparar o consumo energético das edificações com referenciais 

determinado através de simulação computacional. 
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Questão 13. Elaborar estudo de viabilidade do abastecimento elétrico através energia 

renovável do tipo fotovoltaico, eólico, sistema regenerativo dos elevadores ou outros e que se 

busque atender a pelo menos 10% do consumo da climatização ou assegurar uma produção 

anual de eletricidade maior que 25kWh/m². 

 

 

Questão 14. Substituir as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED para reduzir o 

consumo de eletricidade. 

 

1

4

2

0

7

1

1

6

6

3

2

8

13

2

3

5

2

3

Grau de importância

Grau de implementação

Viabilidade técnica

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Não opinar

Nenhum

Pouco

Médio

Alto

Muito alto

0

4

2

0

5

2

1

9

4

0

2

9

9

0

2

13

3

4

Grau de importância

Grau de implementação

Viabilidade técnica

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Não opinar

Nenhum

Pouco

Médio

Alto

Muito alto



154 

 

 

 

Questão 15. Instalar sensores nas luminárias mais próximas das janelas para que estas 

permaneçam apagadas quando a iluminação natural externa estiver satisfatória ao uso nas 

estações de trabalho ou estudo mais próximas destes locais. 

 

 

Questão 16. Substituir o maquinário de elevadores antigos, por equipamentos de nível 

máximo de eficiência energética segundo o PROCEL. 
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AÇÕES RELACIONADAS COM O CONFORTO: 

 

Questão 17. Instalar sistema de renovação de ar, conforme normatização brasileira, para 

os ambientes internos climatizados que não possuírem. 

 

 

Questão 18. Controlar e monitorar a qualidade do ar interno através das taxas de CO2, 

umidade e temperatura. 
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Questão 19. Identificar os níveis limites de ruído gerado internamente pelas diversas 

atividades na edificação. 

 

 

Questão 20. Identificar os níveis limites de ruído gerado externamente pela atividade 

de limpeza e eventos. 
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Questão 21. Mapear a intensidade da luz natural do dia nas estações de trabalho e estudo, 

verificando as possíveis zonas de ofuscamento. 

 

 

Questão 22. Mapear a intensidade da luz artificial nas estações de trabalho e estudo, 

verificando as possíveis zonas de ofuscamento. 

 

 

Questão 23. Identificar e quantificar os materiais de revestimento e suas características 

para emissão de compostos voláteis e características higiênicas. 
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AÇÕES RELACIONADAS COM A INTERVENÇÃO E MOBILIDADE DOS 

USUÁRIOS NAS ÁREAS EXTERNAS: 

 

Questão 24. Executar ciclo faixas e caminhos seguros para deslocamento de ciclistas e 

PNE no interior dos campi. 

 

 

Questão 25. Executar, em parceria com a Prefeitura Municipal, ciclo faixas e caminhos 

seguros para PNE, interligando a ciclovia e ponto de ônibus mais próximo até a entrada dos 

campi. 
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Questão 26. Promover movimento social em conjunto com empresas privadas ou com 

a Prefeitura Municipal, para instalação de autosserviço de bicicletas no entorno dos campi e 

que possibilitem a interligação com os terminais de transporte público. 

 

 

Questão 27. Instalar nos campi, bicicletários e locais para abastecimento de bicicletas 

elétricas, com a possibilidade de geração através de fontes renovável, além de planejar locais 

de vestiários para os ciclistas. 
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Questão 28. Especificar materiais e equipamentos para área exterior das edificações 

que gerem o menor impacto na fauna e flora. Prever estudos diversos que justifiquem a 

especificação. 

 

 

Questão 29. Avaliar a fauna e flora do local e promover o plantio de exemplares da flora 

nativa nas áreas verdes dos campi, integrado ao projeto paisagístico 
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AÇÕES RELACIONADAS COM A MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E 

INSTALAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS: 

Questão 30. Realizar a manutenção preventiva dos equipamentos instalados, garantindo 

a eficiência energética e a qualidade do ambiente. 

 

 

Questão 31. Planejar acesso adequado e seguro para manutenção e limpeza das 

fachadas incluindo os elementos de sombreamento. 
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Questão 32. Especificar materiais que impactem mínimo possível o meio-ambiente. 

Prever estudos diversos que justifiquem a especificação. 

 

 

Questão 33. Prever, em projeto, a quantidade de resíduos da construção civil (RCC) 

identificando-os por classe. 

 

 

1

4

3

0

3

1

0

5

3

3

6

7

13

2

4

6

3

5

Grau de importância

Grau de implementação

Viabilidade técnica

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Não opinar

Nenhum

Pouco

Médio

Alto

Muito alto

0

3

2

0

3

1

0

6

2

4

6

9

10

3

5

9

2

4

Grau de importância

Grau de implementação

Viabilidade técnica

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Não opinar

Nenhum

Pouco

Médio

Alto

Muito alto

0

4

2

0

4

1

1

8

6

7

4

7

8

2

5

7

1

2

Grau de importância

Grau de implementação

Viabilidade técnica

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Não opinar

Nenhum

Pouco

Médio

Alto

Muito alto



163 

 

 

Questão 34. Cobrar da empresa contratada para obra ou reforma a realização da triagem 

e comprovação da destinação adequada dos resíduos da construção civil através de manifesto 

do recebedor 

 

 

Questão 35. Elaborar plano para isolar e sinalizar a área de intervenção e depósito 

durante as obras. 

 

 

 

Questão 36. Atuar para minimizar ou eliminar durante as obras os possíveis ruídos, 

poeiras, materiais nocivos à saúde e ao meio ambiente e garantir a logística de materiais e 

funcionários da obra, permitindo a continuidade das atividades do edifício e do entorno. 
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AÇÕES RELACIONADAS COM A GESTÃO DA ÁGUA E DE RESÍDUOS E COM 

A SAÚDE DOS USUÁRIOS: 

Questão 37. Instalar medidores individuais de água potável nas edificações. 

 

 

Questão 38. Monitorar o consumo de água nos sistemas de climatização central. 
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Questão 39. Substituir as torneiras convencionais e acionadores de mictório por 

equivalentes dotados de sistema de acionamento hidromecânico, proporcionando uma redução 

de consumo por estes equipamentos estimada em 46% 

 

 

Questão 40. Substituir as válvulas de descarga convencionais para bacias sanitárias por 

válvulas de duas teclas com acionamento parcial para limpeza de líquidos e acionamento total 

para limpeza de sólidos, proporcionando uma redução de consumo por estes equipamentos 

estimado em 60% 

 

 

Questão 41. Executar reservatórios para águas pluviais destinadas às atividades de 

irrigação dos jardins e lavagem de pisos. 
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Questão 42. Executar rede de drenos para captar água dos sistemas de refrigeração e 

contribuir no abastecimento dos reservatórios de águas pluviais 

 

 

Questão 43. Utilizar águas dos lavatórios nas descargas das bacias sanitárias e nas 

atividades de lavagem de pisos 
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Questão 44. Sinalizar e impedir o uso indevido dos pontos de água pluvial ou água de 

reuso. 

 

 

Questão 45. Realizar mapeamento de risco para possíveis pontos de poluição da água 

potável e do meio ambiente através de infiltração no solo. 

 

 

Questão 46. Elaborar um plano de logística para triagem, tratamento e destinação 

adequada dos resíduos (excluído o esgoto sanitário) 
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Questão 47. Verificar no ambiente construído a presença de ondas eletromagnéticas, de 

radônio e elementos voláteis como o formaldeído. 

 

 

Questão 48. Verificar a qualidade da água potável, da água pluvial armazenada e da 

água de reuso, verificando a presença de materiais pesados como chumbo. 
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AÇÕES RELACIONADAS COM A SENSIBILIZAÇÃO DOS USUÁRIOS E 

VISITANTES: 

Questão 49. Realizar campanha para redução da geração de resíduos e do consumo de 

água e energia, sensibilizando os usuários e visitantes. 

 

 

Questão 50. Promover a divulgação do consumo medido e a economia alcançada com 

as ações de preservação e melhoria da eficiência energética e do consumo de água. 
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