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 APRESENTAÇÃO 

Este manual tem como objetivo estabelecer critérios e parâmetros sustentáveis pa-

ra orientação quanto às melhores práticas do uso racional dos recursos naturais no 

âmbito da Administração Pública Municipal, atendendo ao Programa de Metas da 

Cidade de São Paulo 2017-2020. 

 

A cidade de São Paulo constitui-se como o principal centro financeiro, corporati-

vo e mercantil da América do Sul, possuindo o 10° maior PIB do mundo e sendo 

a 7ª cidade mais populosa do planeta , com mais de 12 milhões de habitantes 

distribuídos em seus 1.521 km² de área. 

 

Atualmente a Prefeitura do Município de São Paulo administra mais de 

três mil prédios públicos e é responsável pela execução de diversas obras 

no município, para atender às suas mais diversas demandas, o que traz um desafio 

enorme no tocante à questão do planejamento, uso eficiente da energia, da 

água e redução dos impactos ambientais na implantação dessas edifica-

ções. 

 

Por toda esta importância, faz-se necessário que a administração pública es-

timule ações que incorporem em suas práticas os princípios de desenvol-

vimento sustentável, buscando novas tecnologias de menor impacto ambiental e 

matérias-primas mais eficientes, consequentemente reduzindo o consumo de recur-

sos ao longo de todo o ciclo produtivo das edificações públicas.  

Eixo: Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente 

Sustentabilidade nas 

Edificações 

Desenvolver um padrão de edificações de próprios 

públicos com dispositivos de eficiência energética e 

uso racional da água 

Marco: Publicação do manual de eficiência energética 

e uso racional da água 
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Foi no ano de 1972 na Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e 

o Meio Ambiente, também conhecida como Conferência de Estocolmo, que sur-

giu o primeiro debate global com a participação dos chefes de Estado de 113 países 

para discutir as questões relacionadas à degradação do meio ambiente, que evoluiu 

mais tarde para a conscientização da população e o estabelecimento de metas go-

vernamentais capazes de reduzir os efeitos da poluição atmosférica e da intensa ex-

ploração dos recursos naturais.  

 

Com a crescente preocupação mundial com as mudanças climáticas, inversão térmi-

ca, ilha de calor e esgotamento dos recursos naturais, o uso racional de recursos 

como água, energia e matérias-primas tornou-se um grande desafio para toda a so-

ciedade.  

 

Dentro de todo este quadro, não há dúvidas de que a construção civil é uma das 

grandes responsáveis pelos impactos causados no meio ambiente, seja no consumo 

de energia elétrica, uso de água potável, geração de resíduos sólidos, ou no aumen-

to da emissão de CO2. 

 

Nessa perspectiva, a construção sustentável ou “green building” – edifício 

verde – surge como um processo que se pauta pelo projeto integrativo, aonde 

proprietários, projetistas e construtores buscam através de procedimentos colabo-

rativos e integrados minimizar o consumo de recursos naturais, sendo um processo 

de tomadas de decisões cíclico e contínuo. 

 

 INTRODUÇÃO 
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No âmbito da Prefeitura Municipal de São Paulo, o Programa de Metas 

2017-2020, elegeu como uma de suas prioridades o desenvolvimento urbano e o 

meio ambiente da cidade, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-

vel da Organização das Nações Unidas (ONU) a serem atingidos até 2030. 

 

O Programa de Metas estabelece a sustentabilidade das edificações atra-

vés da meta 33 - implantação de um novo padrão de uso racional da água e eficiên-

cia energética em 100% dos novos projetos de edificações. 

 

Neste sentido, este manual procura consolidar práticas relevantes já ado-

tadas no âmbito do Departamento de Edificações – EDIF, e incorporar no-

vas medidas que venham a representar o incremento da eficiência dos edifícios pú-

blicos.  
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 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES – EDIF  

O Departamento de Edificações, conhecido como EDIF, integrante da Secreta-

ria Municipal de Serviços e Obras, é o órgão responsável por projetar, programar,  

executar e fiscalizar a construção e a manutenção dos edifícios públicos na cidade de 

São Paulo, atuando como propositor da arquitetura e engenharia pública municipal. 

 
Ao longo de seus quase 70 anos de existência, o Departamento foi responsável por 

expressiva produção arquitetônica que se iniciou com o Convênio Escolar, no ano de 

1949, com o objetivo de combater o problema do déficit de construções escolares.  

 
Com a edição da lei nº 8.461/1976, a produção de projetos foi ampliada e EDIF 

passou a ser responsável pela execução de inúmeras obras para atender as demandas 

nas mais diversas áreas: educação, saúde, cultura, esportes, abastecimento, assim como 

sedes administrativas, Guarda Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros, 

cemitérios e projetos especiais da rede de assistência, com programas voltados à mu-

lher, crianças, adolescentes e idosos. 

 

A atuação de uma equipe multidisciplinar, composta por arquitetos e engenhei-

ros civis (estrutura e hidráulica), engenheiros eletricistas, engenheiros 

agrônomos e técnicos agrimensores (topógrafos), sempre pautou o desenvol-

vimento dos projetos e execução de suas obras pela racionalização e busca 

de soluções inovadoras, através da introdução contínua de novas tecnologias.  

 
As atividades operacionais do EDIF estão divididas basicamente em duas etapas: a 

viabilização do empreendimento e a sua execução, por meio das Divisões 
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Técnicas de Planejamento, Projetos, Orçamentos e Obras, responsáveis pela 

criação e desenvolvimento da metodologia de elaboração de projetos e manuais téc-

nicos, cadernos de detalhes, memoriais descritivos e tabelas de custos que servem in-

clusive como referência para obras e serviços de engenharia das demais secretarias e 

também de outros municípios, além do acompanhamento de contratos de desenvolvi-

mento de projetos executivos e obras. 

 
A preocupação com a questão ambiental nos procedimentos de planejamento, formu-

lação de projetos e execução de obras constitui uma atitude implantada em todos os 

setores do EDIF, e vem sendo constantemente direcionados para aprimoramento e 

fortalecimentos nas questões afetas à sustentabilidade de suas edificações. 

 
Temas sensíveis e importantes no tocante às questões sociais e ambientais, como a 

acessibilidade nas edificações, observância às leis ambientais, compensação 

ambiental, economia de energia, utilização de energia solar, reutilização de 

água, são pontos incorporados na produção do Departamento. 

 

Utilizando este manual como marco referencial, os novos projetos de edifica-

ções devem ainda incorporar continuamente novas tecnologias sustentá-

veis, como o uso de módulos fotovoltaicos, sistemas de iluminação mais eficientes e 

econômicos, automação do sistema de iluminação e gestão de energia, especificação 

de novos materiais sustentáveis, bem como novos dispositivos e equipamentos de re-

dução de consumo de água, de acordo com o Plano de Metas estabelecido.  
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PROCESSO DE PROJETO INTEGRATIVO:  
Diversamente ao processo de projeto tradicional no qual as fases de planeja-

mento, projeto e construção são desenvolvidas de forma independente e muitas ve-

zes sem interface entre as diversas equipes, o projeto integrativo envolve um 

ciclo de tomadas de decisões conjuntas que se inicia na fase de pré-projeto e 

vai até o final da vida útil de operação da edificação. Este processo resulta em 

otimização do controle de custos e gerenciamento. 

 

Do mesmo modo, são integradas e concomitantes as definições que dizem res-

peito às disciplinas de arquitetura, estruturas, instalações e outras especi-

alidades. É um ciclo permanente, com informações agregadas que otimi-

zam a compatibilização técnica entre as disciplinas, promovendo as corre-

ções necessárias antes de se iniciar a construção, evitando erros e retrabalhos. 

 

As fases de concepção (planejamento e projeto) englobam desde a análi-

se do terreno, legislação, estudo de viabilidade do equipamento público, 

até a escolha de métodos construtivos, materiais e tecnologias.  

 
A definição de sistemas de energia e água exercerão impacto direto na execução da 

obra e na gestão dos resíduos de construção. Visando à construção sustentável, 

deverá ser considerada (o): 

 

 A viabilidade do equipamento público do ponto de vista dos aspectos 

econômicos, técnicos, ambientais e de legislação; 

 

Processo integrativo 
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 A escolha da tecnologia e materiais a utilizar; materiais que permitam sua 

reciclagem, finda a sua vida útil, devem ser priorizados; 

 

 A aplicação de princípios de padronização, devendo-se dar preferência à uti-

lização de componentes uniformizados e semi ou pré-fabricados; 

 

 A racionalização, através da especificação de materiais e equipamentos 

com maior durabilidade e maior número possível de utilizações; 

 

 O detalhamento e compatibilização dos projetos em todas as suas fases, 

visando assegurar a qualidade e a racionalização do processo, tentando eliminar as 

casualidades das decisões no canteiro de obra; 

 

 A flexibilidade dos projetos, ressaltando-se que esta influenciará de fato o 

aproveitamento futuro da edificação e de suas partes. É preferível a utilização de 

um sistema construtivo que permita ampliações e outras modificações (planejadas 

anteriormente, em fase do projeto), em vez de soluções fechadas sem possibilida-

de de futuras intervenções ou, que apresentem como única alternativa a demoli-

ção; 

  

 Quando for imprescindível o processo de demolição, seja pelo fim da vida 

 útil total do edifício, ou por motivos de forças maiores como, por exemplo, na 

 ocorrência de incêndio ou outro fenômeno, deve-se tentar proceder ao des-

monte mantendo as partes intactas e/ou separadas para futuras reutilizações, 

sejam em novos edifícios, seja em reciclagem. 

 

 O uso adequado de equipamentos para execução dos serviços; 

 

Construção sustentável 
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 A gestão adequada dos materiais no canteiro; para que os cronogramas 

sejam cumpridos é fundamental para que a execução seja realizada com qualida-

de, visando à otimização do produto final, que é a edificação. 

 

 O controle de qualidade da construção e mão de obra; destaca-se a ne-

cessidade constante de treinamento e conscientização da mão de obra, garantin-

do a execução de forma correta das especificações do projeto; 

 

 A avaliação final de desempenho dos sistemas propostos, para aperfeiçoa-

mento dos projetos futuros. 

Construção sustentável 
 

 Estudo de Viabilidade 
 
 Tecnologias e Materiais 
 
 Padronização 
 
 Racionalização 
 
 Detalhamento e Compatibilização 
 
 Flexibilidade dos Projetos 
 
 Reaproveitamento Materiais  
    Demolição 
 
 Uso adequado Equipamentos 
 
 Qualidade da construção / Mão de 

Obra 
 
 Avaliação de Desempenho 
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 CONCEPÇÃO: PLANEJAMENTO E PROJETO  
3.1 Estudos de viabilidade de implantação do equipamento  público 
 

3.1.1 Análise e seleção do terreno 
 

O ponto de partida do processo de estabelecimento dos equipamentos públicos 

são as demandas locais identificadas pelas secretarias municipais e demais 

órgãos pertinentes. A escassez de terrenos e áreas livres na cidade de São Paulo tem 

se tornado o grande desafio na busca de um local adequado, que atenda às 

questões físicas e legais para a implantação do edifício público, devendo ser 

evitadas: áreas de proteção de mananciais, áreas próximas a cursos d’á-

gua, espaços verdes (praças e parques) e áreas sensíveis ambientalmente. 

 

Além da análise dos aspectos econômicos, para que um equipamento público 

seja sustentável é primordial a análise do ponto de vista ambiental, aspecto 

que tem um grande impacto no desempenho de uma edificação.  

A situação do equipamento público, levando em conta a incidência de ilu-

minação natural, ventos, sombreamento, paisagismo, topografia e vegeta-

ção existente (que impacta na erosão do solo e absorção da água de chuva), vai 

influenciar diretamente nas demais questões de sustentabilidade, como 

conservação de energia e uso racional de água. 

 

Também deve-se considerar a proximidade com o transporte e a infraestru-

tura pública existente, evitando custos adicionais com a implantação de novas infra-

estruturas. 

Áreas de risco 

Parques e praças 

Cursos d´água 
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3.1.2 Legislação e aspectos ambientais 
 

Ao decidir construir um equipamento público em determinado local, é preciso 

realizar uma série de avaliações preliminares que dizem respeito às legislações ur-

banísticas e ambientais aplicáveis, assim como consultas aos diversos ór-

gãos técnicos, para subsidiar a elaboração de um Relatório de Análise Técnica da 

Área, que deverá identificar:  

 

 Natureza da área: se pública ou privada, sendo neste último caso necessário 

proceder à sua desapropriação; 

 Parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo; 

 Faixas não edificantes como corpos d’água, córregos, nascentes, áreas alagá-

veis, galerias, vielas sanitárias, faixas de melhoramentos viários, linhas e torres 

de alta tensão; 

 Patrimônio histórico ou área envoltória de imóveis tombados; 

 Áreas de patrimônio ambiental; 

 Áreas com passivo ambiental (áreas contaminadas). 

 

3.1.3 Áreas contaminadas 
 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, área contaminada é uma área, terreno, 

local, instalação, edificação ou benfeitoria que contenha quantidades ou concentrações 

de quaisquer substâncias ou resíduos em condições que causem ou possam causar da-

nos à saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem a proteger, e que nela tenham 

sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma plane-

jada, acidental ou até mesmo natural.  

 

Na esfera federal é a Resolução CONAMA nº 420/2009 que define os procedimen-

Avaliar legislação urbanística 
e ambiental sobre: 

 

 Natureza da área 
 
 Uso e ocupação do solo 
 
 Faixas não edificantes  
 
 Patrimônio histórico 
 
 Patrimônio ambiental 
 
 Passivo Ambiental 

 

Iluminação e ventilação natural 
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tos de gerenciamento de áreas contaminadas. 

 

Na esfera estadual, compete à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB) as definições das classificações dessas áreas, bem como diretrizes e proce-

dimentos para proteção da qualidade do solo, através de seu Manual de Gerenciamen-

to de Áreas Contaminadas (2001), Guia para Avaliação do Potencial de Contaminação 

em Imóveis (2003) e legislações correlatas. 

 

Na esfera municipal, de acordo com o Decreto Municipal nº 51.436/2010, que regu-

lamenta a Lei Municipal nº 15.098/2010, a Gestão de Áreas Contaminadas compete à 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA. 

 

Para a implantação do equipamento público, é necessário realizar um Con-

sulta Prévia de Contaminação ao órgão competente, com o objetivo de identifi-

car a existência de passivos ambientais.  

 

Para os terrenos com potencial de contaminação, suspeitos de contaminação 

ou contaminados, deverá ser realizada uma Avaliação Ambiental que contem-

ple as seguintes etapas:  

 

 Avaliação Preliminar 

 Investigação Confirmatória 

 Investigação Detalhada e Avaliação de Risco 

 Plano de Intervenção 

 

Áreas contaminadas 



  MANUAL DE SUSTENTABILIDADE  PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  — PROJETOS E OBRAS — CONCEPÇÃO: PLANEJAMENTO E PROJETO — EDIF  

 

19 

3.2 Projeto de implantação do equipamento público  

 

3.2.1 Princípios Básicos 
 

Dando prosseguimento aos estudos de viabilidade de implantação do equipamento 

público, é imprescindível recorrer a levantamentos técnicos, como sondagem do so-

lo e parecer de fundações, levantamentos topográfico, cadastral e arbóreo, que virão a 

subsidiar o projeto de implantação e da edificação propriamente dita.  

 

Mais uma vez, nesta fase deverão ser analisados aspectos e impactos ambientais, para 

que o trabalho caminhe para um equipamento público sustentável - em sua concep-

ção, implantação e utilização. Desta forma, alguns princípios deverão ser observados 

e nortearão a elaboração do projeto, como: 

 

 Adaptação do edifício à topografia local, procurando sempre reduzir a mo-

vimentação de terra e evitar a destinação de grandes volumes para os aterros 

sanitários; 

 

 Redução das perdas e da geração de resíduos através da adoção de méto-

dos construtivos mais racionais, com o objetivo de otimizar o processo de traba-

lho e a gestão de resíduos durante a execução da obra; 

 

 Garantir o máximo de áreas permeáveis no terreno, adotando pavimen-

tação sustentável, permitindo a infiltração da água e prevenindo a erosão do solo, 

respeitando ainda os índices mínimos definidos na legislação municipal; 

 

 Preservação de espécies nativas, procurando conservar o que resta de co-

bertura vegetal ou intervir o mínimo possível na vegetação existente, com o ob-

Equipamento educacional - CEI  
(Centro de Educação Infantil) 
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jetivo principal de minimizar o impacto ambiental decorrente da implantação dos 

equipamentos públicos. Quando a remoção de árvores for inevitável, deve-se 

proceder à compensação ambiental. 

 

3.2.2 Compensação Ambiental 
 

Foi a Lei 10365/87 que iniciou o procedimento compensatório na cidade de 

São Paulo, instituidora do Termo de Compromisso Ambiental. Foi a primeira 

vez que houve a instituição de contrapartidas compensatórias para a supressão arbó-

rea. 

 

O Termo de Compromisso Ambiental (TCA), como definido no art. 251 do an-

tigo Plano Diretor (lei 13430/02) é o “documento a ser firmado entre o Poder Público 

e pessoas físicas ou jurídicas, resultante da negociação de contrapartidas nos casos de 

autorização prévia para supressão de espécies arbóreas”.  

 

Ou seja, de forma sumária e simplista, é um documento/ autorização necessário

(a) quando, da realização de uma obra, existe a necessidade de supressão 

de espécimes arbóreos. Em virtude dessas supressões, como forma de compensa-

ção, há a necessidade de plantio de mudas compensatórias. 

 

Para obtenção do TCA faz-se necessário enviar estudos na forma gráfica (três plan-

tas),  conforme Portaria 130/SVMA G/13.  

 

Previamente ao TCA é realizado o cadastramento arbóreo, onde são levanta-

dos todos os espécimes do terreno, não só os com interferência direta com o futuro 

equipamento, mas abrangendo toda área. O cadastramento arbóreo é importan-

te para que no estudo arquitetônico possa-se implantar o equipamento da 

Parâmetros de projeto para  
implantação de edifícios  

públicos 
 
 Topografia local 
 
 Redução das perdas e da geração 

de resíduos  
 
 Máximo de áreas permeáveis  
 
 Preservação de espécies nativas 
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melhor maneira, evitando-se o comprometimento de espécimes em extinção, espé-

cies de relevância florística, além de, em alguns casos, evitar a supressão de qualquer 

espécime com melhor disposição do edifício.  

 

Mas caso a interferência não possa ser evitada e a emissão do Termo de Com-

promisso Ambiental seja necessária, deve-se verificar: 

 

 A vegetação no interior do lote, averiguando se há exemplares arbó-

reos considerados patrimônio ambiental, segundo as Cartas presentes no 

Livro de Vegetação Significativas do Município de São Paulo e de acordo com o 

Decreto Estadual 30443/89; 

 

 A presença de maciços arbóreos com área de copa superior a 500 m². 

 

 A presença de córrego, nascente, olho d’água ainda que intermitente no 

terreno e áreas de preservação permanente (APP), conforme Resolução CONA-

MA 303/02; 

 

 A presença de vegetação considerada nativa secundária da Mata Atlântica 

em estágio inicial de regeneração de acordo com o Decreto Federal 750/93 e a 

Resolução CONAMA 001/94; 

 

 A presença de vegetação de preservação permanente (VPP) nos termos 

da Lei Municipal 10365/87, artigo 4º parágrafos 1º e 2º; 

 

 A presença de exemplares a serem manejados que estão na lista da Porta-

ria Ibama n º37/92 e Instrução Normativa Nº 06/MMA/2008 e outras portarias e 

leis que mostrem exemplares arbóreos e não arbóreos em extinção;  

Termo de compromisso  
ambiental (TCA)  

 

Verificação: 
 
 Vegetação de Patrimônio Ambiental 
 
 Maciços arbóreos (área > 500m²) 
 
 Córrego, Nascente e Olho d`água  
 
 Preservação de espécies nativas 
 
 Vegetação de preservação  
   permanente 
 
 Exemplares a manejar 
 
 Zoneamento da área 
 
 Classificação de uso 
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 A classificação do zoneamento da área conforme Plano Diretor Estratégico e 

Plano Regional Estratégico das Prefeituras Regionais; 

 

 A classificação dos usos residenciais e não residenciais, de acordo com o 

enquadramento da Lei de Usos e Ocupação do Solo; 

 

3.2.3 Desenho Universal 
 

Ao se criar um Manual de Eficiência e Reuso para Espaços Sociais, temos que atender 

dois conceitos essenciais: cuidado com o planeta [sustentabilidade] e o respeito à dig-

nidade humana [desenho universal]. 

 

O primeiro conceito, da sustentabilidade, está na proposta inicial - atender às necessi-

dades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras. Na esfera 

de governo, devemos construir uma plataforma transversal para enfrentar problemas 

crônicos, não apenas da eficiência e reuso, mas também com os descartes dos resí-

duos em geral.  

O segundo conceito é o do Desenho Universal, previsto na Lei 13.146/2015 [Lei 

Brasileira de Inclusão], em seu art. 3º, inciso II - desenho universal: concepção de 

produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem 

necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnolo-

gia assistiva; com objetivo de definir produtos e ambientes para ser usado por todos, 

na sua máxima extensão, sem necessidade de adaptação ou projeto especializado para 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, ou seja, ambientes e produtos acessí-

veis para todas as pessoas, independente de suas características pessoais, idade ou ha-

bilidades; produtos universais que acomodam uma ampla escala de preferências e de 

habilidades individuais ou sensoriais dos usuários.  
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O Desenho Universal é uma tecnologia para todas as pessoas. São sete os princípios 

do desenho universal: 1. Igualitário - Uso Equiparável - espaços, objetos e produ-

tos que podem ser utilizados por pessoas com diferentes capacidades, tornando todos 

os ambientes iguais. 2. Adaptável - Uso Flexível - design de produtos que atendem 

pessoas com diferentes habilidades e diversas preferências, sendo adaptáveis a qual-

quer uso. 3. Óbvio - Uso Simples e Intuitivo - de fácil entendimento para que qual-

quer pessoa possa compreender, independente de sua experiência, conhecimento, ha-

bilidade de linguagem ou nível de concentração. 4. Conhecido - Informação de Fácil 

Percepção - quando a informação necessária é transmitida de forma a atender as ne-

cessidades do receptador, seja ela uma pessoa estrangeira, com dificuldade de visão ou 

audição. 5. Seguro - Tolerante ao Erro - previsto para minimizar os riscos e possíveis 

consequências de ações acidentais ou não intencionais. 6. Sem esforço - Baixo Esfor-

ço Físico - para ser usado eficientemente, com conforto e o mínimo de fadiga.           

7. Abrangente - Divisão e Espaço para Aproximação e Uso - que estabelece dimen-

sões e espaços apropriados para o acesso, alcance, manipulação e uso, independente-

mente do tamanho do corpo (altos, baixos e obesos etc.), da postura ou mobilidade 

do usuário (pessoas em cadeira de rodas, carrinhos de bebê, bengalas etc.). 

Portanto, o projeto deverá atender aos princípios do Desenho Universal, seguindo os 

parâmetros estabelecidos pela legislação pertinente, em especial a NBR 9050, em sua 

última versão.  

 

No âmbito municipal todos os projetos deverão ser certificados pela Co-

missão Permanente de Acessibilidade – CPA, órgão colegiado pertencente à Se-

cretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de garantir critérios má-

ximos de acessibilidade e mobilidade tanto no edifício público como em suas áreas 

externas, demonstrando especial cuidado à tarefa de melhorar a qualidade de vida da 

pessoa com deficiência – seja ela física, mental, auditiva, visual, múltipla, etc. – ou com 

mobilidade reduzida 

Desenho universal 



  MANUAL DE SUSTENTABILIDADE  PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  — PROJETOS E OBRAS — CONCEPÇÃO: PLANEJAMENTO E PROJETO — EDIF  

 

24 

3.3 Arquitetura passiva: conforto térmico, luminoso e acústico 
 

Os projetos podem determinar maior eficiência da edificação através de técnicas de 

arquitetura passiva. O conforto ambiental do usuário é atingido quando os 

componentes térmico, luminoso e acústico da construção são aplicados de 

forma integrada. 

 

É recomendável observar as seguintes diretrizes na concepção dos projetos: 

 

 Orientação solar: buscar uma orientação adequada do edifício em relação ao 

sol e aos ventos, que afetam a temperatura, a luminosidade e os custos de refri-

geração; 

 

 Projetar fachadas de alto desempenho, protegendo-as da incidência direta do 

sol, propiciando conforto aos ocupantes e reduzindo as necessidades de aqueci-

mento e refrigeração artificiais, através da utilização de recursos arquitetônicos 

como brises, venezianas, malhas metálicas, telas solares, beirais, marquises e sheds 

que proporcionam conforto térmico às edificações; 

 

 Adotar o uso de telhados verdes que auxiliam na absorção da água da chuva, 

reduz o escoamento e proporcionam uma filtragem natural da mesma, além de 

proporcionar isolamento térmico e acústico; 

 

 Selecionar materiais com massa térmica favorável, que reduzam a necessi-

dade de eletricidade pelo sistema mecânico para mantê-lo refrigerado; 

 

 Utilizar materiais com elevado Índice de Refletividade Solar (SRI), que 

ajudam a reduzir ilhas de calor, com o uso de cores claras nas paredes, tetos e 

Arquitetura passiva 

Diretrizes de projeto para autoeficiência do 
edifício sem ônus financeiro: 
 
 Conforto térmico 
 Conforto luminoso 
 Conforto acústico 
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pisos; 

 Conciliar o sistema de iluminação natural com o sistema de iluminação 

artificial, pois sabemos que a iluminação é a maior responsável pelo consumo 

de energia. A iluminação natural pode ser obtida através da utilização de 

recursos arquitetônicos como domus translúcidos, aberturas controladas e 

direcionadas, iluminação zenital etc; 

 

 Maximizar a ventilação natural através de técnicas como ventilação cruzada, 

parede ventilada, ventilação por efeito chaminé, ventilação pelo ático, ventilação 

pelo piso etc.  

 

 Realizar estudos para o conforto acústico dos ambientes, verificando-se a 

atenuação sonora através do envelope do edifício, projetando-se barreiras acústi-

cas e utilizando-se materiais de absorção e isolamento acústicos. 

  

 3.4 Materiais  
 

A seleção dos materiais utilizados nos edifícios públicos também deve ser priori-

zada no processo de projeto. Existem duas questões principais a considerar: o 

impacto ambiental dos materiais trazidos para o edifício projetado e a minimi-

zação do descarte de aterros e incineração de materiais que saem do edifício. 

 

Deve-se dar preferência a materiais recicláveis ou reutilizáveis e biodegra-

dáveis, não poluentes e atóxicos, além daqueles que possuem grande resistência e du-

rabilidade, que reduzam a necessidade de manutenção. 

 

É importante buscar referências no mercado e especificar ecoprodutos de 

empresas licenciadas e produtos certificados por órgãos ou entidades responsáveis 

Diretrizes na concepção de  
projetos 

 
 Orientação solar 
 
 Fachadas de alto desempenho 
 
 Uso de telhados verdes  
 
 Materiais com massa térmica  
   favorável 
 
 Materiais com elevado Índice de  
   Refletividade Solar (SRI) 
 
 Conciliar Sistemas de Iluminação 

Natural e Artificial 
 
 Iluminação Natural por recursos de 

elementos arquitetônicos 
 
 Maximizar a ventilação natural  
 
 Estudos para o conforto acústico 

dos ambientes 
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por análises de padrões confiáveis. 

 

Por exemplo, deve ser privilegiado o uso de madeira de reflorestamento, exi-

gindo-se a certificação de origem florestal (FSC), ou tintas e vernizes ecológicos à ba-

se de água com baixa emissão de COV – Composto Orgânico Volátil – que não libe-

ram CO2 e COV, dois gases danosos ao meio ambiente. 

 

De acordo com a gestão dos Resíduos Sólidos das Construções e Demolições 

(RSCD), os resíduos sólidos provenientes de canteiros de construção dividem-se em 

resíduos minerais, papéis, madeira, vidros, metais, gessos, plásticos, entre outros.  A re-

solução 307 do Conama, de 05/07/2002, em seu artigo terceiro caracteriza os 

RSCD em quatro classes: 

Classe A – resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

provenientes de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação. 

Exemplos: cacos de cerâmica, tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, con-

creto, argamassa, entre outros. 

Classe B – resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plástico, ma-

deira, papel, papelão, metais, vidro e outros. 

 

Classe C – resíduos em que não foram desenvolvidas tecnologias ou aplica-

ções economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem, ou recuperação, 

tais como os produtos oriundos do gesso.  

 

Classe D – são resíduos perigosos, oriundos do processo de construção, tais 

como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e 

outros.  

 

Algumas estatísticas apontam porcentagens entre 60% a 80% de RSC passí-

 
Tipos de resíduos da construção 

civil 
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veis de serem reciclados (resíduos classe A e resíduos classe B, de acordo com a 

Resolução CONAMA 307). Portanto, durante a fase de projeto, na especificação dos 

componentes da edificação é importante observar a escolha de produtos que aten-

dam a essa classificação. Esta categorização tem como objetivo minimizar os impactos 

ambientais e energéticos associados à extração, processamento, transporte, manuten-

ção e disposição de materiais de construção. 

 

As providências apontadas podem reduzir a quantidade de resíduos ao mes-

mo tempo que melhoram o ambiente de construção pelo gerenciamento dos 

resíduos e seleção de materiais. 

 

3.5 Transporte alternativo 
 

Indo ao encontro à tendência das grandes metrópoles mundiais, a cidade de São 

Paulo definiu novos parâmetros e mecanismos através do seu Plano Dire-

tor Estratégico, Lei nº 16.050/2014, revertendo o atual modelo de mobilidade, ao 

desestimular o uso do transporte particular, fomentando a mobilidade urbana susten-

tável através do uso do transporte público e os meios de transporte não motoriza-

dos, como a bicicleta e a circulação de pedestres, menos poluentes. 

 

Dentro deste novo parâmetro, os novos projetos privados ou públicos, devem 

buscar incentivar a construção de bicicletários e vestiários em seus novos equipa-

mentos, bem como reduzir o número de vagas de estacionamento. 

 

Transporte alternativo 
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 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  
Este capítulo tem como finalidade fornecer subsídios e orientações para a implanta-

ção de medidas e práticas que promovam a redução do consumo de energia 

elétrica. 

 

A redução dos custos e consumo de energia podem ser alcançadas através da 

adoção de projetos e obras que tenham como premissa a eficiência energéti-

ca e a sustentabilidade. 

 

Previamente, deve-se proceder a estudos de viabilidade técnica e econômica, assim 

como a levantamentos individualizados, quando for o caso, considerando as caracte-

rísticas arquitetônicas, estruturais e instalações elétricas existentes. 

 

É importante lembrar que a conservação de energia não implica em perda da 

qualidade de vida, conforto e segurança na edificação, nem compromete a 

produtividade ou o desempenho da produção do órgão público.  

 

Com a intenção de promover ações de eficiência energética, apresentamos a seguir 

um conjunto de medidas, relacionados a sistemas e equipamentos: 

 

   4.1 Equipamentos elétricos 
 

De maneira geral, os prédios públicos apresentam muitas oportunidades de 

redução de consumo de energia por meio de medidas simples, como aquisi-

ção de equipamentos elétricos mais eficientes e alteração de hábitos de 

 
Consumo sustentável de energia 
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utilização.  

No primeiro caso, recomenda-se adotar como parâmetro de escolha a certificação 

Procel e o selo do Inmetro; 

 

Com relação à mudança de hábitos de consumo é fundamental a conscientização dos 

usuários, através de campanhas educativas e orientações de consumo. 

 

   4.2 Sistema de Iluminação 

 
Estas recomendações consideram os índices mínimos de iluminamento de 

acordo com norma a NBR ISO CIE 8995-1/2013, aplicados aos projetos de ilumina-

ção: 

 

 Adotar nos projetos de iluminação interna e externa as lâmpadas de 

LED, que são mais eficientes, tem maior vida útil e consomem menos energia 

quando comparadas às lâmpadas fluorescentes;  

 

 Adotar medidores inteligentes e gerenciar o consumo de energia nos 

edifícios públicos;  

 

 Prever o controle de iluminação em locais de pouco tempo de perma-

nência, como corredores, banheiros e salas de reunião, por meio de sensores de 

presença; 

 

 Utilizar interruptores nos circuitos individualizados de iluminação; 

 

 Instalar circuitos independentes para os sistemas de iluminação; 
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 Paredes, pisos e tetos devem ser pintados em cores claras que exigem me-

nor nível de iluminamento artificial.  

 

 Projetar iluminação localizada quando a atividade exigir, reduzindo pro-

porcionalmente a iluminação geral do ambiente; 

 

 Evitar projetar circuitos terminais muito carregados (de elevada potência 

nominal), pois dificultam a execução da instalação; 

 

 Projetar circuitos terminais individualizados é essencial para a redução 

das quedas de tensão e da corrente nominal;  

 

 Rebaixar as luminárias quando o pé-direito for alto, reduzindo desta ma-

neira a potência total; 

 

 Setorizar os circuitos a fim de aproveitar a iluminação natural. Instalar 

se possível um interruptor para cada 11 m2 ou sensor de ocupação;                  

 

   4.3 Sistema de ar-condicionado 
 

 Evitar a incidência de raios solares no ambiente climatizado, fechando 

cortinas e persianas, pois haverá um aumento da carga térmica e maior consumo 

de energia; 

 

 Manter os níveis de temperatura utilizados nos ambientes dentro da 

faixa de conforto térmico - 22o a 24o C de temperatura e 50 a 60% de umida-

de relativa do ar; 

 

Branco reflete tudo 
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 Dimensionar o sistema de ar-condicionado para a carga total real, le-

vando em conta o uso da iluminação, o fluxo de pessoas, números de equipamen-

tos elétricos e a área da edificação; 

 

 Dar preferência, se possível, ao sistema de volume de ar variável (VRF), 

que otimiza a vazão de ar-condicionado evitando o desperdício;  

 

 Escolher o sistema de ar-condicionado considerando, além dos custos de 

aquisição e instalação, a manutenção, operação e consumo de energia; 

 

 Procurar operar os compressores e chillers à plena carga em vez de dois 

ou mais com carga parcial; 

 

 Observar as operações irregulares do compressor, como funcionamentos 

contínuos ou parados e partidas frequentes, que podem indicar operação inefici-

ente. 

 

   4.4 Sistema de microgeração fotovoltaica conectado à rede elétrica  

 
O sistema fotovoltaico de microgeração deverá ser instalado preferencial-

mente na área livre da cobertura da edificação pública. A fixação dos módulos 

fotovoltaicos é feita com técnicas semelhantes às empregadas na instalação de coleto-

res solares térmicos. 

 

A energia gerada pelo sistema fotovoltaico é injetada e distribuída na rede elé-

trica interna da edificação pública. A eletricidade obtida dos módulos fotovol-

taicos é consumida no próprio local, e o excedente é exportado para a con-

cessionária de energia, gerando créditos que podem depois ser descontados da 

Sistema de ar condicionado 

Sistema fotovoltaico 
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conta de energia. 

A utilização deste sistema de geração de energia nos prédios públicos da 

cidade de São Paulo busca incentivar e promover o uso da energia sustentável e 

ambientalmente correta.     

 

   4.5 Equipamentos Eletromecânicos  

 

   4.5.1 Motores e Bombeamento de Água  
 

 Verificar se a alimentação elétrica do motor esta de acordo com as espe-

cificações do fabricante; 

 

 Dimensionar adequadamente os motores e dar preferência aos de alto 

rendimento, pois apresentam maior eficiência energética; 

 

 Verificar se o diâmetro da tubulação é adequado (a economia da tubula-

ção reflete em maior custo de energia); 

 

 Verificar vibrações excessivas e corrosão nas pás do rotor, que pode ter 

sofrido os efeitos da corrosão; 

 

 Verificar se a potência do motor elétrico é compatível com a bomba 

(excesso de potência ocasiona um baixo rendimento e baixa eficiência energéti-

ca);  

 

 Verificar grandes alturas de sucção: dependendo da forma como são instala-

das as bombas, podem ocorrer alturas demasiadas de sucção, que diminuem o 

rendimento, ou que provocam a “cavitação”, diminuindo a vida útil do rotor da 

Motores de bombeamento de água 
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bomba. Para reduzir este efeito recomenda-se reduzir a altura de sucção; 

 Verificar curvas de raio curto: as curvas existentes nas tubulações de sucção 

não devem ter raio curto (isto ocasiona um considerável aumento na perda de 

carga das instalações). 

 

 Eliminar vazamentos na tubulação de recalque: a existência de vazamen-

tos na tubulação de recalque é uma situação concreta de desperdício de energia. 

 

 Redução concêntrica na tubulação de sucção: este tipo de acoplamento 

permite a formação de “bolsões de ar”, provocando o turbilhonamento do fluxo 

d’água na entrada da bomba, diminuindo o seu rendimento elétrico. 

 

   4.5.2 Elevadores  
 

 Utilizar elevadores que tenham alta eficiência energética dotados de 

sistema regenerativo de energia.  

 

 Utilizar iluminação a LED nas cabines dos elevadores, o que reduz o con-

sumo de energia em comparação com as lâmpadas fluorescentes; 

 

 Instalar dispositivos de cancelamento de chamadas falsas. Eles atuarão 

caso o elevador pare duas vezes consecutivas sem que haja movimentação de 

passageiros; 

 Situar as áreas de atendimento ao público no andar térreo, evitando o 

uso frequente de elevadores; 

 

 Instalar dispositivos de controle que impeçam que uma mesma chamada 

desloque mais de um elevador; 

 

Sistemas de elevadores 
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 Substituir os sistemas de tração em corrente contínua (CC) menos efi-

cientes pelos motores de indução trifásicos (CA), que consomem menos 

energia, e utilizar sistemas com acionamentos eletrônicos; 

 

 Substituir os quadros de comando eletromecânicos pelos sistemas de 

controle microprocessados, o que reduz o consumo de energia, elimina as 

paralisações constantes, diminui a necessidade de manutenção e permite a pro-

gramação de diversas funções.    
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   5.1 Coletores solares 
 

A partir de 2007 o EDIF passou a atender a Lei nº 14.459 de 03/07/2007, que 

dispõe sobre a instalação de sistema de aquecimento de água por energia 

solar nas novas edificações do Município de São Paulo. 

 

Os projetos determinam a instalação de placas solares na cobertura da 

edificação, onde é aquecida a água proveniente de reservatório. Como a 

temperatura da água varia em função das condições climáticas, é previsto um sistema 

de apoio (elétrico ou à gás) para que a temperatura do sistema seja  sempre confortá-

vel para os usuários. 

 

   5.2 Reaproveitamento e gestão de águas pluviais 
 

Do mesmo modo, o reaproveitamento de água de chuva passou a ser incor-

porado aos projetos de EDIF, em consonância com a Lei 13.276 de 04/01/2002, 

que tornou obrigatória a execução de reservatório para águas coletadas de 

coberturas e pavimentos dos lotes edificados ou não, que tenham área imper-

meabilizada superior a 500,00m².  A Lei indica como uma das possibilidades a uti-

lização da água coletada para finalidades não potáveis. 

 

Neste sentido, adotou-se um sistema independente de alimentação de bacias 

sanitárias: as águas pluviais provenientes da cobertura são coletadas através 

de calhas e conduzidas por meio de tubulações e caixas de passagem até um re-

 USO RACIONAL DA ÁGUA  

Sistemas de coletores solares 
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servatório de coleta onde passam por filtros e cloradores.   

 

A água então é recalcada para um reservatório superior exclusivo para es-

te sistema e distribuída para as bacias sanitárias por gravidade. 

 

Cabe ainda neste apartado mencionar a gestão de águas pluviais, com a adoção 

de sistema de captação que reduza o escoamento superficial, com medidas 

que garantam a infiltração ou a retenção da água (escoamento controlado no 

meio natural ou no sistema de drenagem).  

 
5.3 Dispositivos de redução de consumo e outras recomendações 
 

Com relação à redução do consumo de água, recomenda-se a limitação da va-

zão de utilização, dando preferência ao uso de equipamentos economizadores 

de água, no caso de bacias sanitárias (descargas), torneiras e chuveiros. 

 

A implantação de medidores individualizados de consumo e seu gerencia-

mento através de sistemas informatizados também são medidas que promovem 

a racionalização do consumo de água. 

Reaproveitamento de águas 
pluviais 
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 EXECUÇÃO DA OBRA 

6.1 Racionalização do canteiro de obras 
 

Para que a execução da obra seja feita com qualidade, visando à otimização do 

produto final, que é a edificação, deve-se atender: 

 

 Padronização;   

 Uso adequado de equipamentos para execução dos serviços; 

 Utilização de colaboradores capacitados para cada serviço; 

 Gestão adequada dos materiais no canteiro para que os cronogramas sejam cum-

pridos. 

 

A redução dos resíduos durante a fase executiva é imprescindível, e tem que 

levar em conta a racionalização e minimização de perdas no canteiro de 

obras. Deve-se adotar monitoramento e gerenciamento logístico, incluindo 

procedimentos formalizados para o controle da qualidade na entrega, no armazena-

mento, no transporte e na aplicação do material no canteiro. 

 

   6.1.1 Preparação do canteiro 
 

No planejamento da obra, deve ser criado o projeto de canteiro, para a definição 

dos espaços de armazenagem de materiais, logística e disposição de resíduos gerados. 

Este projeto tem a dinâmica decorrente da evolução da obra. 

 

As seguintes providências devem ser seguidas tendo em vista a gestão de resí-

Organização canteiro de obras 
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duos: 

 

1. Especificação de locais para armazenamento dos diferentes tipos de resí-

duos; 

 

2. Reserva de uma área dentro do canteiro para armazenar os resíduos até 

o momento de coleta e transporte; 

 

3. Contêineres para armazenamento e acondicionamento dos resíduos, adequa-

damente instalados e sinalizados; 

 

4. Instalação de filtros para a água da lavagem da betoneira (caso seja utili-

zada). 

 

 

   O projeto de canteiro deve incluir: 

 

 Croquis com detalhamento de depósitos temporários para resíduos, fluxo do 

transporte do resíduo no canteiro, descrição do armazenamento e coleta ade-

quados, incluindo equipamentos necessários. 

 

 A identificação visual das áreas destinadas ao armazenamento dos diferentes resí-

duos no canteiro deve ser facilmente visualizada. 

 

 

 

Canteiro de obras 

Elementos de infraestrutura 
do canteiro de obras 

 
 Instalações temporárias: elétrica e 

hidráulica 
 Instalações sanitárias 
 Estoque de materiais (perecíveis e 

não perecíveis) 
 Depósito de resíduos 
 Sala de manutenção 
 Almoxarifado 
 Escritório 
 Estacionamento 
 Refeitório 
 Alojamento 
 Enfermaria 
 Espaço de descanso 
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   6.1.2 Gestão dos Resíduos de Construção 

 

Os resíduos sólidos da construção e demolição (RSCD) são aqueles gerados 

nos canteiros de obras. São popularmente chamados de “entulho” e provenientes 

de construções novas, reformas, reparos, demolições ou resultantes da preparação e 

da escavação de terrenos. 

 

Normalmente podem incluir, entre outros: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em 

geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, arga-

massa, gesso, gesso acartonado, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, 

fiação elétrica, sacos de cimento, sacos de argamassa, caixas de papelão. 

 

Os resíduos gerados em canteiros de obra são as sobras do processo cons-

trutivo que é definido como o processo de produção de um dado edifício, desde a 

tomada de decisão até a sua ocupação. 

 

Os RSCD criam sérios problemas hoje enfrentados pelas cidades. A 

baixa cobertura de serviços de coleta e a situação precária das áreas destinadas à dis-

posição final tornam urgente a implantação de políticas que diminuam o volume dos 

resíduos sólidos produzidos pela indústria da construção. 

 

Os RSCD são gerados nos canteiros de obras, acondicionados em caçambas, coleta-

dos por empresas transportadoras de entulho ou por indivíduos que utilizam carroças 

ou veículos de pequeno porte, que os destinam para áreas definidas pelo poder públi-

co. Normalmente são os aterros sanitários ou áreas que precisam de aterramento. 

 

 

 

Gestão de resíduos no canteiro de 
obras 

 
Resolução CONAMA 307 (05/07/2002) 

Gestão dos Resíduos da  
Construção Civil 

 
Projeto de Gerenciamento de  

Resíduos deve ser aprovado com os demais 
projetos 

 
Responsabilidades:  
1. caracterização  4. transporte  
2. seleção/triagem  5. destinação 
3. condicionamento 
 

* padrão de cores Resolução CONAMA 275/2001 
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   Um Sistema Integrado de Gerenciamento de RSC envolve questões comple-

xas: 

 

 necessidade de assegurar o cumprimento de legislações específicas, que 

definem e organizam as responsabilidades relativas à geração, coleta, transporte, 

acondicionamento e disposição final. 

 

 dificuldades inerentes ao processo construtivo, que envolve e depende de 

um grande número de atores, conferem ao processo de produção características 

físicas e organizacionais peculiares. 

 

No processo de Gestão, constam: Estado, geradores, clientes, empreende-

dores, arquitetos, engenheiros e consultores, transportadores, processado-

res dos resíduos e Universidades e Instituto de Pesquisa.  

 

No âmbito da Prefeitura de São Paulo, no que tange às responsabilidades, pode-

mos ser classificados no Grupo de Geradores de Resíduos e de Clientes, já 

que contratamos e fiscalizamos os serviços. 

  

 

 

Racionalização de processos e 
gestão de resíduos na construção 

civil 
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CRITÉRIOS DA CERTIFICAÇÃO EDIF 

CATEGORIAS PRÉ-REQUISITOS PONTOS 

PROCESSO DE PROJETO INTEGRATIVO 1 0 

CONCEPÇÃO: PLANEJAMENTO E PROJETO 2 92 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 1 52 

USO RACIONAL DA ÁGUA 2 20 

EXECUÇÃO DA OBRA 1 36 

TOTAL 7 200 

1. PROCESSO DE PROJETO INTEGRATIVO (1 pré-requisito) 

PROCESSO INTEGRATIVO 

DE CONCEPÇÃO 
Pré-requisito 

Desenvolver o projeto através de um processo interativo e integrado, onde o 

empreendimento deve ser analisado globalmente pela equipe multidisciplinar, 

sendo necessário: 

- Identificar os responsáveis pelo atendimento de cada pré-requisito e ponto 

- Determinar o nível de certificação pretendido; 

 selecionar os pontos que serão buscados 

Selecionar os pontos que serão buscados;  

- Identificar os responsáveis pelo atendimento de cada pré-requisito e ponto 
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2. CONCEPÇÃO: PLANEJAMENTO E PROJETO (2 pré-requisitos e 92 pontos)  

  

ÁREAS VERDES 

  

2 pontos 

Não construir em terrenos pertencentes ao sistema de áreas verdes do município 

(áreas de titularidade da SVMA – Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, 

destinadas originalmente à utilização como praças e parques públicos). 

ÁREAS  

CONTAMINADAS 
4 pontos 

Construir em terrenos classificados como contaminados pela SVMA – Secretaria Municipal do 

Verde e do Meio Ambiente e/ou CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e que 

necessitem de remediação, executando-se a sua descontaminação. 

ÁREAS URBANAS  

DEGRADADAS 
4 pontos 

Construir em terrenos localizados em áreas degradadas, sob o ponto de vista urbanístico, 

colaborando para a requalificação do local e entorno. 

ÁREAS DE ALTA  

VULNERABILIDADE 
4 pontos 

Construir em terrenos localizados em áreas de alta vulnerabilidade (assim definidas pelo IBGE 

– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social) 

e/ou que sejam objeto de programas de reurbanização ou regularização fundiária. 

DENSIDADE DO  

ENTORNO 
4 pontos 

Construir em terrenos localizados em áreas classificadas como sendo de alta densidade pelo 

PDE – Plano Diretor Estratégico e/ou assim definidas pela SMUL – Secretaria Municipal de Urba-

nismo e Licenciamento. 

ÁREAS DE  

PRESERVAÇÃO  

PERMANENTE 

Pré-requisito 

Não construir em terrenos localizados em áreas definidas como sendo de preservação per-

manente pela legislação ambiental (Código Florestal – Lei Federal nº 12.651/2012 e resolu-

ções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente). 
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CAMPOS ELÉTRICOS E/OU 

MAGNÉTICOS 
2 pontos 

Construir em áreas não atingidas pela influência de campos elétricos, magnéticos 

ou eletromagnéticos, devendo o terreno estar localizado, com base na definição de 

área crítica da Lei Federal nº 11.934/2009, a mais de 50m de estações transmis-

soras de radiocomunicação e/ou de sistemas de energia elétrica.  

INFRAESTRUTURA DE  

TRANSPORTES 
4 pontos 

Construir em áreas atendidas por infraestrutura de transporte público, devendo o ter-

reno estar localizado, com base nos critérios adotados pelo PDE – Plano Diretor Es-

tratégico, no máximo a (partindo do seu acesso principal):   

- 400m de distância de ponto de ônibus; 

OU 

- 600m de distância de estação de trem, monotrilho, metrô, balsa ou qualquer outro 
tipo de transporte de massa. 

INFRAESTRUTURA DE REDES 4 pontos 

Construir em terrenos localizados em áreas previamente desenvolvidas, dotadas 

de completa infraestrutura de redes (viário, energia, água, saneamento, gás e comu-

nicações), sem que seja necessária a ampliação da infraestrutura de redes existentes no 

local. 

INFRAESTRUTURA DE  

SERVIÇOS 
4 pontos 

Construir em áreas previamente desenvolvidas, devendo o terreno estar localiza-

do no máximo a 600m de distância (partindo do seu acesso principal) de no mínimo 5 

serviços básicos das áreas de: saúde, educação, segurança, esportes, lazer, cultura, 

comércio e serviços.  

AVALIAÇÃO DO TERRENO 4 pontos 

Documentar uma pesquisa do terreno, englobando topografia (perímetro, áreas, re-

levo, platôs, taludes e locação das edificações existentes), hidrologia (nascentes, rios, 

lagos, represas e áreas inundáveis), vegetação (cadastramento e inventário arbóreo 

completo) e solo (relatório de sondagem a percussão). 

AVALIAÇÃO CLIMÁTICA 2 pontos 

Complementar a avaliação do terreno com uma pesquisa detalhada de clima, docu-

mentando exposição solar, ilhas de calor, ventos predominantes, temperatura e preci-

pitação. 
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ECOSSISTEMA E  

BIODIVERSIDADE 
4 pontos 

Preservar a totalidade dos exemplares arbóreos existentes no terreno;                                                                                          

OU 

No caso de manejo arbóreo, aumentar em no mínimo 50% (fator multiplicador 1,5) o 

número de exemplares arbóreos previstos no TCA – Termo de Compensação Ambi-

ental aprovado pela SVMA – Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, sen-

do admitido somente o plantio de espécies nativas e/ou adaptadas. 

PERMEABILIDADE DO SOLO 4 pontos 

Adotar no terreno uma taxa de permeabilidade no mínimo 50% superior (fator 

multiplicador 1,5) à taxa de permeabilidade exigida pela legislação municipal de uso e 

ocupação do solo, por meio de solo natural ou pisos drenantes, devendo ser con-

siderado no cálculo, no caso da utilização de pisos drenantes, o seu efetivo percentual 

de absorção. 

ÁREA EXTERNA ABERTA 2 pontos 

Conceber o projeto de modo que no mínimo 50% da área do terreno definida pela 

legislação municipal de uso e ocupação do solo como não passível de ocupação 

(resultante da aplicação da taxa de ocupação) seja utilizada e mantida como área ex-

terna permanentemente aberta à população, na configuração de praça, parque 

ou espaços para o desenvolvimento de atividades de esportes, lazer ou cultura, sendo 

que no mínimo 50% dessa área obrigatoriamente deve ser permeável, por meio de 

solo natural ou pisos drenantes, devendo ser considerado no cálculo, no caso da 

utilização de pisos drenantes, o seu efetivo percentual de absorção. 

IMPACTOS SOBRE A  

VIZINHANÇA 
2 pontos 

Assegurar aos imóveis vizinhos o direito ao sol (insolação direta), à luminosidade 

(efeito de sombreamento), às vistas (paisagem urbana), à saúde (fontes de risco sani-

tário) e à tranquilidade (fontes de ruídos), melhorando ou não agravando a situa-

ção existente. 

DESENHO UNIVERSAL Pré-requisito 

Conceber o projeto em conformidade com as normas de acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR 9050 em sua 

versão mais atual).  



  MANUAL DE SUSTENTABILIDADE  PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  — PROJETOS E OBRAS — CRITÉRIOS DA CERTIFICAÇÃO — EDIF  

 

45 

CONFORTO EXTERNO 2 pontos 

Conceber o projeto considerando as características do terreno quanto à(s): 

- insolação: criar espaços externos iluminados e agradáveis, explorando ou protegen-

do da exposição ao sol; 

 - ventilação: criar espaços externos arejados, porém limitando os efeitos incômodos 

dos ventos; 

- precipitação: criar espaços externos protegidos dos efeitos indesejáveis das chuvas; 

- fontes de poluição: criar espaços externos protegidos dos riscos de poluentes 

existentes no solo e no ar; 

- fontes de ruídos: criar espaços externos protegidos de incômodos sonoros gera-

dos pelo entorno ou pelo próprio equipamento público; 

- paisagem urbana: criar espaços externos que tenham, tanto quanto possível, aces-

so a vistas naturais, limitando os incômodos visuais provocados pelo ambiente 

construído. 

     

CONFORTO ACÚSTICO I 2 pontos 

Conceber o projeto visando otimizar a posição dos ambientes internos da edifica-

ção em relação às fontes de ruídos externos, organizando-os de modo que ativida-

des sensíveis a incômodos sonoros não fiquem localizadas próximas às áreas externas 

ruidosas. 

CONFORTO ACÚSTICO II 2 pontos 

Conceber o projeto visando otimizar a posição dos ambientes internos da edifica-

ção em relação às fontes de ruídos  internos, organizando-os de modo que ativida-

des sensíveis a incômodos sonoros não fiquem localizadas contíguas (horizontal ou 

verticalmente) às áreas internas ruidosas.   
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CONFORTO TÉRMICO I 4 pontos 

Conceber o projeto considerando as características naturais de insolação e ventila-

ção do terreno, de modo a proteger a edificação do sol e do calor, por meio do di-

mensionamento das aberturas, instalação de proteções solares fixas e/ou móveis 

(brises, marquises e outros), orientação dos ambientes com cargas térmicas internas 

elevadas para o Sul e aproveitamento dos ventos dominantes, para proporcionar aos 

ambientes taxas adequadas de ventilação natural e ventilação cruzada. 

CONFORTO TÉRMICO II 2 pontos 
Organizar a disposição interna da edificação, de modo a agrupar ambientes com ne-

cessidades térmicas homogêneas. 

QUALIDADE DO AR I 2 pontos 

Assegurar vazões de ar adequadas às atividades dos ambientes da edificação, através de 

ventilação natural ou mecânica, de modo a garantir a renovação do ar e exaustão 

dos odores. 

ILUMINAÇÃO NATURAL 6 pontos 

Atingir com iluminação natural satisfatória todos os ambientes internos regular-

mente ocupados da edificação, por acesso direto ou por componentes de passagem 

de luz (elementos arquitetônicos translúcidos). 
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PAISAGEM URBANA 2 pontos 
Prover de vista direta ao exterior, no sentido horizontal do plano de visão, no mí-

nimo 50% dos ambientes internos regularmente ocupados da edificação. 

REFLETÂNCIA SOLAR EXTERNA 2 pontos 

Minimizar a formação de ilhas de calor, especificando em projeto e utilizando na 

construção da edificação materiais que possuam refletância solar mínima de 0,3 

(sendo preto = 0 e branco = 1), para a totalidade das superfícies externas (pisos, 

paredes, coberturas e outros). 

VIDA ÚTIL DOS MATERIAIS 2 pontos 
Especificar no projeto e utilizar na construção acabamentos e acessórios cuja vida 

útil dos materiais seja compatível com a sua função e uso na edificação. 

CONSERVAÇÃO DOS  

MATERIAIS 
2 pontos 

Especificar no projeto e utilizar na construção da edificação materiais de fácil limpe-

za, conservação e/ou manutenção. 

MATERIAIS 

POTENCIALMENTE  

REAPROVEITÁVEIS 

2 pontos 

Especificar no projeto e utilizar na construção da edificação prioritariamente materiais 

que sejam potencialmente passíveis de: 

- Reuso (mesma utilização da primeira aplicação); 

OU 

- Reutilização (uso diferente da primeira aplicação); 

OU 

- Reciclagem (reintrodução do material em seu próprio ciclo de produção, substituin-

do total ou parcialmente a matéria prima nova). 
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REAPROVEITAMENTO DE  

MATERIAIS 
2 pontos 

Especificar no projeto e utilizar na construção da edificação quaisquer materiais que 

sejam oriundos de: 

- Reuso (mesma utilização da primeira aplicação); 

OU 

- Reutilização (uso diferente da primeira aplicação); 

OU 
- Reciclagem (reintrodução do material em seu próprio ciclo de produção, substituin-

do total ou parcialmente a matéria prima nova). 

EDIFÍCIO HISTÓRICO 2 pontos 

Conceber o projeto considerando o reuso de edificação tombada pelos órgãos de 

Patrimônio Histórico ou de edificação localizada em área envoltória de bem tomba-

do pelos órgãos de Patrimônio Histórico, preservando, sempre que for possível tecni-

camente, seus principais elementos (estrutura, fachadas e outros). 

EDIFÍCIO OCIOSO 2 pontos 

Conceber o projeto considerando o reuso de edificação subutilizada, desocupada 

ou abandonada, preservando, sempre que for possível tecnicamente, seus principais 

elementos (estrutura, fachadas e outros). 

1 ponto 

Prever no projeto a classificação e a produção de resíduos, que serão, gerados pelo 

uso e operação da edificação;   E que atendam adequadamente a toda edificação, para 

a triagem, armazenamento e coleta de materiais recicláveis, com recipientes específi-

cos para, no mínimo: metal, vidro, plástico e papel / papelão; 
GESTÃO DE RESÍDUOS DA  

EDIFICAÇÃO 

1 ponto 

Existindo na edificação a produção de resíduos perigosos, radioativos e/ou ambulatori-

ais (serviços de saúde), prever no projeto locais e/ou espaços apropriados e seguros 

para a triagem, armazenamento e coleta desses resíduos. 

Identificar e classificar a produção de resíduos gerados pelo uso e operação da edifica-

ção; 
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ESTACIONAMENTO DE  

BICICLETAS 
2 pontos 

Prever no projeto local e/ou espaço para o estacionamento de bicicletas, através da 

instalação de bicicletários e/ou paraciclos. 

ESTACIONAMENTO DE  

VEÍCULOS 
2 pontos 

Não exceder no projeto as exigências legais (Plano Diretor Estratégico – PDE e 

Leis Específicas) quanto ao número de vagas para o estacionamento de veículos, 

de modo a não incentivar a utilização do transporte particular individual. 

3. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (1 pré-requisito e 52 pontos) 

GASES REFRIGERANTES Pré-requisito 

Nas edificações atendidas por sistemas de ar condicionado, refrigeração, 

ventilação forçada e/ou aquecimento, não utilizar fluídos refrigerantes que agri-

dam a camada de ozônio. 

DIMENSIONAMENTO DO AR 

CONDICIONADO 
2 pontos 

Nas edificações atendidas por ar condicionado, dimensionar o sistema para a car-

ga total real, devendo ser considerado o uso da iluminação, a área do ambiente, o 

fluxo de pessoas e as medidas que reduzem a carga térmica. 

EFICIÊNCIA DO  

AR CONDICIONADO 
4 pontos 

Nas edificações atendidas por ar condicionado, implantar sistemas eficientes, dan-

do preferência para as tecnologias de Volume de Ar Variável – VRF, Split Inver-

ter ou outra que seja equivalente ou superior em rendimento. 
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QUALIDADE DOS MATERIAIS  

E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 

 

2 pontos 

 
Especificar no projeto e utilizar na construção da edificação somente materiais e equi-

pamentos elétricos que atendam às especificações técnicas e possuam o selo de quali-

dade do Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 

EFICIÊNCIA DOS  

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 
2 pontos 

Especificar no projeto e utilizar na construção da edificação no mínimo 50% de equipa-

mentos elétricos que possuam o selo nível A do PROCEL – Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica. 

CONFORTO TÉRMICO 2 pontos 

Nas edificações atendidas por ar condicionado, dotar o sistema de meios de contro-

le individual de conforto, de modo a possibilitar a regulagem do fluxo de ar e/ou da 

temperatura para no mínimo 50% dos usuários de espaços individuais e para a 

totalidade dos usuários de espaços coletivos. 

EFICIÊNCIA DOS MOTORES 2 pontos 

Dimensionar adequadamente todos os motores da edificação, especificando no proje-

to e utilizando na construção preferencialmente os considerados como sendo de 

alto rendimento, por apresentarem maior eficiência energética. 

EFICIÊNCIA DOS 

ELEVADORES I 
2 pontos 

Nas edificações atendidas por elevadores, especificar no projeto e utilizar na constru-

ção equipamentos considerados como sendo de alta eficiência energética, preferenci-

almente os dotados de sistema regenerativo de energia. 
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EFICIÊNCIA DOS 

ELEVADORES II 
2 pontos 

Nas edificações atendidas por elevadores, especificar no projeto e utilizar na construção 

sistemas com acionamento eletrônico e com motores de indução trifásicos 

(CA), que são mais eficientes em comparação aos sistemas convencionais de tração em 

corrente contínua (CC). 

EFICIÊNCIA DOS 

ELEVADORES III 
2 pontos 

Nas edificações atendidas por elevadores, especificar no projeto e utilizar na construção 

sistemas com controle microprocessado, que reduzem o consumo de energia, elimi-

nam as paralisações constantes, diminuem a manutenção e possibilitam a programação 

de diversas funções. 

EFICIÊNCIA DA ILUMINAÇÃO 6 pontos 

Especificar no projeto e utilizar na construção, em todos os sistemas de iluminação 

externa e interna, lâmpadas e luminárias tipo LED ou de outras tecnologias equivalen-

tes ou superiores em eficiência, vida útil e rendimento. 

2 pontos 
Dotar o sistema de iluminação interna da edificação de sensores térmicos de presença 

nos sanitários, salas de reunião e áreas de circulação; 

OTIMIZAÇÃO DA  

ILUMINAÇÃO INTERNA 1  

1 ponto 
Adotar o sistema individualizado de iluminação interna da edificação de interruptores 

para todos os ambientes; 

1 ponto 
Dotar o sistema de iluminação interna da edificação de interruptores setorizados por 

zonas de uso e ocupação nos ambientes coletivos. 

4 pontos 

Setorizar os circuitos do sistema de iluminação interna da edificação, de modo a conside-

rar a influência da iluminação natural, instalando, sempre que for possível, sensores 

térmicos de ocupação ou interruptores para cada 15m² de área. 
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ENERGIA RENOVÁVEL 6 pontos 
Instalar na edificação sistema de geração de energia renovável, por meio da tecno-

logia fotovoltaica. 

MEDIÇÃO DE ENERGIA POR  
SISTEMAS 

2 pontos 

Implantar medidores individualizados para pelo menos 3  diferentes sistemas de energia 

da edificação, tais como: 

- Iluminação; 

- Tomadas; 
- Ar condicionado; 

- Água quente; 

- Elevadores; 

- Sistema Fotovoltaico. 

MEDIÇÃO DE ENERGIA POR  

AMBIENTES 
2 pontos 

Implantar medidores individualizados de energia para pelo menos 3  diferentes tipos 

de ambientes da edificação, tais como:                                                                                      

- Salas de aula; 

- Auditório; 

- Teatro; 

- Cozinha; 

- Áreas de circulação; 

- Área externa. 

GERENCIAMENTO DO  

CONSUMO DE ENERGIA 
4 pontos 

Instalar sistema informatizado (software) capaz de gerenciar o consumo de ener-

gia por sistemas e/ou ambientes da edificação. 

DESEMPENHO ENERGÉTICO 4 pontos 

Adotar medidas capazes de reduzir de forma efetiva o consumo global de energia da 

edificação, tais como: 

- Priorizar a iluminação e ventilação naturais; 

- Utilizar placas solares no sistema de aquecimento de água; 

- Instalar sistemas de ar condicionado, ventilação e aquecimento eficientes; 

- Instalar sensores de presença no sistema de iluminação interior e exterior. 
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4. USO RACIONAL DA ÁGUA (2 pré-requisitos e 20 pontos) 

ORGANIZAÇÃO DAS REDES  

DE ÁGUA 
Pré-requisito 

Implantar redes e reservatórios individualizados para água potável e água não 

potável, sinalizando os mesmos em função do seu uso. 

GESTÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS Pré-requisito 

Implantar no terreno sistema de captação que reduza o escoamento super-

ficial das águas pluviais, por meio de medidas que garantam a sua infiltração 

(percolação no solo, mantendo o ciclo da água) e/ou retenção (escoamento controla-

do no meio natural ou no sistema de drenagem).  

APROVEITAMENTO DE ÁGUAS 

PLUVIAIS 
4 pontos 

Adotar, associado ao sistema de captação de águas pluviais, medidas que garantam o 

seu aproveitamento e, consequentemente, redução no consumo de água da edifi-

cação, tais como:                                                                                                                 

- Captar água da chuva para utilização em irrigação e vasos sanitários;                                                                                      

- Implantar sistema de drenagem de águas pluviais associado a valas de filtragem, lagoas 

ou tanques de retenção, com sua utilização em irrigação e/ou vasos sanitários. 

 

Limitar as vazões de utilização, por meio de equipamentos que atendam ou supe-

rem a seguinte eficiência:                                                                                                                                                                                                                            

Sendo: 

 lpf = litros por fluxo;  

lpm = litros por minuto. 

REDUÇÃO DO CONSUMO  

DE ÁGUA  

2 pontos Vaso Sanitário= 6 lpf 

2 pontos Torneira= 8,3 lpm  

1 ponto Chuveiro= 9,5 lpm 

1 ponto Mictório= 3,8 lpf  
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USO DE ÁGUA DE TORRE  

DE RESFRIAMENTO 
2 pontos 

Conservar a água utilizada nas torres de resfriamento para reposição (água de recir-

culação), controlando micróbios, corrosão e deposição nos sistemas de condensação. 

MEDIÇÃO DE ÁGUA POR  

SISTEMAS 
2 pontos 

Implantar medidores individualizados de consumo total de água para no mínimo 2 
sistemas da edificação, tais como:                                                                                          

- Irrigação; 

- Louças e metais internos; 

- Água quente; 

- Sistema de aquecimento; 

- Água de reuso; 

- Água de processos. 

MEDIÇÃO DE ÁGUA POR  

AMBIENTES 
2 pontos 

Implantar medidores individualizados de consumo total de água para no mínimo 

2 ambientes da edificação, tais como:                                                                                      

- Sanitários; 

- Cozinha; 

- Área externa. 

GERENCIAMENTO DO  

CONSUMO DE ÁGUA 
4 pontos 

Instalar sistema informatizado (software) capaz de gerenciar o consumo de água 

por sistemas e/ou ambientes da edificação. 
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4. EXECUÇÃO DA OBRA (1 pré-requisito e 36 pontos) 

ORIGEM DAS MATÉRIAS PRIMAS 2 pontos 

Utilizar na construção da edificação somente madeiras, metais e minerais em seu 

estado bruto (não industrializados) que possuam certificação de origem e extra-

ção de matéria prima. 

CERTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 

INDUSTRIALIZADOS 
2 pontos 

Utilizar na construção da edificação preferencialmente materiais industrializados 

(em geral) que possuam algum tipo de certificação e/ou produzidos por fabricantes 

que possuam algum tipo de certificação. 

MATERIAIS DE BAIXO RISCO  

À SAÚDE 
2 pontos 

Utilizar na construção da edificação preferencialmente materiais (em geral) que 

ofereçam baixo risco à saúde, do ponto de vista da emissão de poluentes, tais co-

mo tintas e adesivos à base de água. 

PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO  

NA CONSTRUÇÃO 
6 pontos 

Definir e implementar uma estratégia que permita limitar a poluição causada pelo 

canteiro de obras, por meio de um plano de controle de erosão e sedimentação, 

com foco na erosão do solo, sedimentação dos corpos d’água e poeira em sus-

pensão. Durante todo o período de execução da obra, deve-se adotar como medidas, 

dentre outras: rega frequente dos solos, limpeza diária das vias e do canteiro de obras, 

proibição total de queimas, instalação de sistema de lavagem de rodas na saída do can-

teiro de obras, impermeabilização das áreas de armazenamento e respeito às áreas ver-

des existentes no local. 

REDUÇÃO DOS RESÍDUOS  

DA CONSTRUÇÃO 
4 pontos 

Adotar medidas que minimizem a produção de resíduos da construção, oriundos do 

canteiro de obras, por meio da redução de perdas, quebras e desperdício de materiais 

(em geral). 
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GESTÃO DOS RESÍDUOS  

DA CONSTRUÇÃO 
4 pontos 

Organizar, no canteiro de obras, um processo de triagem e armazenamento dos resí-

duos da construção, por meio da sua seleção e acondicionamento em função da cate-

goria, sendo:  

- Classe A = Argamassas, concreto, blocos de concreto, blocos cerâmicos, compo-

nentes cerâmicos em geral, tijolos e assemelhados; 

- Classe B = Madeira, plásticos, papelão, papéis, metais e assemelhados; 

- Classe C = Gesso de revestimento, chapas de gesso acartonado e assemelhados; 

- Classe D = Ferramentas e embalagens contaminados por resíduos perigosos, tintas, 

solventes e assemelhados. 

DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS  

DA CONSTRUÇÃO 
2 pontos 

Assegurar o descarte correto dos resíduos da construção gerados no canteiro de 

obras, identificando previamente o seu local de destinação, por meio de medidas 

que garantam o controle de transporte. 

REVALORIZAÇÃO DOS  

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 
6 pontos 

Adotar medidas que promovam a revalorização de parte dos resíduos da construção 

gerados no canteiro de obras, por meio do encaminhamento para beneficiamento 

que garanta o seu retorno ao ciclo produtivo, tendo como opções:  

- Reuso (mesma utilização da primeira aplicação); 

OU 

- Reutilização (uso diferente da primeira aplicação); 

OU 

- Reciclagem (reintrodução do material em seu próprio ciclo de produção, substituin-

do total ou parcialmente a matéria prima nova). 
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QUALIDADE DO AR I 2 pontos 

Adotar, durante as fases de construção e pré-operação da edificação, medidas que 

garantam a qualidade do ar interno, tais como: proibir o fumo na obra, proteger da 

umidade os materiais estocados e/ou instalados, utilizar meio filtrante nos sistemas de 

ventilação mecânica e outros. 

QUALIDADE DO AR II 2 pontos 

Nas edificações com ventilação mecânica (ar condicionado, ventilação forçada e ou-

tros), substituir, antes da ocupação, todos os filtros descartáveis do sistema e reali-

zar uma purga geral do ar. 

VERIFICAÇÃO DOS SISTEMAS 
Pré-

requisito 

Verificar, antes da ocupação, se os sistemas prediais de energia e água 

(climatização, iluminação, água fria, água quente e outros) da edificação estão devida-

mente instalados e em perfeito funcionamento. 

UTILIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 4 pontos 

Elaborar um manual de uso e conservação da edificação, que contenha, dentre ou-

tros itens, as built (desenhos como construído) dos sistemas prediais, a fim de ofe-

recer orientação aos seus operadores e usuários. 
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SELO EDIF 80 SELO EDIF 100 SELO EDIF 120 SELO EDIF 150 

Certificação 

Básica 

Certificação 

Intermediária 

Certificação 

Superior 

Certificação 

Premium 

80 a 99 pontos 100 a 119 pontos 120 a 149 pontos 150 ou + pontos 

2. Pontuação 
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SELO EDIF - PROGRAMAÇÃO VISUAL   

Projeto escolhido por meio de concurso interno com os estagiários de arquitetura do Divisão de Projetos de Edificações 
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SELO EDIF - PROGRAMAÇÃO VISUAL   

Projeto escolhido por meio de concurso interno com os estagiários de arquitetura do Divisão de Projetos de Edificações 
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ANEXO — PROJETOS E PRÁTICAS  

 

A Biblioteca Alceu Amoroso Lima foi 

projetada prevendo elementos arquite-

tônicos de proteção à incidência solar 

direta, iluminação e ventilação natural 

permanente. 

Biblioteca Alceu Amoroso Lima (projeto de 1992) 
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Biblioteca Alceu Amoroso Lima (projeto de 1992) 
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O CEI Vila Santo Stéfano foi projeta-

do considerando a necessidade de 

proteção à incidência solar direta nas 

fachadas. Para conferir ventilação e 

iluminação natural permanentes este 

projeto adotou sheds, elementos ar-

quitetônicos zenitais que propiciam 

ventilação natural em todos os ambi-

entes de longa permanência. 

 

CEI Vila Santo Stéfano (projeto de 1999) 
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CEI Vila Santo Stéfano (projeto de 1999) 

Este projeto previu a execução da es-

trutura do edifício em madeira roliça. A 

madeira, seja ela roliça ou aparelhada 

ainda é pouco usada na execução estru-

tural de equipamentos públicos, sendo 

mais comum sua utilização como mate-

rial auxiliar do processo de construção 

(formas, escoras e estruturas provisó-

rias) e não como parte integrante da 

estrutura dos edifícios.  

Ressalta-se no entanto que este materi-

al, além de ter atualmente produção 

sustentável com madeiras certificadas 

oriundas de áreas de reflorestamento, 

consome muito menos energia em sua 

produção do que consomem os materi-

ais mais comumente empregados, co-

mo o aço, e o concreto. Por isso, do 

ponto de vista de impacto ambiental e 

consumo energético, a madeira é uma 

alternativa de material mais eficiente 

do que os demais. 
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CEU (programa da Prefeitura de São Paulo que se estende de 2002 a 2013) 

 

No projeto do CEU (programa da Prefei-

tura de São Paulo que se estende de 2002 

a 2013) foi incorporada a tecnologia de 

painéis de aquecimento solar da água, as-

sim como elementos de sombreamento 

das fachadas. O projeto foi pensado para 

que o edifício tivesse iluminação e ventila-

ção natural de caráter permanente. Os 

CEU também possuem caixa de retenção 

de água pluvial.  
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CEU (programa da Prefeitura de São Paulo que se estende de 2002 a 2013) 
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EMEI em área potencialmente alagadiça (2002)  

No projeto desta EMEI para área po-

tencialmente alagadiça (2002), foram 

previstos elementos arquitetônicos de 

iluminação zenital, brises para sombre-

amento das fachadas, assim como um 

sistema de ventilação natural cruzada. 

A estrutura deste equipamento foi 

projetada em aço. A decisão de utili-

zar um material construtivo que per-

mite uma montagem precisa e rápida 

foi tomada considerando as circuns-

tâncias instáveis do local de implanta-

ção do edifício, um terreno alagadiço e 

alvo de ameaça de ocupação irregular. 

Em meio a ameaças geológicas e à as-

pectos de tensão social, a lógica foi uti-

lizar um material que permitisse, se 

necessário, a mudança da edificação 

para outro local da cidade. 
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EMEI em área potencialmente alagadiça (2002)  
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UPA Padrão I (2015)  

O projeto da UPA Padrão I de 2015, 

conta com iluminação zenital perma-

nente, brises sombreando as fachadas, 

ventilação cruzada natural, assim co-

mo placas de aquecimento solar de 

água instaladas na cobertura da edifi-

cação. 
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UPA Padrão I (2015)  
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Manual de eficiência energética na indústria 

www.copel.com 

 

Manual técnico: Eficiência energética e Gestão de Energia elétrica na Indústria 

www.celesc.com.br 

 

Procel programa nacional de conservação de energia elétrica  

www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp 

 

Orientações gerais para a conservação de energia elétrica em prédios públicos-2001 

BLUMENSCHEIN, Raquel Naves Manual técnico: Gestão de Resíduos Sólidos em Canteiros de Obras. Brasília: SEBRAE/DF. 2007. 48 p. 

Disponível em: http://bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/services/e-books/Manual%2520T%25C3%25A9cnico%2520-%2520Gest%25C3%

25A3o%2520de%2520Res%25C3%25ADduos%2520S%25C3%25B3lidos%2520em%2520Canteiros%2520de%2520Obras.pdf. Acessado em: 

Nov/2017 

 
BRASIL. (1987) Lei 10.365 de 22 de setembro de 1987: Disciplina o corte e a poda de vegetação de porte arbóreo existente 

no Município de São Paulo, e dá outras providências. São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo. 

 
 __________. (2002) Lei 13.430 de 13 de setembro de 2002: Institui o Plano Diretor Estratégico e o Sistema de Planejamento e 

Gestão do Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo. São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo. 

 
__________. (2013) Portaria 130 de 2013: Ficam disciplinados por esta Portaria os critérios e procedimentos de compensação 

ambiental pelo manejo de espécies arbóreas, palmeiras e coqueiros, por corte, transplante ou qualquer outra intervenção ao 

meio ambiente no município de São Paulo. Gabinete da Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo: Pre-

feitura do Município de São Paulo. 

 

__________. Ministério Meio Ambiente: CONAMA nº 303. Resolução 303 de 20 de março de 2002. 

BIBLIOGRAFIA 

http://www.copel.com
http://www.celesc.com.br
http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp
http://bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/services/e-books/Manual%2520T%25C3%25A9cnico%2520-%2520Gest%25C3%25A3o%2520de%2520Res%25C3%25ADduos%2520S%25C3%25B3lidos%2520em%2520Canteiros%2520de%2520Obras.pdf
http://bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/services/e-books/Manual%2520T%25C3%25A9cnico%2520-%2520Gest%25C3%25A3o%2520de%2520Res%25C3%25ADduos%2520S%25C3%25B3lidos%2520em%2520Canteiros%2520de%2520Obras.pdf


 

  MANUAL DE SUSTENTABILIDADE  PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  — PROJETOS E OBRAS — BIBLIOGRAFIA — EDIF  

73 

__________. Ministério Meio Ambiente: CONAMA nº 001. Resolução 001 de 20 de março de 2002. 

 
__________. Portaria Ibama n º37, de 03 de abril de 1992. Reconhece como lista oficial das espécies da flora brasileira amea-
çadas de extinção a relação que apresenta. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, n. 66, 06 abr. 1992. Seção 1, 

p. 14-15. 

 
__________. Ministério Meio Ambiente: Instrução Normativa nº 06, de 23 de setembro de 2008. Lista oficial das espécies 

da flora brasileira ameaçadas de extinção. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, v. 145, n. 185, 24 set. 2008. 

Seção 1, p. 75-83. 

 
__________. (2014) Lei 16.050, de 31 de julho de 2014: Aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estra-

tégico do Município de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430/2002. Diário Oficial [Cidade de São Paulo], São Paulo, SP, ano 59, n. 140, 

01 ago. 2014, p. 01-352. 

 
__________. (2016) Lei 16.402, de 22 de março de 2016: Disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município 

de São Paulo, de acordo com a Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 – Plano Diretor Estratégico (PDE). Diário Oficial [Cidade de 

São Paulo], São Paulo, SP, ano 61, n. 54, 23 mar. 2016, p. 01-16. 

 
ABREU, Ivanir Reis Neves. Convênio escolar: utopia construída. São Paulo: FAUUSP, 2007 

 

TAKIYA, André. Edif 60 anos de arquitetura pública. São Paulo: FAUUSP, 2009 . Orientador: Sylvio Barros Sawaya. 
 

BENITE, Anderson. Como se tornar um LEED AP BD+C. São Paulo: Green Building Council Brasil, 2016. 
 
FERREIRA, J.J.A.; MARTINS, M.C.R.; CARDOSO, F.F.; DEGANI, C.M.; FERREIRA, L.H.C.; MELHADO, A.R. Referencial 
Técnico de Certificação: Edifícios do Setor de Serviços – Processo AQUA. São Paulo: Fundação Vanzolini, 2007. 
 
JUNQUEIRA, Luiza. Como se tornar um LEED GA. São Paulo: Green Building Council Brasil, 2017. OLIVEIRA, Chrystianne 
Maria Rodrigues de. Contribuições ao Processo de Projeto de Arquitetura no Setor Público – Um Estudo de Caso. São 
Paulo: FAUUSP, 2016. 
 

Arquivo físico de EDIF  - Divisão de Projetos de Edificações. 



 

74 

  MANUAL DE SUSTENTABILIDADE  PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  — PROJETOS E OBRAS — CRÉDITOS — DIVISÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES 

 
 

 

Ficha Técnica 
 

João Alberto Cantero 

Diretor do Departamento de Edificações - EDIF 

 

Regina Maria Ferreira de Gouveia  

Diretora da Divisão de Projetos de Edificações - EDIF 3  

Colaboradores:  Adelino Ozores Neto Segundo 

    Ana Carolina Alves Sobral     

           André Luís Mendes da Silva 

       Beatriz Lomonaco Ferrugem Gomes 

     Fernando Augusto Tavares 

     Igor Cortinove         

 Ilzangela Keila de Almeida Rex 

 Jose Oswaldo de Araujo Vilela 

     Ludmila Mara Banks F. Lopes 

     Patrícia de Almeida 

 Plínio Damin 

 Rafael Alexandre do N. Purificação 

 Regina Maria Ferreira de Gouveia 

 Ricardo Aguillar da Silva     

 Ricardo Vaz Guimarães de Rosis 

 Valdir Emilio Pietrobon 

 Vera Lúcia Fonseca 

 Zélia R. Sereno 

 

    Márcia Maria Botteon Rodrigues  

 

 

            

EDIF  

NATG 



 

75 

  MANUAL DE SUSTENTABILIDADE  PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  — PROJETOS E OBRAS — CRÉDITOS — DIVISÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES 

 
 

 

Ficha Técnica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepção Gráfica e Diagramação 

Ana Carolina Alves Sobral 

Ludmila Mara Banks Ferreira Lopes 

 

Ilustração Capa  

Ludmila Mara Banks Ferreira Lopes 

 

Programação Visual do Selo de Certificação EDIF 

Renan dos S. Sampaio (estagiário de Arquitetura)  

 

Ilustrações:     

       Ana Carolina Alves Sobral 

 

     André Malveira Lima 

    Barbara Camucce Santana 

       Bruno Sutiak 

    Caetano Sanglade Consentino 

    Camila Yumi Onia 

    Débora Piacente de Oliveira 

    Fernanda Silva Prado Dzik  

    Heloísa Bento Ribeiro 

    Mariana Rodrigues Chiabotto 

    Mariana Rangel Munhoz 

    Paula Rocha e Silva Hermann 

 

    

Coord. 

Estagiários. 



 

  MANUAL DE SUSTENTABILIDADE  PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  PMSP  


