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RESUMO 

Este trabalho consiste na análise das certificações de sustentabilidade nos 

edifícios de Escritórios em São Paulo, levando-se em conta a evolução nos 

processos de normatização, o surgimento dos selos de sustentabilidade, o 

desenvolvimento dos sub centros de negócios em São Paulo, onde estão 

localizados grande parte do estoque de edifícios de Escritórios e a analise dos 

estudos de caso.  

Inicialmente o trabalho aborda o desenvolvimento dos processos de 

normatização, iniciado a partir da revolução industrial. A evolução desses 

processos veio a dar origem aos selos de sustentabilidade, utilizados para 

medir o quão sustentável é o produto. Esses selos foram adaptados á 

arquitetura, vindo a dar origem a diversos selos, dentre eles o BREEAM, o 

LEED, o AQUA, o Selo Azul Caixa e o Selo PROCEL. Em seguida é abordado 

o desenvolvimento dos sub centros de negócios e São Paulo, levando-se em 

conta a evolução das tipologias arquitetônicas bem como as tecnologias 

construtivas utilizadas, também é levando em conta o estoque de edifícios e o 

potencial de cada sub centro para comportar edifícios com certificações verdes. 

E para concluir, foram escolhidos como estudos de caso quatro edifícios 

certificados (Cidade Jardim Corporate Center, Rochaverá Corporate Towers, 

Eldorado Business Tower e ECO Berrini), onde é feito um breve histórico dos 

edifícios, tecnologias e elementos utilizados na concepção e construção dos 

edifícios bem como o processo de certificação.  

Palavras-chave: Edifícios de escritórios 1. São Paulo 2. Sustentabilidade 3. 
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 ABSTRACT 

This work is the analysis of sustainability certifications in Office buildings in São 

Paulo, taking into account developments in standardization processes , the 

emergence of sustainability seals, the development of sub business centers in 

São Paulo, where they are located much of the stock of Office buildings and the 

analysis of case studies. 

Initially, the work addresses the development of standardization processes , 

started from the industrial revolution. The evolution of these processes came to 

lead the sustainability seals, used to measure how sustainable is the product . 

These stamps were adapted architecture will , coming to give rise to a number 

of labels including the BREEAM , LEED , AQUA , the Blue Seal Box and Seal 

PROCEL . Then addresses the development of sub business centers and Sao 

Paulo, taking into account the evolution of architectural typologies and 

construction technologies used , it is also taking into account the stock of 

buildings and the potential of each sub center to hold buildings with green 

certifications. 

And to conclude , were chosen as case studies of four certified buildings ( 

Cidade Jardim Corporate Center , Rochaverá Corporate Towers , Eldorado 

Business Tower and ECO Berrini ) , which is made a brief history of the 

buildings , technologies and components used in the design and construction of 

buildings and the certification process. 

 

Key words : Buildings Offices 1. São Paulo 2. Sustainability 3  
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INTRODUÇÃO 

 O crescimento econômico e suas consequências sociais a partir da 

revolução industrial levaram ao crescimento da produção e a demanda por 

produtos industrializados e serviços. Nesse contexto, há a ocorrência de 

diversos problemas enfrentados tanto pelos produtores, quanto pelos 

consumidores. A falta de um padrão adequado a ser seguido pelo produtor 

gerava desperdício na produção, falta de qualidade técnica do produto, bem 

como insegurança por parte do consumidor. A ausência de um controle de 

qualidade sobre bens e serviços, fez surgir selos e normas, cuja principal 

função, é regulamentar a qualidade dos produtos, como também visa 

normatizar a produção cientifica, os pesos e medidas na construção civil e em 

sua cadeia produtiva.  

No final do século XX houve uma crescente preocupação com os 

impactos que a ação humana causa sobre o meio ambiente, especialmente no 

meio urbano. Como um dos protagonistas de impactos ambientais urbanos, 

pode-se reputar a indústria da construção civil. Apesar do desenvolvimento de 

novas técnicas e tecnologias, normalmente mais sustentáveis, houve a 

persistência na utilização de procedimentos antigos na construção de edifícios. 

Estes são alguns dos fatores que caracterizam as mudanças e permanências 

de forte papel na maneira de pensar e construir baseada no desenvolvimento 

sustentável, hoje em franca expansão. 

 Considerado como um dos setores que mais causam impactos 

ambientais, a indústria da construção civil é responsável pelo consumo de 1/3 

da energia produzida, 50% dos recursos naturais, 40% da emissão de gases 

de efeito estufa, bem como 40% da produção dos resíduos sólidos (PAULINO, 

2014). 

 O processo de desenvolvimento sustentável na construção civil busca 

desenvolver praticas e tecnologias para minimizar os impactos causados 

durante o processo de construção dos edifícios, tanto na produção de matérias 

primas como na gestão dos edifícios prontos. Esse processo busca através de 

mecanismos de normatização legitimar e controlar o desenvolvimento e a 
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utilização de tecnologias e práticas sustentáveis, bem como constitui maneira 

de medir o grau de sustentabilidade dos edifícios. 

Nesse contexto, ocorre o aparecimento e desenvolvimento de diversos 

selos e certificações responsáveis por medir o desempenho ambiental, social e 

econômico das edificações. Os principais utilizados no Brasil são: FSC 

(FOREST STEWARDSHIP COUNCIL), LEED (LIDERANÇA EM ENERGIA E 

DESIGN AMBIENTAL) o mais utilizado no Brasil, o PROCEL, o AQUA (Alta 

Qualidade Ambiental), etc. Esses selos privilegiam temas específicos, focando: 

na eficiência energética, conforto dos usuários, uso da água e ou na 

extração/produção de matérias primas. Dessa maneira, os selos estimulam o 

desenvolvimento e adoção de novas práticas sustentáveis, bem como o uso de 

novas tecnologias. 

Dentro deste enfoque o recorte da presente pesquisa é a análise da 

utilização das certificações sustentáveis nos edifícios de escritórios de alto 

padrão na cidade de São Paulo. Para tanto, leva-se em consideração, a 

eficiência desses selos na sua utilização para os empreendedores, usuários e 

frequentadores dos edifícios, bem como na avaliação do impacto gerado no 

entorno imediato desses empreendimentos. Em síntese, envolve a utilização 

dos selos sustentáveis LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

e AQUA (Alta Qualidade Ambiental) nos edifícios de escritório, dentro da 

cidade de São Paulo, levando-se em consideração, a eficiência desses selos e 

os impactos da sua utilização para os empreendedores, usuários e 

frequentadores do entorno desses edifícios.  

 A certificação LEED foi desenvolvida levando-se em conta a realidade 

climática, cultural e econômica do país de origem (Estados Unidos da 

América). Devido a isto diversos questionamentos surgiram, principalmente no 

que diz respeito à eficácia da utilização da certificação LEED no Brasil. Neste 

contexto surgem diversas dúvidas, assim expressas: 

 O LEED é compatível com a realidade nacional brasileira?  

Existe um processo de adaptação? De que forma esse selo pode ser 

adaptado? 

http://www.fsc.org.br/
http://www.fsc.org.br/
http://www.usgbc.org/leed
http://www.usgbc.org/leed
http://www.eletrobras.gov.br/procel
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Como está ocorrendo a utilização do selo LEED para edifícios de 

escritórios de alto padrão? 

 Levando-se em conta esses questionamentos a respeito do selo LEED, 

como se comporta o processo AQUA? O AQUA foi criado a partir da marca 

francesa Démarche HQE (Haute Qualité Environmentale) que leva em conta a 

realidade nacional, definida pela Fundação Vanzolini enquanto que o LEED foi 

criado pela USGBC (U. S. Green Building Council ) levando-se em conta a 

realidade dos Estados Unidos da América. As duas certificações, a LEED e a 

AQUA, são selos cuja função se assemelha. 

 O desenvolvimento das tecnologias construtivas mais sustentáveis em 

paralelo às mudanças de localização dos centros de negócios em São Paulo, 

metrópole que concentra grande parte do poder econômico no Brasil, torna-se 

o cenário ideal para a análise da maneira como os processos sustentáveis se 

desenvolvem no país, bem como a real eficiência desses elementos no 

desenvolvimento econômico e espacial. 

  “A fim de atender a consumidores preocupados com o    

 meio ambiente e frente à necessidade de garantir-lhes qualidade de   

 produto com baixo impacto ambiental, e levando em consideração que a  

 construção civil é responsável por impactos significativos causados ao   

 meio ambiente, surgiram as certificações sustentáveis.” 

 (http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.140/4126, Acesso em 

 14 maio de 2014) 

 O Brasil ocupa a terceira posição no ranking de edifícios com 

certificações sustentáveis, seguindo a primeira colocação dos EUA e a 

segunda da China. É importante destacar que hoje as edificações consideradas 

verdes já representam 9% do Produto Interno Bruto (PIB) da construção civil e 

possui um crescimento anual de 30% (VERAS, 2014). Os selos sustentáveis 

ganharam espaço junto ao mercado imobiliário brasileiro, contando com 

inúmeras medidas sustentáveis, de maneira a tornar os edifícios mais 

ecológicos. O LEED, AQUA e outras certificações colaboram no sentido de 

tornar mais eficientes e operativas estas preocupações contemporâneas, na 
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medida que estabelecem medidas e padrões mais adequados para as 

edificações e sua relação com o meio urbano. 

 A implantação dos selos visa toda a cadeia construtiva, desde a 

produção de matérias primas até a operação dos edifícios, e também se devem 

levar em consideração aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais, 

uma vez que todos esses elementos encontram-se entrelaçados. Além disso, o 

mercado consumidor leva em consideração se o produto oferecido possui 

algum selo garantindo sua sustentabilidade, demonstrando uma crescente 

consciência ética e ambiental dos compradores.   

  Além de cumprir com a legislação vigente, a adoção de sistemas 

arquitetônicos considerados sustentáveis e ecológicos tem como objetivo 

minimizar os impactos causados ao meio ambiente durante o processo 

produtivo. (BUENO, 2014). 

 A adoção de pequenas soluções, sem contar com modificações 

dispendiosas em edifícios construídos antes do desenvolvimento do conceito 

da sustentabilidade, também pode conferir aos mesmos, um caráter mais 

“verde”. O desenvolvimento de projetos eficientes bem como a adoção de 

algumas medidas de gestão gera uma economia de recursos. Essas medidas 

adotadas têm um retorno rápido no decorrer do uso. A adoção de lâmpadas de 

LED, cortinas e películas nas janelas, dispositivos sanitários, aquecimento 

solar, etc, são responsáveis por uma grande economia de recursos, sendo 

essas tecnologias relativamente acessíveis.  

 Apesar dos benefícios propostos pelos selos, muito se questiona a real 

eficiência deles, quando se têm como principal benefício, a valorização do 

edifício frente ao mercado imobiliário, uma vez que essas certificações 

agregam valor aos mesmos. Outro questionamento pertinente refere-se ao alto 

valor das tecnologias implantadas, gerando uma certa contradição, uma vez 

que o processo de sustentabilidade não envolve apenas a gestão de recursos 

naturais, mas também o custo, a abrangência e a acessibilidade desses 

processos. 
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CAPITULO 1 A NECESSIDADE DA NORMATIZAÇÃO E O SURGIMENTO 

DOS SELOS SUSTENTÁVEIS 

 Segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(INMETRO) foi a partir da Segunda Guerra Mundial que a importância da 

normatização nacional e internacional se firmou. Na literatura fica evidenciada 

a importância do fato, como é expresso a seguir: “[...] devido à dificuldade de 

fornecimento de peças e sobressalentes e a existência de diferentes normas 

nos diferentes países.” (CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS 

HUMANOS DO INMETRO, 1985, p. 10).  Dessa maneira, explica-se a evolução 

do processo de normatização, como uma estratégia que tem a finalidade de 

garantir, de forma mais precisa e com melhor qualidade, as trocas 

internacionais, objetivo amplificado pela globalização.  

 Atualmente, existem diversos conceitos para a normatização, como: 

“A normatização é baseada nos resultados já consolidados da 

ciência, técnica e da experiência. Ela determina não só as bases para o 

presente, mas também para o futuro, e deve acompanhar o progresso 

da tecnologia e as mudanças de padrões e de consumidores.” (Silva, 

1985, p.19) 

 

 Ainda sobre o conceito de normatização, o Instituto Português da 

Qualidade assim concebe como normatização: “[...] A Normatização é a 

atividade destinada a estabelecer, em face de problemas reais ou potenciais, 

disposições para a utilização comum e repetida, tendo em vista a obtenção do 

grau óptimo de ordem, num determinado contexto. Consiste de um modo 

particular, na formulação, edição e implementação de Normas” (NP EN 45020). 

 

 Os mecanismos de normatização podem ser divididos basicamente em 

três níveis: internacional, regional (conjuntos de países) e nacional. 

Influenciados pela internacionalização do comercio e do cambio de 

mercadorias e serviços surgiram as organizações normalizadoras 

internacionais. Como foi dito anteriormente, foi a partir da Segunda Guerra 

Mundial que os organismos internacionais de normalização começaram a 

ganhar importância, influenciando diretamente, mecanismos de normalização 

atuantes. Essas organizações internacionais relacionam-se com os órgãos e 
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sistemas nacionais de normalização existentes no mundo. Como principais 

órgãos de normalização internacional tem-se: a International Organization for 

Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC) e a 

Internacional Telecommunication Union (ITU). As suas características são 

explicadas na sequência. 

 Segundo o Instituto Português da Qualidade, International Organization 

for Standardization (ISO) é uma organização não governamental constituída 

por institutos de normalização nacionais de cerca de 159 países, tendo um 

representante de cada país membro. 

 O sistema ISO oferece uma vasta gama de normas que atendem às 

exigências dos mais diversos negócios e necessidades da sociedade. Tendo 

sido criada a partir da união de duas organizações, International Federation of 

the National Standardizing Associations (ISA), criada em Nova Iorque em 1928, 

e a United Nations Standards Coordinating Committee (UNSCC) criada em 

1944. Iniciou suas funções em Fevereiro de 1947, após a Segunda Guerra 

Mundial, da necessidade urgente dos países de se organizarem e retomarem a 

normalidade, o que provocou um grande aderência à ISO.  

“Entre 1947 e 2008, a ISO publicou mais de 16 500 Normas 

Internacionais, cujas áreas abrangentes vão desde atividades como: a 

agricultura e construção, engenharia mecânica, dispositivos médicos e 

para os mais novos desenvolvimentos da tecnologia da informação. 

Entre estas é de salientar as séries ISO 9000 e ISO 14000.” (MANUAL 

DE NORMALIZAÇÃO, 2009, Instituto Português da Qualidade, p. 13.) 

 

 International Electrotechnical Commission (IEC) é um órgão 

internacional responsável por criar normas para todos os equipamentos 

elétricos, eletrônicos e tecnologias relacionadas. 

    

“O IEC serve de base para a normatização nacional e como 

referência na elaboração de propostas e contratos internacionais” 

(MANUAL DE NORMALIZAÇÃO, 2009, Instituto Português da 

qualidade, p. 13.). 

 

 As atividades do IEC remontam ao início do século XX, com o 

Congresso Eletrotécnico Internacional, em St. Louis, nos Estados Unidos da 
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América.  A partir desse evento surgiram as primeiras oportunidades para se 

criar uma comissão eletrotécnica internacional. Em 1980, a IEC já contava com 

80 comissões técnicas, que passou a incluir as novas tecnologias à medida 

que estas forem surgindo. 

    

“Actualmente a IEC é formada por 75 membros dos quais 56 são 

membros de pleno direito e 19 como membros associados. A IEC actua 

no domínio da electrotecnia complementando deste modo o âmbito da 

ISO.” (MANUAL DE NORMALIZAÇÃO, 2009, Instituto Português da 

qualidade, p. 14.). 

 

 Internacional Telecommunication Union (ITU) é responsável pela 

normalização dos meios de telecomunicações a nível mundial, apesar de não 

ter designação de Organização internacional, a ITU é considerada uma 

organização equiparada a tal, sendo composta por 191 estados nacionais. 

 Em âmbito nacional, o Brasil conta com a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), fundada em 1940, que participa como membro na 

fundação da International Organization for Standardization (ISO), da Comissão 

Pan-Americana de Normas Técnicas (COPANT) e da Associação Mercosul de 

Normalização. Trata-se de uma entidade privada e sem fins lucrativos. Sendo a 

ABNT o único foro nacional de normalização, tem bastante importância no 

desenvolvimento de comitês de normalização com âmbito regional e 

internacional, como é expresso abaixo:  

 

“A relação com o governo também foi sempre muito intensa. Em 

pleno processo de desenvolvimento industrial, em 1962, a ABNT foi 

reconhecida por lei como Órgão de Utilidade Pública. Trinta anos 

depois, por meio da Resolução número 7 do Conselho Nacional  de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), fez-se 

o reconhecimento da entidade como único Foro Nacional de 

Normalização.” (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

2005, p. 14).  
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 A ideia da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) surgiu da 

necessidade de se desenvolver normas técnicas brasileiras para a tecnologia 

do concreto “[...] para a tecnologia do concreto, para substituir as normas que 

eram utilizadas pelos diversos Laboratórios de ensaio do país, cujas 

discrepâncias tinham sido detectadas pela ABCP – Associação Brasileira de 

Cimento Portland“ (Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2005, 

p. 18). 

 

 Com o passar dos anos, houve a necessidade de se padronizar outros 

setores na indústria e economia, com destaque da ABNT como principal órgão 

atuante na área de criação e regulamentação, dentro do território nacional. Ela 

é o representante do país em diversos comitês internacionais e regionais de 

normalização, a saber:  

ISO (International Organization for Standardization) 

IEC (International Eletrotechnical Comission) 

COPANT (Comissão Panamericana de Normas Técnicas)  

AMN (Associação Mercosul de Normalização). 

Com a crescente preocupação com os impactos causados pela ação 

humana e a crítica ao modelo econômico vigente, baseado na exploração 

desenfreada dos recursos naturais motivou o desenvolvimento de políticas e 

práticas que gerassem o mínimo de impacto negativo na comunidade e no 

ambiente natural. A partir da década de 70, os movimentos sociais 

representaram um marco na humanidade, pelo desenvolvimento da 

consciência preservacionista, embasada, segundo Fraga, nos princípios do 

equilíbrio cósmico e harmonia com a natureza. A partir daí, passou a ser 

utilizada com bastante frequência, a palavra “ecologia”. 

É então importante salientar a mudança de paradigma a partir de então 

com o uso mais frequente da expressão “desenvolvimento sustentável”, que 

segundo a Comissão Mundial Sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(UNICED), é o atendimento das necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias 

necessidades. A legitimidade desse conceito vem acompanhada de críticas 

sobre o seu significado e as medidas necessárias para alcança-lo. Segundo 



21 
 

FERNANDEZ (2005), para se atingir a sustentabilidade, é necessário conservar 

o meio ambiente, controlar o crescimento populacional, diminuir o consumismo, 

transformar os paradigmas econômicos e culturais. 

 Nesse contexto que surgiram então diversos sistemas e tecnologias que 

possibilitam a implementação do desenvolvimento sustentável, principalmente 

na indústria da construção civil. Segundo CARNEIRO (2001), a construção civil 

é considerada uma das atividades que mais geram resíduos e alteram o meio 

ambiente, em todas as suas fases, desde a extração de matérias-primas, até o 

final da vida útil da edificação. 

A construção civil, apesar de representar um nicho econômico dos mais 

lucrativos, contribui de maneira significativa para a degradação do ambiente 

natural, sendo uma das atividades que mais gera impactos ambientais. 

Desta maneira, segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA): 

“Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 

afetam a saúde, a segurança e o bem estar da população, as atividades 

sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do 

meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais.” (CONAMA, 

1986). 

Dentro desta atividade, observa-se como maior causador de impacto 

ambiental, a produção de resíduos, presente em todas as fases da cadeia 

construtiva da construção. 

 “Somente no final dos anos 80, entretanto, no processo 

preparatório da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Humano, a RIO 92, foi aprofundada a questão do 

Desenvolvimento Sustentável, que se contrapunha à tese-chave que 

imperara até então de que é possível desenvolver sem destruir o meio 

ambiente.” (FRAGA, 2008, p. 9). 
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Até então, não havia qualquer preocupação por parte da indústria da 

construção civil quanto ao esgotamento dos recursos não renováveis utilizados 

ao longo de toda sua cadeia de produção “[...] Muito menos, com os custos e 

prejuízos causados pelo desperdício de materiais e destino dados aos rejeitos 

produzidos nesta atividade.” (FRAGA, 2008, p. 10). 

 

 A falta de uma consciência ambiental na construção civil no Brasil gerou 

profundos estragos ambientais, agravados pelo intenso processo de êxodo 

rural, o que fez aumentar a demanda por habitação nas cidades. 

Segundo Éleri Marques, a extração de matéria-prima, a produção de 

materiais, o processo de construção e desmonte da edificação geram resíduos, 

causando grandes impactos ambientais, que afetam direta ou indiretamente os 

aspectos listados abaixo: 

“a) A saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

b) As atividades sociais e econômicas;  

c) A biota;  

d) As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  

e) A qualidade dos recursos ambientais.” 
 (MARQUES, GAIA, 2012, p.19)  

 

“A construção civil é o setor de produção responsável pela 

transformação do ambiente natural em meio construído, adequado 

ao desenvolvimento das mais diversas atividades. Essa cadeia 

produtiva é uma das maiores da economia e, consequentemente, 

possui enorme impacto ambiental.” (MARQUES, GAIA, 2012, p.19). 

A indústria da construção civil no Brasil tem tido um crescimento 

vertiginoso nas últimas décadas, sendo necessária uma legislação eficiente, de 

maneira a controlar essa atividade, bem como os impactos causados por ela. É 

necessário a utilização de métodos e técnicas para minimizar esses impactos. 

Baseado no modelo de normalização vigente, diversos selos e 

certificações foram criadas, de maneira a possibilitar a produção de bens 

comuns e construções ditas “sustentáveis”, de maneira a manter a 
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padronização e a qualidade dos produtos, bem como conferir de maneira clara 

e real, o caráter “sustentável” dos produtos e construções. 

 O desenvolvimento de tecnologias sustentáveis ou ainda a utilização de 

tecnologias construtivas tradicionais, permitem a construção, adaptação e 

gestão de edifícios e cidades sustentáveis que gerem um mínimo de impacto 

no ambiente. Acrescenta-se a isto a utilização de tecnologias que permitam 

uma eficiência no uso da água e energia, tecnologias de energia renovável, 

materiais e coeficientes e a utilização de sistemas tradicionais como a técnica 

da “terra crua”, que possibilitam a construção de ambientes mais eficientes, 

baratos e limpos. 

 Entende-se por edificação sustentável ou edificação de alto 

desempenho, aquela que identifica os impactos de sua construção e gestão 

sobre a saúde do ambiente e humana, e utiliza métodos e mecanismos para 

diminuir esse impacto. De maneira a consumir menos recursos, causar menos 

impacto ao entorno e manter a qualidade do ambiente interno (YUDELSON, 

JERRY, 2013). Nesse cenário, as certificações LEED e AQUA podem ser 

utilizadas como um guia para viabilizar a sustentabilidade de construções nas 

cidades. Para tanto, na presente dissertação busca-se fornecer subsídios para 

uma melhor adequação de tais certificações ao contexto nacional na questão 

dos edifícios de escritório de alto padrão. 

A partir da década de 90, a crescente preocupação com os impactos 

causados pela indústria da construção civil, estimulou o desenvolvimento de 

políticas e práticas sustentáveis para a construção, implantação e adaptação 

de edifícios que gerassem o mínimo de impacto negativo na comunidade e no 

ambiente natural, tanto durante a sua construção quanto no seu uso cotidiano. 

Nesse contexto, faz-se necessário o desenvolvimento de diversos 

sistemas de avaliação e classificação que permitam a medição do desempenho 

ambiental e da sustentabilidade de edificações. Estas certificações avaliam e 

apresentam os requisitos para que os proprietários e operadores de edifícios 

possam desenvolver, práticas sustentáveis e, assim, reduzir o impacto 

ambiental durante o ciclo de vida do edifício. Esses sistemas de avaliação têm 

como principais características as seguintes: 
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a) fornecer um ambiente mais saudável e confortável; 

b) promover uma gestão sustentável da implantação da obra; 

c) incorporar tecnologias de eficiência no uso da água e da energia, 

possibilitando um consumo racional e econômico de energia e água na 

implantação da obra e ao longo de sua vida útil;  

d) utilizar matérias-primas eficientes do ponto de vista ecológico; 

e) reduzir os resíduos e contaminação da construção e demolição; 

f) aumentar o valor de venda e revenda; 

g) incluir tecnologias de energia renovável; 

h) melhorar a qualidade do ar interno, a satisfação e o conforto dos ocupantes; 

i) ser de fácil manutenção e construído para durar. 

 

Dentre tais sistemas de avaliação, destacam-se por serem os mais 

conhecidos e os mais usados no Brasil o Leadership in Energy and 

Environmental Design (LEED), AQUA (Alta Qualidade Ambiental), O Building 

Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), o 

PROCEL e o Selo Casa Azul, da Caixa Econômica Federal. 

 

1.1 BREEAM 

 O BREEAM (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method) foi o primeiro selo ambiental lançado, com a função de 

avaliar a eficiência ambiental dos edifícios. Foi lançado pelo BRE (Building 

Research Establishment) no Reino Unido em 1991. Influenciou diversos outros 

métodos de avaliação ambiental, como: LEED, BEPAC, CASBEE, entre outros.  

Segundo Vanessa Lucas, o BREEAM tem como proposta, não só 

minimiza os impactos negativos dos edifícios sobre as áreas onde estão 

inseridos, como visa também o desenvolvimento de ambientes internos com 

maior conforto e ambiente saudável aos usuários. Dentre os principais 

objetivos estão: 

- Destacar dentro do mercado, os edifícios que promovem um menor 

impacto ambientai; 

- Estimular o desenvolvimento e a utilização de técnicas que causam 

menor impacto ambiental, em todas as fases da vida do edifício; 
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- Desenvolve normas e padrões que ainda não estão previstos nas 

legislações pertinentes; 

- mostra de maneira educativa a importância e benefícios do 

desenvolvimento de edifícios com menor impacto ambiental aos proprietários, 

usuários, projetistas e operadores.  

 O método de certificação do BREEAM é considerado como o de maior 

aceitação mundial, uma vez que foi adaptada a vários países. Ele baseia-se em 

critérios de avaliação indicados pelo BRE, que indica os métodos utilizados, 

bem como garante a qualidade do projeto utilizado. Ele conta com critérios 

como: uso racional de energia e água, impactos ambientais gerados pelo 

edifício, saúde e conforto do ambiente construído, vantagens financeiras, etc. 

Todos eles são os elementos abordados pelo BREEAM no processo de 

certificação, que constituem atributos bastante similares aos exigidos pelo 

LEED. 

 A certificação em questão é dividida em diversas categorias distintas, 

responsáveis por avaliar edifícios com usos e tipologias diferentes. Estas 

versões analíticas e os tipos de edifícios em foco são indicadas no quadro a 

seguir:  

FIGURA 01: Categorias da certificação BREEAM.  

Fonte.  LUCAS, 2011, p.20. 
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O sistema BREEAM avalia os edifícios de duas maneiras básicas 

ligadas ao estágio produtivo e à utilização do edifício, a saber: edifícios novos 

ou que passaram por processo de reforma e edifícios existentes que continuam 

em uso. Nos primeiros, são levados em conta elementos referentes à fase de 

projeto e construção do edifício, enquanto que nos edifícios existentes leva-se 

em consideração aspectos relacionados à gestão e operação do edifício. 

“o sistema BREEAM é caracterizado por possuir um conjunto de 

instrumentos utilizados pelos diferentes agentes envolvidos na 

avaliação inicial; dimensionamento, inventário e compra de materiais; 

gestão, operação e controle de qualidade” (LUCAS, VANESSA, 2011, p. 

42). 

 O sistema utiliza um processo de check list para avaliar edifícios novos, 

enquanto que para edifícios existentes, utiliza-se de um questionário. 

Os parâmetros de avaliação que compõem tanto o check list quanto o 

questionário estão incluídos em áreas temáticas que são relacionadas com o 

processo construtivo de maneira direta. 

 

 

FIGURA 02: Áreas de avaliação da certificação BREEAM.  

Fonte: Quadro desenvolvido pelo autor baseado em tabela de (LUCAS, VANESSA, 2011). 
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 Cada uma das áreas de avaliação que compõem o sistema BREEAM 

possui um grau de importância baseado no seu nível de sustentabilidade, tendo 

o BREEAM dado mais destaque às áreas de Energia, Saúde e Bem-estar, de 

acordo com a figura 03. 

 

FIGURA 03: Áreas de avaliação, BREEAM.  

Fonte.  LUCAS, 2011, p.22. 

 

 A utilização desses requisitos permite que seja obtido o índice de 

desempenho ambiental do edifício, chamado de EPI (Environmental 

Performance Index). Este índice é responsável por indicar em qual nível de 

certificação o edifício será enquadrado, baseado na quantidade de requisitos 

alcançados, estando dividido em seis níveis conforme a figura 04. Desta 

maneira, observa-se a quantidade de pontos mínimos necessários que se obter 

a certificação nas respectivas categorias. 
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FIGURA 04: Níveis da certificação BREEAM.  

Fonte: BREEAM 2014. 

  

 O BREEAM leva em consideração, aspectos locais para conferir 

pontuação, entretanto, o processo torna-se demorado, uma vez que para que 

sejam criados critérios baseados na realidade de cada país, é necessário que 

haja o levantamento das informações e o envio desses dados para a Inglaterra, 

para que seja feita a análise.  

 

1.2 LEED 

 

  O LEED é um sistema de classificação de edificações a partir de 

critérios de sustentabilidade ambiental, com base em diferentes categorias, 

que, após uma série de modificações, encontra-se em sua versão 3.0, lançada 

em 2009. 

“O LEED – Leadership in Energy and Enviromental Design – é 

um programa iniciado em 1994 pelo US Green Building Council 

(USGBC), instituição financiada pelo National Institute of Standards and 

Tecnology (NIST), com o intuito de desenvolver um sistema de 

avaliação e classificação de desempenho ambiental de edifícios 

orientado para o mercado, de forma a estimula-lo, acelerar o alcance de 

metas ou mesmo superá-las.” (VOSGUERITCHIAN, 2006, p.176) 
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 Constituído por um conjunto de sistemas de certificação baseados em 

pontuação. Essa última versão é dividida em categorias específicas para 

avaliar diferentes tipos de edificações:  

 

a) LEED para novas construções e grandes projetos de reforma; 

O LEED para novas construções inicialmente foi desenvolvido para 

garantir o processo de certificação de edifícios comerciais novos. 

Esta certificação passou a ser utilizada para projetos de grandes 

reformas e também para edifícios residenciais com no mínimo de 

quatro pavimentos.  

 

b) LEED para edifícios existentes;  

Essa categoria foi criada para garantir o processo de certificação de 

edifícios existentes que se encontram em uso. Leva-se em conta 

aspectos como a gestão e operação do edifício.  

c) LEED para projetos de interiores e edifícios comerciais; 

Compreende reformas e melhorias feitas por inquilinos, modificar as 

vedações externas e estruturas dos edifícios.  

 

d) LEED para projetos da envoltória e de parte central do edifício;  

Esta modalidade analisa e certifica áreas comuns dos 

empreendimentos, envoltória, elevadores e sistemas de refrigeração. 

 

e) LEED para residências; 

Categoria voltada para a certificação de edifícios residenciais, 

unifamiliar e multifamiliar.  

 

f) LEED para escolas; 

Utilizado para a construção de novos edifícios escolares e grandes 

reformas de edifícios existentes. Possui ainda pouca utilização no 

Brasil, por ter sido lançado no país apenas em 2011. 

 

g) LEED para desenvolvimento de bairro. 



30 
 

 Com o objetivo de promover o crescimento ordenado, eficiente e 

sustentável de áreas urbanas, o LEED para desenvolvimento de 

bairro leva em conta, diferente das outras categorias de LEED, a 

escolha do terreno a ser utilizado, a construção de elementos que 

venham a promover a melhoria do ambiente publico do bairro, bem 

como a construção de elementos de infraestruturas. 

(PARDINI, 2009) 

 

Segundo informações obtidas junto ao site do GBCB (Green Building 

Council Brasil, 2014), que é responsável pela aplicação do LEED no Brasil, 

cada um destes sistemas de certificação, por sua vez, é composto por diversos 

requisitos organizados em sete categorias ambientais distintas: 

 

 

a) Espaços sustentáveis (ES); 26 pontos. 

Avalia a escolha do terreno a ser implantado o empreendimento e a 

gestão da obra na fase de construção. Esse item também leva em 

conta aspectos como o atendimento do local por transportes 

públicos, a diminuição das ilhas de calor, o controle da poluição 

luminosa e sonora, bem como o impacto da gestão das águas 

pluviais na rede pública, etc. 

 

b) Uso eficiente da água (UA); 10 pontos. 

Tem como objetivo avaliar a gestão da água nos edifícios, bem como 

estimular a conservação desse recurso. O uso das águas pluviais, o 

consumo racional da água potável através de mecanismos 

econômicos, o tratamento e reaproveitamento de águas servidas no 

local, entre outras, são alguns dos itens abordados nessa 

modalidade. 

 

c) Energia e atmosfera (EA); 35 pontos. 

Estimula o consumo racional da energia dentro do edifício através da 

adoção de tecnologias mais eficientes, bem como o design eficiente 
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do edifício e equipamentos adotados. Utilização de fontes 

renováveis, utilização de energias limpas e produção in loco. 

 

d) Materiais e recursos (MR); 14 pontos. 

Esse item estimula a utilização de materiais e recursos de baixo 

impacto ambiental, como materiais reciclados, recicláveis, produzidos 

em locais próximos, reuso de materiais, etc.), gestão dos resíduos 

gerados no empreendimento, durante a obra e operação do edifício, 

promover o descarte de resíduos de maneira a causar o mínimo de 

impactos, bem como o uso de madeira certificada, etc. 

 

e) Qualidade do ambiente interno (QI). 15 pontos. 

Estimula uma melhoria na qualidade do ar interno, principalmente em 

locais de longa permanência através da utilização de materiais de 

baixa emissão de compostos orgânicos voláteis, conforto térmico, 

conforto luminoso, priorização da utilização da luz natural, controle 

individual da iluminação, etc .  

 

 

f) Inovação no projeto; 6 pontos. 

Promove o desenvolvimento de novas tecnologias e modelos de 

gestão, bem como estimula processos são descritos pelo LEED, 

dessa maneira, ultrapassando as expectativas propostas pelo selo. 

 

g) Créditos Regionais. 4 pontos. 

Estimula o desenvolvimento de técnicas e gestão apropriados à 

realidade de cada país, levando-se em conta: materiais, sistemas 

construtivos locais, fatores sócio culturais e econômicos, etc. 
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FIGURA 05: Etapas para a obtenção da certificação LEED.  

Fonte: GBC BRASIL 2014. 

 Funcionando como um “check list”, o sistema oferece pontuação por 

cada item alcançado, conferindo a certificação cujo nível é baseado na 

quantidade de pontuação obtida. 

Os edifícios podem receber essa certificação em quatro níveis distintos, 

baseados no numero de pontos obtidos conforme abaixo: 

Certificação Básica (40 a 49 pontos);  

Prata (50 a59 pontos); 

Ouro (60 a 79 pontos); 

Platinum (80 a 110 pontos).   

“Para um edifício ser elegível à certificação, sete pré-requisitos 

devem ser obrigatoriamente atendidos. Cada pré-requisito é escrito para 

minimizar impacto ambiental especifico.” (PARDINI, 2009, p. 43). 

 

De acordo com levantamento realizado pela USGBC (U.S. Green 

Building Council) o Brasil atualmente ocupa a terceira posição no ranking dos 



33 
 

países que possuem o maior número de edificações em processo de 

certificação LEED. 

FIGURA 06: pré-requisitos para a obtenção da certificação LEED.                                           

Fonte. Tabela desenvolvida baseada em check list obtido através do site da GBC Brasil 2014. 

No Brasil, o LEED vem sendo adaptado à realidade nacional desde 

2008, através do GBCB (Green Building Council Brasil), um braço da USGBC, 

e também com o apoio de profissionais com as mais diversas experiências 

(PARDINI, 2009, p. 43).  Segundo o GBCB, o país conta com mais de 60 

construções certificadas e mais de 500 em processo de certificação.  A maior 

parte dessas construções estão concentradas em São Paulo. O cenário é mais 

que animador, visto que há cinco anos existiam apenas oito empresas com a 

certificação em andamento. 

Obviamente, é válido ressaltar a necessidade de adequação do LEED à 

realidade brasileira. Por exemplo, considerando a operação dos edifícios, nos 

EUA, país de clima frio, a emissão de gás carbônico tem uma grande 

importância. Isso se deve à elevada demanda por aquecimento, que faz uso da 

queima de combustíveis fósseis para ser viabilizado. No Brasil, por sua vez, 

constata-se um maior uso de sistemas de refrigeração na operação dos 

edifícios, gerando maior preocupação com o uso da energia elétrica do que 

com a emissão de gás carbônico. No contexto brasileiro, a emissão de CO2 se 

torna mais relevante durante a produção dos materiais de construção do que 
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para a operação de edifícios. 

 

FIGURA 07: Registros e Certificações LEED no Brasil.                                                                 

Fonte. GBC Brasil 2014. 

           Segundo Pardini (2009) O LEED ainda não avalia a dimensão social das 

obras, âmbito que é considerado de baixa relevância para a finalidade 

imobiliária que é utilizado no país de origem do selo, os Estados Unidos. 

Apesar de tais discrepâncias, essa certificação está em franco crescimento e 

aceitação no país, isto porque o LEED vem utilizando padrões internacionais 

em suas normas e referências. Apesar da utilização desses padrões 

internacionais, o GBC Brasil está propondo algumas adaptações, visando uma 

maior adequação deste selo à realidade brasileira.  

Contudo, tal adaptação deve ocorrer em cada uma das categorias 

mencionadas. Por ser uma certificação recente no país, poucos estudos têm 

sido publicados abordando a real utilidade de cada categoria para a população. 

Na figura 08 estão discriminados os edifícios de escritórios certificados pelo 

LEED em 2014 na cidade de São Paulo, que são muito distintos entre si. 
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FIGURA 08: Edifícios de escritórios certificados pelo LEED em São Paulo.                      

Fonte, imagem baseada em tabela disponível no site do GBC BRASIL 2014. 

O principal foco do LEED é sua utilização em edifícios comerciais e de 

alto padrão. Observa-se na figura 08 que diversos empreendimentos que 

receberam maior nível de certificação, possuem pontuação menos do que 

outros edifícios com certificação inferior. Isto se deve ao fato de que houve uma 

atualização da certificação LEED, que passou da versão 2.0, que demandava 

menos pontuação, para a versão 3.0, que demanda uma maior pontuação em 

cada categoria, conforme a figura 09. 
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FIGURA 09: tabela comparativa sobre a pontuação necessária no LEED 2.0 e no LEED 

3.0.                                                                                                                                           

Fonte: SANTOS, 2012, p.95. 

1.3 AQUA 

 Surgiu em 2008 no Brasil através de seu desenvolvimento pela 

Fundação Vanzolini (instituição privada e sem fins lucrativos). O processo 

AQUA é a versão adaptada ao Brasil do selo francês HQE (Haute qualité 

environnementale) e tem como foco principal a gestão de projetos e edifícios 

como mecanismo de implementação da qualidade ambiental. O selo HQE é 

utilizado na maior parte dos edifícios escolares e comerciais da França e foi 

utilizado como política pública para reduzir o consumo de recursos naturais. 

 Com 305 edifícios certificados no Brasil, o AQUA tem como maior foco, a 

sua utilização em prédios coorporativos.  

 Segundo dados da Fundação Vanzolini, o AQUA é o primeiro selo 

criado, levando-se em conta, as especificidades ambientais, técnicas e 

arquitetônicas do Brasil. Tem seu referencial técnico de certificação estruturado 

em dois elementos: 

-SGE (Sistema de Gestão do Empreendimento): Que avalia o sistema de 

gestão ambiental implementado. 

“Esta estrutura utilizada permite que haja a organização 

necessária para se atingir a qualidade ambiental desejada. O SGE 

define a qualidade ambiental, organiza e controla os processos 

operacionais em todas as fases, do programa, passando pela 

concepção (projeto), realização (obra) e Operação ou Uso (Fundação 

Vanzolini, 2011).” (Leite, 2011, p.28). 
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-QAE (Qualidade Ambiental do Edifício): Que avalia o desempenho 

arquitetônico e técnico do edifício. 

 Orientando o todas as etapas do desenvolvimento do projeto, o AQUA 

busca privilegiar o planejamento e o controle, de maneira a estimular as 

empresas a buscar melhores soluções e diretrizes para os empreendimentos. 

 Para aplicação do AQUA foram elaborados 14 critérios de certificação, 

baseados em 4 categorias ambientais distintas, a saber: 

Construção de baixo impacto: é baseado na relação do edifício com o entorno, 

gestão do canteiro de obra, com baixo impacto ambiental e escolha de 

produtos, sistemas e processos construtivos adequados. 

Gestão: depende da gestão da energia, água, resíduos de uso e operação do 

edifício e manutenção. 

Conforto: refere-se à qualidade acústica, visual, olfativa e higrotérmica dentro 

de uma determinada edificação a ser avaliada pelo AQUA. 

Saúde: depende da qualidade sanitária dos ambientes internos, na qualidade 

do ar e água.  

A figura a seguir indica todos os 14 critérios agrupados conforme os aspectos 

de cada um. 

 

FIGURA 10: 14 categorias do processo AQUA                                                                  

Fonte: Leite apud Fundação Vanzolini, 2011, p.31.  
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“A certificação é concebida ou não ao empreendimento, não 

havendo níveis intermediários. O sistema é baseado em desempenho, 

sendo classificado em três níveis: Bom (praticas correntes, legislação), 

Superior (boas práticas) e Excelente (melhores práticas). Para se obter 

a certificação é exigido que um número mínimo de classificação 

excelente e um número máximo da classificação Bom. Uma 

peculiaridade do sistema é que o padrão mínimo de exigência remete 

ao que está normatizado e regulamentado.” (Leite, 2011, p.28). 

 

 O processo AQUA é concebido em três fases: programa, concepção e 

realização. Ele é baseado no desempenho do edifício, atendendo a todos os 

requisitos nos níveis indicados, para que o edifício consiga obter a certificação. 

Logo, o empreendimento necessita ter real desempenho. Uma vez obtida a 

certificação, a mesma tem duração de um ano, não sendo possível a 

renovação. Segundo a Fundação Vanzolini, isso se deve ao fato de que todos 

os elementos necessários ao bom desempenho, já se encontrarem na 

edificação.  

1.4 PROCEL 

 Criado com a finalidade de promover a racionalização do consumo de 

energia elétrica, o PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia 

Elétrica) foi criado em 1985 pelo governo federal. Tem como principal órgão de 

execução, a Eletrobrás em conjunto com organismos internacionais, 

coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. Concebido com a função de 

estimular a produção e consumo de equipamentos com uma maior eficiência 

energética, em 1993. Visa auxiliar o consumidor no momento da compra, 

indicando os níveis de eficiência no consumo de energia da casa e do produto.  

 O PROCEL possui diversos programas, com a finalidade de implementar 

ações que reduzam o consumo de energia, enumerados a seguir: 

PROCEL Avaliação (Resultados das Ações de Eficiência Energética); 

PROCEL Edifica (Eficiência Energética em Edificações); 

PROCEL Educação (Informação e Cidadania); 

PROCEL EPP (Eficiência Energética nos Prédios Públicos); 
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PROCEL GEM (Gestão Energética Municipal); 

PROCEL Indústria (Eficiência Energética Industrial); 

PROCEL Info (Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética) 

PROCEL Marketing (Conscientização e Informação); 

PROCEL Reluz (Eficiência Energética na Iluminação Pública); 

PROCEL Sanear (Eficiência Energética no Saneamento Ambiental); 

PROCEL Selo (Eficiência Energética em Equipamentos) 

 
 É importante destacar, que para que o Selo PROCEL seja concedido, 

são determinados critérios elaborados por uma comissão técnica formada por 

diversas entidades. Esses critérios são desenvolvidos e baseados em dados de 

consumo obtidos através de medições realizadas em laboratório. (SANTOS 

Dias, GONÇALVES da Silva, 2010). Os equipamentos etiquetados são 

submetidos a testes que devem conferir em qual categoria se enquadra, 

variando entre A e E, conforme a figura 11. 

 

FIGURA 11: Selo PROCEL.                                                                                                    

Fonte http://www.hdspr.com.br. Acesso em 05/10/2014. 

http://www.hdspr.com.br/
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   “O objetivo dessa etiquetagem do PROCEL nos aparelhos é  

  orientar os consumidores, para que sempre procurem aparelhos   

  com etiquetagem tendendo a marca A, pois assim eles saberão   

  que estão usando produtos de maior qualidade que utilizam a energia  

  elétrica com maior eficiência.” (SANTOS Dias, GONÇALVES da Silva,  

  2010, p. 23) 

 

1.4.1 PROCEL EDIFICA 

 Foi instituído em 2003 pela Eletrobrás, o Programa Nacional de 

Eficiência Energética em Edificações – PROCEL EDIFICA. Tem como principal 

função construir as bases necessárias para promover de maneira racional o 

consumo de energia das edificações no Brasil. Essas bases determinam 

parâmetros referenciais para a medição do nível de eficiência energética das 

edificações.  

 A maneira como a energia elétrica é utilizada nos edifícios constitui o 

fator principal para a concessão do selo, através da avaliação de três 

elementos do edifício, a envoltória, que considera a parte física do edifício; o 

sistema de iluminação, que avalia o consumo de energia do edifício baseado 

na iluminação interna e na utilização desta pelo usuário em suas atividades 

diárias; além do sistema de ar-condicionado, que avalia os sistemas utilizados, 

bem como a eficiência desses sistemas. (SANTOS Dias, GONÇALVES da Silva, 

2010). 

 Esse sistema de classificação varia, conforme o alfabeto, entre E, para o 

edifício menos eficiente e A para o edifício mais eficiente. Ela é expressa na 

figura 12. 



41 
 

 

FIGURA 12: Selo PROCEL Edifica.                                                                                               

Fonte http://www.forumdaconstrucao.com.br. Acesso em 18/05/2014. 

Em síntese, a criação do programa visa estimular a construção de 

edifícios e equipamentos com uma maior eficiência energética, o que gera 

economia para o usuário, de maneira a minimizar ou retardar o esgotamento 

das fontes de energia. 

1.5 SELO AZUL CAIXA 

Apesar de fugir diretamente do tema abordado pela presente 

dissertação, pois este padrão aborda apenas empreendimentos habitacionais, 

considera-se importante citar também o Selo Azul Caixa. Ele se trata de uma 

importante certificação ambiental criada e aplicada no Brasil. Envolve também 

a expansão de práticas sustentáveis no processo de desenvolvimento 

habitacional para a população de baixa renda.  

Em linhas mais gerais esta certificação foi criada como um instrumento 

de classificação socioambiental que visa avaliar a eficiência ambiental dos 

sistemas construtivos, das soluções, dos usos e ocupação dos 

http://www.forumdaconstrucao.com.br/
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empreendimentos habitacionais no Brasil. Também possui o objetivo de 

incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias, bem como o uso racional 

dos recursos naturais e uma melhoria na qualidade dos empreendimentos. 

“O Selo se aplica a todos os tipos de projetos de 

empreendimentos habitacionais propostos à CAIXA para financiamento 

ou nos programas de repasse. Podem se candidatar ao Selo as 

empresas construtoras, o Poder Público, empresas públicas de 

habitação, cooperativas, associações e entidades representantes de 

movimentos sociais.” (CAIXA, 2010, p. 21) 

 

A criação da certificação se deve ao fato da ausência de um sistema de 

classificação adaptado à realidade dos prédios habitacionais brasileiros. 

Como maneira de estimular a adoção de projetos sustentáveis, a Caixa 

Econômica concede empréstimos a juros mais baixos que o usual a 

empreendedores que adotam as diretrizes do Selo Azul em seus 

empreendimentos. 

A certificação proporciona uma economia nos recursos empregados 

tanto durante a construção do empreendimento quanto durante o seu uso, 

propiciando a redução no consumo de água, energia, reaproveitamento de 

águas pluviais e minimizando os impactos de ações climáticas como 

enchentes, etc. 

O selo funciona como guia prático para o auxilio de projetistas e 

empreendedores durante o processo de concepção e construção dos 

empreendimentos, sendo aplicado de maneira voluntária. A sua utilização 

garante que a construção atende exigências ambientais, representando valor 

agregado à edificação. 

O método utilizado pelo selo consiste na análise do atendimento dos 

critérios estabelecidos pela certificação, indicando assim se o empreendimento 

será certificado e em qual nível de certificação ele se enquadra, segundo a 

figura 13. 
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FIGURA 13: Níveis do Selo Casa Azul .  

Fonte CAIXA, 2010, p 21.  

A certificação em questão possui 53 critérios de avaliação, que estão 

distribuídos em 6 categorias, conforme enumerados na figura 14, de maneira a 

orientar a classificação do projeto. 

- Qualidade Urbana; 

Leva-se em conta a localização do empreendimento com a finalidade de 

proporcionar qualidade de vida aos moradores através da presença de 

equipamentos urbanos, bem como prever a melhoria do entorno onde foi 

instalado o empreendimento. 

- Projeto e Conforto; 

Estimula a adoção de técnicas que visem um maior conforto dentro dos 

empreendimentos, bem como estimula uma maior versatilidade da edificação, 

podendo ser adaptada às necessidades de outros usuários. Essa categorias 

também prioriza a diminuição dos impactos causados à vizinhança dos 

empreendimentos. 

- Eficiência Energética; 

Promove a redução do consumo de energia através da adoção de 

diversos equipamentos mais eficientes, do ponto de vista energético, bem 

como garante através do projeto, o uso consciente das fontes de energia. 

- Conservação de Recursos Materiais; 

Promove a gestão dos resíduos gerados durante a construção e 

operação dos edifícios, bem como promove a diminuição do desperdício de 

materiais utilizados. 

- Gestão Da Água; 

Proporciona aos usuários um maior gerenciamento da utilização deste 

recurso, através da utilização de equipamentos mais eficientes. Também visa a 
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gestão eficiente das águas pluviais, garantindo um melhor escoamento, 

evitando impactos à rede pública. 

- Práticas Sociais; 

Promove a capacitação dos trabalhadores envolvidos nas obras, bem 

como realiza campanhas de conscientização para os moradores de 

comunidades próximas aos locais dos empreendimentos. 

FIGURA 14: Critérios de classificação Selo Casa Azul.                                                    

Fonte CAIXA 2010, p 23. 
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FIGURA 14: Critérios de classificação Selo Casa Azul (continuação).                            

Fonte CAIXA 2010, p 23. 

 

 

 

 

 



46 
 

CAPITULO 2 EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIOS EM SÃO PAULO –

DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DOS SELOS AMBIENTAIS 

 Os selos ambientais tiveram sua aplicação na cidade de São Paulo 

somente na primeira década do século XXI, enquanto que nos EUA e Europa já 

eram empregados na década anterior. Apesar deste contexto tão recente de 

uso, considera-se importante compreender a dinâmica e a importância da 

possibilidade de aplicação resultante do processo de implantação e localização 

destes selos ambientais em edifícios de escritórios. Assim, é forte a presença 

de escritórios nas áreas mais centrais da cidade, porém, por exemplo, hoje são 

obsoletos, mas no futuro podem representar um significativo mercado para a 

certificação de construções existentes (existing buildings), do LEED, caso 

recebam retrofit. Apesar disto, o trabalho concentra-se na etapa recente, 

representada por edifícios novos, onde os selos de sustentabilidade através de 

documentação e interpretação mais rigorosa são corretamente empregados. 

 Ao longo do século XX, a cidade de São Paulo teve um importante 

desenvolvimento, transformando-se numa grande metrópole, através da 

mudança de sua economia, antes basicamente industrial, agora com uma forte 

participação do setor terciário, que proporcionou uma grande variedade de 

serviços. (MARIANO, 2012). Esta dinâmica trouxe uma mudança locacional 

compatível com as alterações das exigências de uso dos escritórios. 

 Houve a mudança no eixo da economia paulista e o desenvolvimento do 

setor terciário na capital. Os edifícios de escritórios ao longo dos cem anos 

passaram a ganhar importância e a se destacar com uma característica 

arquitetônica diferenciada, dentro de São Paulo. O desenvolvimento da capital 

trouxe também a evolução arquitetônica dos edifícios, tornando comum a 

busca por projetos mais ousados, com qualidade e tecnologias que 

permitissem o aumento da eficiência técnica e ambiental dos edifícios.   

 A importação de tecnologias construtivas e novos conceitos 

arquitetônicos estimulou de maneira gradativa a forma como os edifícios eram 

construídos no Brasil de acordo com as mudanças internacionais.  
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O saldo deste processo de desenvolvimento é o deslocamento dos principais 

sub centros de negócios, sua localização, dimensão e perfis de estoques de 

área construída. 

 É importante destacar que houve uma transformação profunda na 

concepção dos projetos dos edifícios de escritórios a partir da década de 1970. 

Assim, a alta dos preços da energia, reflexo da crise do petróleo de 1973, levou 

à busca por alternativas mais baratas. Nesta direção, o desenvolvimento de 

sistemas prediais e construtivos mais eficientes, motivados pela possível 

escassez dos recursos naturais, estimularam a construção de edifícios cada 

vez mais sustentáveis. 

 Os edifícios considerados sustentáveis são condomínios de alto padrão, 

que utilizam alta tecnologia construtiva e que buscam o uso racional de 

recursos naturais como matérias primas, água e energia, uso de materiais 

renováveis, redução da emissão de resíduos e qualidade ambiental do 

ambiente interno. 

 A partir da década de 1980, surgiu nos EUA o conceito de “Smart 

Building”, que consiste em utilizar sistemas construtivos e tecnologias de 

maneira a reduzir os custos operacionais dos edifícios, criando um ambiente 

adequado para o aumento da produtividade dos usuários e eliminação dos 

desperdícios. Os smart building têm como proposta principal fornecer aos seus 

usuários elementos como: segurança, conforto, qualidade do ambiente 

construído e redução de custos através da boa gestão da água e luz, bem 

como diminuição dos gastos com a manutenção do edifício. 

 No Brasil, o pioneiro em implantar novas tecnologias para o elevado 

nível de monitoramento e controle energético foi o edifício Citicorp/Citibank, em 

1986, na cidade de São Paulo. Dentre as tecnologias utilizadas no edifício 

estão: atendimento de elevadores por proximidade de chamada, controle de 

iluminação natural por zonas de luminância e produção de gelo para o ar 

condicionado, durante os horários quando as tarifas de energia são mais 

baixas. O uso do recurso de informática na década de 90 teve papel 

fundamental na maneira como o espaço de trabalho passou a ser concebido e 
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usado, demandando mudanças para que o espaço fosse apto a receber as 

novas tecnologias em desenvolvimento. 

 A necessidade de agregar valor e atrair investimentos aos 

empreendimentos imobiliários e, também a busca por melhorias na qualidade e 

desempenho dos edifícios, estimulou o desenvolvimento de produtos com 

características sustentáveis aos edifícios. Nesse contexto, observa-se a 

preocupação de agentes empreendedores pela busca de selos e certificações 

que medem o quanto são eficientes os empreendimentos, conferindo dessa 

maneira, mais valor aos edifícios construídos, além de gerar economia na 

gestão dos empreendimentos. É assim o caso do selo LEED (Leadership in 

Energy & Environmental Design), que consiste num sistema de classificação 

feito através da obtenção de determinada pontuação que traduz 

sustentabilidade do edifício. A obtenção dos “selos verdes”, que abrangem o 

LEED, o AQUA e outros, representa um diferencial aos edifícios, bastante 

valorizado pelo mercado imobiliário (MARIANO, 2012). 

 Em São Paulo, por se tratar de uma metrópole com grande importância 

econômica, observa-se ampla utilização dos selos sustentáveis nos edifícios de 

escritórios, sendo a capital que possui maior número de edifícios certificados. 

Desta maneira, a cidade de São Paulo foi escolhida para o estudo, na 

avaliação dos selos sustentáveis e edifícios certificados. 

2.1 DINÂMICA E LOCALIZAÇÃO 

 A expansão de novos centros teve papel importante na evolução da 

maneira de se conceber e construir os edifícios, levando-se em consideração, a 

região em que o edifício é implantado, bem como as mudanças tecnológicas 

desenvolvidas e demandadas ao longo das décadas. 

 Este tópico mostra de forma objetiva a mudança dos centros de 

negócios onde se localizam a maior parte dos edifícios de escritórios em São 

Paulo, centros que foram se deslocando de maneira gradual para sudoeste e 

sofrendo expansões ao longo das décadas. Atualmente existem em São Paulo, 

além do centro tradicional outros seis sub centros de negócios principais: 
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Paulista, Faria Lima, Marginal Rio Pinheiros, Itaim/Vila Olímpia, Berrini e 

Chácara Santo António. 

 O processo de industrialização, o fluxo de capital estrangeiro e de 

imigrantes no começo do século XX são considerados como fatores 

fundamentais para verticalização e expansão de São Paulo, transformando a 

cidade paulistana em metrópole. 

 São Paulo é considerada desde a década de 20 como centro de 

negócios de extensa região. O centro tradicional de São Paulo abrigou os 

primeiros arranha céus do Brasil. Ele é dividido em duas partes: o centro 

histórico e o novo, sendo que no último se localizaram os edifícios mais 

modernos da época, já com tipologia e layout mais adequados para receber 

escritórios. O centro tradicional passou por um processo de modificação 

urbana, com o plano de Avenida de Prestes Maia, que influenciou de maneira 

direta, a expansão da cidade. O plano previa o alargamento de diversas ruas e 

avenidas, fazendo a ligação do centro tradicional a outros locais mais 

afastados. Nele apareceram os primeiros arranha-céus de escritórios em 

concreto armado.  

 Até a década de 40, grande parte dos empreendimentos e edifícios de 

escritórios possuíam estilos ecléticos, neoclássicos e art-nouveau; e eram 

ocupados por profissionais autônomos, que demandavam pouca área, o que 

dificultava a manutenção e a atualização tecnológica do imóvel por conta da 

existência de muitos proprietários, com diversos interesses. As figuras 15 e 16 

mostram respectivamente os principais edifícios de escritórios com sua 

localização e a sua relação com os dados mais importantes para sua 

caracterização. 
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FIGURA 15: Mapa com a localização dos principais edifícios de escritórios no Centro de 

São Paulo.                                                                                                                             

Fonte: Mapa Desenvolvido Pelo Autor Baseado no Trabalho de (MARIANO, 2012). 

Na figura acima observa-se o perímetro do centro de São Paulo, que 

abrange todo o centro histórico e onde estão localizados os primeiros edifícios 

de escritórios da capital. 
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FIGURA 16: Tabela dos edifícios de escritórios mais relevantes do Centro de São Paulo. 

Fonte: Tabela Desenvolvida Pelo Autor Baseado no Trabalho de (MARIANO, 2012). 

Evidenciando a ausência de edifícios de escritórios certificados nessa área, 

tem-se a figura 16. A região central não possui um mercado que valoriza as 

certificações, porém, há perspectiva de que a área possui algum potencial, 

visto que existem edifícios na região que possuem qualidade e capacidade 

para receberem retrofit.  
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 Como exemplo da arquitetura dos primeiros escritórios de São Paulo, 

tem-se o edifício Sampaio Moreira, localizado na rua Libero Badaró, no centro 

de São Paulo.  

 

FIGURA 17: Edifício Sampaio Moreira.                                                                                 

Fonte Joannis Mihail Mouda, 2009, disponível em http://www.panoramio.com/photo/7639650. 

Acesso em 24/02/2015. 

Considerado o primeiro edifício de grande porte da capital paulista, ele tinha 

seu layout dividido em várias salas, conforme a figura 18.  Esta organização de 

planta contrasta com a dos projetos mais recentes, pois é muito parcelado em 

salas, com extensos corredores, comparado com os contemporâneos há 

alterações profundas do espaço de serviços em escritórios.  

 

FIGURA 18: Planta Baixa Edifício Sampaio Moreira.                                                         

Fonte: Imagem desenvolvida pelo autor baseada em foto do Google. 2014. 

http://www.panoramio.com/photo/7639650
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 Essa realidade foi mudando a partir da década de 1950, quando houve 

alteração na concepção de edifícios de médio e alto padrão em São Paulo, que 

passaram a ser caracterizados por fachadas imponentes e áreas mais 

adequadas para grandes escritórios. Aqui surgiram atributos, que serão 

progressivamente aperfeiçoados e valorizados nos escritórios mais recentes, 

indicando mudanças significativas no perfil das empresas e em suas demandas 

arquitetônicas. 

 Também na década de 1950, com o crescimento da economia brasileira, 

houve a necessidade de se buscar novas áreas locacionais para a construção 

dos novos edifícios, causando assim, o declínio do centro da cidade. Isto levou 

as empresas a ocupar um novo centro secundário de negócios, a Avenida 

Paulista, com a eclosão de novos empreendimentos. Um dos fatores 

fundamentais para a ocupação desse novo centro de negócios foi a saturação 

do antigo centro, acompanhada pela Lei nº 4313/1952, que liberou a 

construção na Avenida Paulista de: edifícios hospitalares, escolas, teatros, 

cinemas. Isto também impulsionou o processo de verticalização da área e 

regiões próximas, como: Higienópolis, Perdizes e Jardins. Nestes últimos, o 

processo se deu acompanhado pela presença de edifícios voltados aos fins 

residenciais, enquanto a Avenida Paulista recebeu preponderantemente 

edifícios comerciais e de escritórios. (MARIANO, 2012) 

 Na década de cinquenta, começaram a surgir os primeiros edifícios 

comerciais, na Avenida Paulista, onde até então, predominava a atividade 

residencial. Os edifícios Nações Unidas, composto por galerias comerciais e 

apartamentos (Abelardo de Souza, 1953), o Conjunto Nacional de galerias 

comerciais, escritórios e apartamentos (David Libeskind,1955) e o edifício 

Quinta Avenida (Pedro Paulo de Melo e Miguel Juliano) são alguns dos 

exemplos arquitetônicos dessa época. 

 O processo de ocupação da Avenida Paulista começou a ser 

consolidado a partir da década de 60, quando foi necessária uma remodelação 

da Avenida, que passou a exigir recuos de 10 metros em relação ao limite do 

lote e começou a adquirir as feições e características que tem hoje, com os 

calçadões largos e a ampliação da via para os veículos. 
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 A mudança do centro de negócios para a Avenida Paulista trouxe 

também uma evolução no conceito arquitetônico dos edifícios de escritórios, 

baseado na arquitetura de inspiração corbusiana, que apresentava uma 

diversidade de atividades dentro de um mesmo edifício, como: escritórios, 

comércio, lazer e residência, e que tinha como característica marcante, a 

mescla entre os espaços públicos e os espaços privados. O exemplo mais 

marcante deste modelo é o Conjunto Nacional, na esquina da av. Paulista com 

a rua Augusta. 

 A localização, as características essenciais e qualificações dos principais 

edifícios da Avenida Paulista são apresentados nas figuras 19 e 20. 
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FIGURA 19: Mapa com a localização dos principais edifícios de escritórios na região da 

Avenida Paulista.                                                                                                                  

Fonte: Mapa Desenvolvido Pelo Autor Baseado no Trabalho de (MARIANO, 2012). 
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FIGURA 20: Tabela de edifícios de escritórios mais relevantes da região da Avenida 

Paulista.                                                                                                                                 

Fonte: Tabela Desenvolvida Pelo Autor Baseado no Trabalho de (MARIANO, 2012). 
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 Esse novo centro de negócios apresentava edifícios de alto padrão, que 

abrigavam sedes de diversas instituições que exigiam espacialidade 

característica. Dentre essas características têm-se: andares com vãos livres, 

sem divisões, maior quantidade de vagas de estacionamento por m², facilidade 

do edifício para se adaptar às novas tecnologias, etc. 

 Houve dois tipos diferentes de programas para os edifícios de escritórios 

em São Paulo que caracterizaram a década de 50, sendo eles o 

edifício/conjunto e o galeria. O processo de urbanização da década de 50 

estimulou o desenvolvimento de novos programas funcionais e novas 

dimensões adequadas para o comercio e os serviços da época. Dessa 

maneira, estimularam o surgimento de novos conceitos arquitetônicos que 

viriam a criar novas relações dentro das cidades, entre o espaço público e o 

espaço privado.(FIALHO, 2007). 

 O exemplo mais marcante desta nova iniciativa é o Conjunto Nacional 

indicado na figura 21. 

 

FIGURA 21: Conjunto Nacional.                                                                                             

Fonte: http://blog.oppa.com.br/conjunto-nacional/. Acesso em  04/05/2014. 

http://blog.oppa.com.br/conjunto-nacional/
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Apesar de possuir hoje apenas dois edifícios certificados, conforme 

mostra o a tabela 11, a região da Avenida Paulista possui um amplo estoque 

de edifícios construídos, o que possibilita o processo de retrofit para futura 

certificação LEED. 

FIGURA 22: Edifícios de escritórios certificados pelo LEED na região da Avenida 

Paulista.                                                                                                                    

Fonte, imagem baseada em tabela disponível no site do GBC BRASIL 2014. 

 A alta nos preços dos terrenos, a limitação do coeficiente de 

aproveitamento na área da Avenida Paulista, bem como a instabilidade da 

economia nas décadas de 70 e 80 causaram novamente o deslocamento do 

mercado no sentido Sul e Oeste, em busca de novas regiões, ainda pouco 

exploradas e com preços fundiários menores, como a Avenida Brigadeiro Faria 

Lima e a Avenida Luís Carlos Berrini, provocou, uma transformação completa 

no perfil das edificações aí localizadas, bem como no desenho dos edifícios, 

que seguiam novas diretrizes demandadas pelo mercado.  

   “O processo de transferência do centro de negócios continuaria  

  em direção sul e norte nos anos 60, acompanhando a ocupação dos  

  elegantes bairros do Jardim Europa, Jardim Paulistano, Jardim América  

  e Alto de Pinheiros, em direção ao rio Pinheiros e ao Morumbi. Nos  

  anos 70, outros eixos seriam formados ao longo da Avenida Faria Lima, 

  e da Avenida Luis Carlos Berrini, no Brooklin.” (FIALHO, 2007, p. 97). 

 No inicio da década de 70 a região da Avenida Faria Lima, 

compreendida pela própria Avenida Faria Lima, bem como nas ruas paralelas a 

ela, cruzando o bairro Jardim Paulistano e com acesso direto à região da 

Avenida Paulista. Essa região atraiu investimentos imobiliários por estar 

circundada por bairros de alto padrão, numa localização estratégica. A 

construção de edifícios de escritórios, como o Edifício Capitânea e o Saint 

James Park marcou a fase de intenso desenvolvimento da região. É importante 

a utilização nos edifícios dessa área, do modelo baseado nos projetos do 
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arquiteto Mies Van Der Rohe, que consistia em edifícios cujo layout era 

constituído por um coração (Core) central de serviços e circulação vertical, 

circundada pela área de trabalho com aumento da área útil nos andares. Outra 

característica desses edifícios é o considerável número de vagas de garagem.  

  

 

FIGURA 23: Mapa com a localização dos principais edifícios de escritórios na região da 

Avenida Brigadeiro Faria Lima.                                                                                           

Fonte: Mapa Desenvolvido Pelo Autor Baseado no Trabalho de (MARIANO, 2012). 
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FIGURA 24: Tabela de edifícios de escritórios mais relevantes na região da Faria Lima. 

Fonte: Tabela Desenvolvida Pelo Autor Baseado no Trabalho de (MARIANO, 2012). 

 Como é dito anteriormente, tem-se como exemplo do início da ocupação 

da Avenida Faria Lima Edifício Capitânia (1973), constante das figuras 25 e 26, 

cujos autores foram os arquitetos Pedro Paulo Saraiva, Sergio Fischer e 

Henrique Cambiaghi Filho. Ele localiza-se na esquina da Avenida Faria Lima 

com a Avenida Cidade Jardim. Outro importante na época é o Edifício ACAL de 

1974, localizado também na Avenida Faria Lima, de autoria também de Pedro 
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Paulo Saraiva. Além destes, outros edifícios podem ser considerados como 

relevantes da arquitetura coorporativa da época, como o Edifício Morumbi 

(1973), o Edifício Saint James Park (1973), o Edifício Barros Loureiro (1972) e 

o Edifício Asahi (1973). 

 

FIGURA 25: Edifício Capitânea.                                                                                                                                                                 

Fonte: http://www.arquiteturabrutalista.com.br. Acesso em 05/04/2014. 

 

FIGURA 26: Planta Baixa Edifício Capitânea.                                                                                                                 

Fonte: http://blog.pjvarquitetura.com.br/. 05/04/2014. 

http://www.arquiteturabrutalista.com.br/
http://blog.pjvarquitetura.com.br/
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 Recentemente há a mudança do perfil dos usuários dos 

empreendimentos com nível de exigência internacional, isto leva a uma 

demanda por edifícios de maior qualidade, que reflete-se nos 

desenvolvimentos de sistemas de ar condicionado mais eficientes, meios de 

transporte internos mais confiáveis, melhores sistemas de energia bem como 

maior oferta de vagas por m². 

 Na região da Av. Faria Lima pode-se encontrar alguns edifícios que 

receberam a certificação LEED. A maior parte deles são edifícios de alto 

padrão, ocupados por diversas empresas. Estes edifícios estão listados na 

figura 27, indicando uma potencialidade do estoque de edifícios construídos 

para receber a certificação LEED. 

FIGURA 27: Edifícios de escritórios certificados pelo LEED na região da Avenida 

Brigadeiro Faria Lima.                                                                                                                   

Fonte, imagem baseada em tabela disponível no site do GBC BRASIL 2014. 

 Apesar de sua ocupação ter se iniciado no começo da década de 70, a 

região da Marginal Pinheiros alcançou notoriedade como sub centro de 

negócios a partir da década de 90, com a construção do Bank of Boston e o 

World Trade Center. A região compreende toda a área ao longo da Marginal 

Pinheiros, iniciando no encontro da mesma com a marginal Tietê até o 

cruzamento com a Avenida Interlagos. A região é servida pela rede de 

transporte público ferroviário (CPTM) que tem ligação direta com a linha 

amarela do Metrô. O início dos anos 2000 marcou a consolidação da região 

como importante área de atividade corporativa, com o lançamento de diversos 

empreendimentos de escritórios voltados para grandes investidores, em 

especial, edifícios de padrão AAA. 
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 Contando com grande parte do estoque de edifícios com certificação 

LEED na cidade de São Paulo, a Marginal Pinheiros concentra também grande 

parte dos edifícios de escritórios de São Paulo. A tendência da região de 

receber mais edifícios com certificação, deve-se ao fato que aí estão instaladas 

muitas empresas de porte internacional. A figura 28 mostra os principais 

edifícios, bem como os que possuem certificação LEED localizados na 

Marginal Pinheiros. 

 

FIGURA 28: Tabela de edifícios de escritórios mais relevantes na região da Marginal 

Pinheiros.                                                                                                                              

Fonte: Tabela Desenvolvida Pelo Autor Baseado no Trabalho de (MARIANO, 2012). 
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FIGURA 29: Edifícios de escritórios certificados pelo LEED na região da Marginal 

Pinheiros.                                                                                                                              

Fonte, imagem baseada em tabela disponível no site do GBC BRASIL 2014. 

 Com a ocupação iniciada na década de 70, as regiões Itaim e Vila 

Olímpia passaram por um adensamento a partir da década de 90 e 2000, com 

a construção de muitos edifícios de escritórios e também residenciais 

localizados entre as Avenidas Nove de Julho, Hélio Pelegrino, São Gabriel e a 

Marginal Pinheiros. A região abriga edifícios de porte A e AAA, ocupados por 

empresas de grande porte.  

 No decorrer da década de 90, essas regiões se firmaram como 

importante sub centros de negócios, com a construção de edifícios de elevada 

relevância, como o Corporate Plaza, além de contar com elevados 

investimentos de incorporadoras, que leva a um aumento na qualidade dos 

edifícios, como é exigido pelo mercado imobiliário atual.  

Hoje essa área possui grande diversidade de empreendimentos e 

valorização imobiliária, tendo como destaque, edifícios de alto padrão. A rápida 

transformação e modificação das atividades da área, sem que houvesse o 

desenvolvimento da infraestrutura local, causaram grandes problemas e 

transtornos, decorrentes da concentração de atividades e alta taxa de 

motorização.  
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As figuras 30 e 31 mostram a localização e informações básicas dos 

principais edifícios do Itaim/Vila Olímpia.  

FIGURA 30: Mapa com a localização dos principais edifícios de escritórios na região do 

Itaim/Vila Olímpia.                                                                                                                 

Fonte: Mapa Desenvolvido Pelo Autor Baseado no Trabalho de (MARIANO, 2012). 
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FIGURA 31: Tabela de edifícios mais relevantes da região do Itaim/Vila Olimpia.        

Fonte: Tabela Desenvolvida Pelo Autor Baseado no Trabalho de (MARIANO, 2012). 

 É muito relevante o fato que a região do Itaim e da Vila Olímpia 

concentram a maior parte dos edifícios com certificação LEED aa cidade de 

São Paulo, despontando como importante centro de negócios. A região 

comporta edifícios de alto padrão, também comporta um grande estoque de 

edifícios construídos, aptos a receber o LEED para edifícios existentes, bem 

como tem grande potencial para receber novos edifícios projetados segundo os 

padrões de sustentabilidade. Na tabela 20 enumera os edifícios certificados 

pelo LEED localizados na região do Itaim e Vila Olímpia. 
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FIGURA 32: Edifícios de escritórios certificados pelo LEED na região do Itaim/Vila 

Olimpia.                                                                                                                                   

Fonte, imagem baseada em tabela disponível no site do GBC BRASIL 2014. 

 A região da Berrini desenvolve-se ao longo da avenida de mesmo nome, 

tendo como limites, as avenidas Bandeirantes e Roque Petroni Junior. Teve 

sua ocupação iniciada na década de 70, com a participação direta e ativa da 

construtora Bratke e Collet, responsável pelo lançamento de empreendimentos 

no local e que marcou o inicio e o desenvolvimento da área como importante 

subcentro de negócios. A região hoje é constituída por lançamentos de alto 
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padrão, tendo se transformado numa das zonas com forte expansão de 

empreendimentos. As figuras 33 e 34 indicam os principais empreendimentos. 

 

FIGURA 33: Mapa com a localização dos principais edifícios de escritórios na região da 

Berrini.                                                                                                                                   

Fonte: Mapa Desenvolvido Pelo Autor Baseado no Trabalho de (MARIANO, 2012). 
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FIGURA 34: Tabela de Edifícios da região da Berrini.                                                        

Fonte: Tabela Desenvolvida Pelo Autor Baseado no Trabalho de (MARIANO, 2012). 

 A região da Berrini possui alguns edifícios certificados pelo selo LEED, 

entre eles um dos estudos de caso apresentado neste trabalho, o edifício Eco 

Berrini. Hoje ela tem grande potencial para receber edifícios de alto padrão 

com a certificação LEED, sendo um centro de negócios promissor. 

 

FIGURA 35: Edifícios de escritórios certificados pelo LEED na região da Berrini.        

Fonte, imagem baseada em tabela disponível no site do GBC BRASIL 2014. 
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Localizada mais distante dos demais subcentros de negócios da capital, 

a Chácara Santo Antônio começou a ser ocupada na década de 70, porém, 

somente na década de 80 é que os empreendimentos imobiliários ganharam 

impulso na região. Foi inicialmente ocupada por edifícios de pequeno porte, 

com no máximo três pavimentos. Contando atualmente com alguns edifícios de 

grande porte, porém, a região ainda mantém muitas das características 

originais com residências e organização horizontal. 

 

FIGURA 36: Mapa com a localização dos principais edifícios de escritórios na região da 

Chácara Santo António.                                                                                                       

Fonte: Mapa Desenvolvido Pelo Autor Baseado no Trabalho de (MARIANO, 2012). 
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FIGURA 37: Tabela de Edifícios da região da Chácara Santo António.                          

Fonte: Tabela Desenvolvida Pelo Autor Baseado no Trabalho de (MARIANO, 2012). 

Apesar de possuir poucos edifícios com certificação LEED, a região da 

Chácara Santo António tem algum potencial para receber edifícios certificados 

de médio padrão e escala, porém com importante impacto no entorno. 

 

FIGURA 38: Edifícios de escritórios certificados pelo LEED na região da Chácara Santo 

António.                                                                                                                                 

Fonte, imagem baseada em tabela disponível no site do GBC BRASIL 2014. 

 Voltando ao conjunto da cidade de São Paulo, na década de 1980 vê-se 

uma continuidade do padrão demandado e produzido na década de 1970, com 

a consolidação de edifícios com plantas livres com as mais variadas 

disposições internas, porém, observa-se evolução tecnológica dos edifícios 

como: adoção de sistemas de automação, ar condicionado, revestimentos e 

caixilharia inovadora. Acrescenta-se como características dos 

empreendimentos da época o início da utilização de painéis de vidro nas 

fachadas. Além dessas mudanças físicas ocorreu então o início do uso de 

equipamentos e instalações voltados a garantir a segurança do edifício, como 

fica claro no parágrafo à seguir: 
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   “As principais características dos empreendimentos desta  

  década, segundo Chicca, são: grandes lajes, voltadas para poucos  

  ocupantes, proporção de adaptabilidade e acesso, boa oferta de vagas,  

  sistemas modernos de refrigeração de ar, preocupação com custos de  

  manutenção e controle de acesso.” (MARIANO, 2012, p. 115). 

 

 

FIGURA 39: Mapa De São Paulo Com os Sub Centros De Negócios.                             

Fonte: Mapa Desenvolvido Pelo Autor Baseado no Trabalho de (MARIANO, 2012). 
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 A partir das informações obtidas, pode-se afirmar que o potencial para 

obtenção de certificações sustentáveis em São Paulo é muito grande, 

representando 56,5% do total do país, conforme é indicado na figura 40, onde 

comparecem as demais unidades da federação. 

 

FIGURA 40: Registros LEED por unidade federativa.                                                                              

Fonte. GBC Brasil 2014. 

2.2 PERFIL IMOBILIÁRIO RECENTE 

 As novas exigências do mercado imobiliário aliadas aos avanços 

tecnológicos estimularam as mudanças, tanto na maneira de se construir 

edifícios, quanto na forma de criar ambientes e de organizar espaços de 

trabalho. 

 Algum dos fatores que levaram as empresas a buscarem edifícios 

baseados em novos padrões e moldes internacionais deve-se às mudanças na 
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organização do trabalho, na relação entre as atividades oferecidas e o 

ambiente em que essas atividades e serviços se desenvolvem. Desta maneira, 

com a chegada de empresas multinacionais, houve um maior investimento em 

edifícios de padrão AAA (alto padrão), também chamados de triple A, que além 

disto possuem melhor rentabilidade imobiliária. 

  É importante destacar que as demandas do mercado imobiliário e as 

exigências impostas pelo mesmo fizeram surgir uma mudança nas 

características nos edifícios de escritórios, conforme a época em que foram 

implantados e a região em que se encontravam. O edifício passou de apenas 

local de suporte, para ambiente de suma importância no desenvolvimento das 

atividades, sendo considerado como parte importante do processo de produção 

dos serviços. (VERONEZI, 2004) 

 Por outro lado, há a adoção pelo mercado imobiliário, de um sistema de 

classificação de edifícios, resultante de uma avaliação baseada em atributos 

escalas. Ela é concebida levando-se em conta, diversas características como: 

localização do edifício, elementos físicos da construção, bem como o valor da 

locação do espaço e o padrão econômico do inquilino. (MARIANO, 2012) 

 Atualmente o sistema de classificação leva em conta características que 

são avaliadas de acordo com o nível de eficiência demandado pelo edifício 

como: supervisão e controle predial, ar condicionado central, telecomunicação 

e informática, detecção e combate a incêndios, sistema 

elétrico/iluminação/hidráulico, segurança patrimonial, elevadores, 

estacionamento, fachadas, lobby, eficiência do projeto e localização dentro da 

cidade. 

Dentre as classificações do mercado imobiliário em uso no Brasil tem-se: 

a) Bolsa de Imóveis do Estado de São Paulo: AA, A, B, C; 

b) Brazil Realty: AAA, AA, A, B, C; 

c) CB Richard Ellis: A, B, C; 

d) Colliers International: A+, A, B, C; 
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e) Cushman & Wakefield Semco: A, B, C; 

f) Jones Lang LaSallu: AA, A, B, C; 

g) Tichman Speyder Método: A, B, C.  

 Dentre as classificações apresentadas, são analisados os edifícios com 

certificação sustentável enquadrado nas categorias superiores (A, AA e AAA), 

que constituem os empreendimentos mais rentáveis do ponto de vista 

imobiliário, que portanto têm maior interesse na aplicação destes padrões. 

Dentre os padrões escolhidos deve ser dado destaque especial aos chamados 

Triple A ou AAA, que assim são definidos:  

   “Triple A (terminologia utilizada para prédios que atendem a  

  requisitos arquitetônicos e tecnológicos de alto padrão de qualidade, e  

  que possuem lajes superiores a 800 m², relação entre número de vagas 

  e área útil menor que 1:35 m², projeto inovador, alto padrão construtivo,  

  preocupação com a qualidade do ambiente de trabalho, controle do  

  usuário sobre ambiente, localização de destaque e atenção   

  à imagem externa.” (FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE  

  ONE) 
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CAPITULO 3 APLICAÇÃO DOS SELOS SUSTENTÁVEIS EM EDIFÍCIOS DE 

ESCRITÓRIOS EM SÃO PAULO 

 Como o mais importante centro econômico e financeiro do país, a cidade 

de São Paulo, possui o papel de polarizar as novas tendências e tecnologias 

demandadas e trazidas pelo mercado, especialmente internacional. 

 Como foi exposto anteriormente, o mercado imobiliário voltado para os 

edifícios de escritórios, teve uma evolução gradativa em relação à localização, 

às tecnologias empregadas e soluções técnicas. Dentre as ferramentas de 

diferenciação utilizadas pelo mercado, observa-se a aplicação dos selos 

sustentáveis. Isto tem maior destaque na cidade de São Paulo, onde se 

concentram a maior parte dos empreendimentos certificados. Segundo 

informação do GBC Brasil, São Paulo possui mais de 200 edifícios certificados 

ou em processo de certificação. Dentre estes escritórios certificados a maior 

parte destes são localizados na região da Faria Lima, Berrini, Itaim e Vila 

Olímpia. 

Há uma preocupação dos empreendedores quando utilizam os selos e 

as certificações para medir o quanto são eficientes os empreendimentos. Esta 

mensuração confere valor aos edifícios construídos, além de gerar economia 

na gestão dos edifícios. Em São Paulo há uma ampla utilização dos selos 

sustentáveis nos edifícios de escritórios, sendo o local com o maior número de 

edifícios certificados no país. 

 Desta maneira, foram escolhidos quatro edifícios estudos de caso, uma 

vez que possuem grande importância por terem sidos os primeiros a receber as 

certificações LEED e AQUA, com exceção do edifícios Eco Berrini. 
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FIGURA 41: Localização dos edifícios de escritórios escolhidos como estudos de caso. 

Fonte: Imagem desenvolvida pelo autor, baseada em mapas do GOOGLE 2014.  
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3.1 ESTUDOS DE CASO 

 3.1.1 Cidade Jardim Corporate Center (AQUA) 

 

FIGURA 42: Vista Cidade Jardim Corporate Center.                                                                   

Fonte: www.corporatecidadejardim.com.br/img/overview.jpg. Acesso em 06/05/2014. 

 Localizado junto a Marginal Pinheiros, o Cidade Jardim Corporate Center 

foi o primeiro edifício comercial certificado pelo processo AQUA. De 

propriedade da incorporadora JHSF, Possui área construída total de 189.000 

m² e aproximadamente 10.000m² de jardins. Tem ligação direta com o 

Shopping Cidade Jardim. O Cidade Jardim Corporate Center é composto por 

três torres de escritórios e faz parte de um complexo de uso misto de grande 

escala. Ele é formado por elas e mais nove edifícios residenciais do Parque e o 

Shopping Cidade Jardim. O projeto foi concebido pelo arquiteto Pablo 

Slemenson e foi desenvolvido dentro dos critérios atuais de sustentabilidade. 

Suas obras foram iniciadas em 2009 e foi inaugurado em agosto de 2012.  

http://www.corporatecidadejardim.com.br/img/overview.jpg
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FIGURA 43: Planta do complexo de uso misto formado pelo Cidade Jardim Corporate 

Center, Parque Cidade Jardim e Shopping Cidade Jardim.                                                      

Fonte: www.corporatecidadejardim.com.br/master-plan.html. Acesso em 06/05/2014. 

 Dentre os critérios de sustentabilidade aplicados pode-se enumerar os 

seguintes aspectos: a eficiência energética das fachadas, com a maximização 

da iluminação natural aliada ao aumento do conforto térmico; redução do 

consumo de água e aproveitamento da água pluvial; gestão de resíduos 

gerados tanto durante o processo de construção quanto no uso diário do 

edifício já concluído e a utilização de madeira certificada.   

 

FIGURA 44: Planta Baixa do Pavimento Tipo 1º ao 3º pavimento do edifício Cidade 

Jardim Corporate Center.                                                                                                                     

Fonte: (http://prisciladelima.com.br/wp-content/uploads/2013/03/Planta-andar-tipo-

406x300.png. Acesso em 06/05/2014. 

http://www.corporatecidadejardim.com.br/master-plan.html
http://prisciladelima.com.br/wp-content/uploads/2013/03/Planta-andar-tipo-406x300.png
http://prisciladelima.com.br/wp-content/uploads/2013/03/Planta-andar-tipo-406x300.png
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FIGURA 45: Planta Baixa do Pavimento Tipo 4º ao 7º do edifício Cidade Jardim Corporate 

Center.                                                                                                                                   

Fonte: http://prisciladelima.com.br/wp-content/uploads/2013/03/Planta-andar-tipo4-406x300.jpg. 

Acesso em 06/05/2014. 

 Na fase de construção foi feito o monitoramento do consumo de 

recursos naturais necessários à execução, como a água e a energia elétrica, 

bem como o controle da poluição e do impacto na vizinhança.  

 O edifício é dotado de sistemas de caixilharias e persianas responsáveis 

por controlar a luminosidade dentro dos ambientes, bem como da entrada de 

calor. Foram utilizados também o sistema VRF (variable refrigerant flow) de ar 

condicionado, que não utiliza CFC (clorofluorocarboneto). Há também o reuso 

de 100% da água para irrigação dos jardins. Além dessas soluções 

tecnológicas, o uso de sistemas construtivos de menor impacto, conjugados 

com o desenho do edifício, também contribuem para alcançar o seu caráter 

mais sustentável. Além disto, localização das vagas de garagem no subsolo 

reduzem a formação de ilhas de calor, diminuindo as áreas asfaltadas para 

esta finalidade, abrigando áreas verdes. Utilizando tecnologias que demandam 

menos recursos naturais, o complexo de edifícios conta com a redução do 

consumo de água em 63% e de energia em 29%, quando comparados em área 

com outros empreendimentos tradicionais.  

http://prisciladelima.com.br/wp-content/uploads/2013/03/Planta-andar-tipo4-406x300.jpg
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Durante o processo de construção em 2009, o complexo já havia sido pré-

certificado pelo selo LEED, porém, optou-se pela certificação AQUA, desta 

maneira, o projeto foi todo adaptado seguindo os critérios impostos pela 

Fundação Vanzolini, conforme dito anteriormente, se divide em 14 categorias, 

classificadas em “bom”, “superior” e “excelente”. Em 9 categorias, o Cidade 

Jardim alcançou a classificação “Excelente” e 5 categorias com classificação 

“Superior”. Dentre as estratégias adotadas para que fosse atendida cada 

categoria tem-se: 

1- Relação do edifícios como o entorno imediato: 

Através do incentivo ao uso dos meios de transportes públicos bem 

como o desenvolvimento de programas com a finalidade de atender as 

comunidades localizadas próximas aos empreendimentos através da 

capacitação profissional nos moradores dessas áreas. Implantação de 

bicicletários bem como a melhora no conforto térmico das áreas 

próximas através do desenvolvimento de uma trabalho de paisagismo. 

 

2- Escolha de produtos, equipamentos, processos e sistemas construtivos:  

A utilização de materiais de baixo impacto ambiental seguindo 

rigidamente as normas da ABNT, bem como a utilização de materiais 

fabricados em locais relativamente próximos, minimizando os impactos 

do transporte desses materiais. 

 

3- Gestão do canteiro de obras: 

Foram adotadas práticas para evitar o impacto ambiental durante o 

processo de construção dos edifícios como o uso de lava-rodas para 

evitar a dispersão de sedimentos, treinamento dos operários, gestão do 

consumo de água e energia, gestão dos resíduos gerados com a 

reciclagem e beneficiamento de cerca de 83% dos resíduos gerados 

durante a obra, etc. 
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4- Gestão de energia: 

Uso de vidros com controle solar nas fachadas, adoção de persianas 

com sensores de luminosidade e uso do sistema de ar condicionado 

VRF (Variable Refrigerant Flow). 

 

 

5- Gestão da água:  

Utilização de equipamentos como louças e metais de baixo consumo, 

torneiras com sensor de presença, descargas com duplo fluxo, 

reaproveitamento das águas cinzas para irrigação, bacias sanitárias e 

lavagem de áreas externas. 

 

6- Gestão dos resíduos de uso e operação do edifício: 

Separação dos resíduos gerados durante o uso do edifício que são 

encaminhados para a reciclagem, armazenamento de resíduos 

orgânicos e considerados perigosos.  

 

7- Manutenção do edifício: 

Utilização de sistemas de automação que auxiliam na gestão dos 

sistemas prediais, como ar condicionado e iluminação das áreas 

comuns. 

 

8- Conforto térmico: 

Esta estratégia complementa a gestão de energia, uma vez que a 

utilização de sistemas de caixilharia com vidros com controle solar, bem 

como o uso de persianas com sensores, melhoram o conforto térmico 

dentro do edifício, minimizando assim o gasto com energia para a 

refrigeração dos ambientes. 

 

9- Conforto acústico: 

O uso de materiais isolantes nas fachadas, divisórias e forros minimizam 

os ruídos provenientes da rua, no caso a Marginal pinheiros. 
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10-  Conforto visual:  

Ainda integrado com a gestão de energia, o uso de vidros com proteção 

solar garantem um ambiente interno com equilíbrio luminoso bem como 

auxilia no conforto térmico dos ambientes. 

 

11- Qualidade do ar interno: 

 Utilização de tintas e vernizes com baixo teor de emissão de compostos 

orgânicos voláteis, filtragem do ar que entra no edifício, etc. 

 

12- Limpeza dos ambientes internos: 

Os ambientes foram projetados de maneira a facilitar o processo de 

limpeza. 

 

13-  Qualidade da água: 

Separação total do sistema de água potável do não-potável com a 

finalidade de se evitar contaminação. 

 

 Sendo o primeiro edifícios de escritórios a receber o selo AQUA 

no Brasil, o edifício Cidade Jardim serviu como exemplo para que outros 

edifícios também buscassem uma certificação de sustentabilidade 

adequada à realidade nacional, uma vez que o AQUA foi adaptado ao 

Brasil. Também deve-se levar em conta que, as tecnologias empregadas 

bem como a capacitação dos profissionais deu grande impulso a outros 

empreendimentos. 
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3.1.2 ECO Berrini - (LEED) 

 

FIGURA 46: Edifício Eco Berrini.                                                                                                  

Fonte: http://aflalogasperini.com.br/?portfolio=eco-berrini. Acesso em 10/05/2014. 

 O empreendimento é localizado na Avenida Engenheiro Luiz Carlos 

Berrini e ocupa uma faixa que liga a Berrini à Avenida Marginal Pinheiros. O 

edifício Eco Berrini teve seu projeto desenvolvido pelo escritório de arquitetura 

Aflalo Gasperini, e suas obras de construção concluídas em 2011. O projeto é 

constituído por uma única torre de escritórios com aproximadamente 140 

metros de altura, com 32 pavimentos tipo e um edifício garagem anexo. O 

edifício possui também garagens distribuídas em cinco subsolos e quatro sobre 

solos, com área total de 92.475m² e ligação direta com o shopping D&D e 

edifício WTC.  

 O projeto constitui a segunda etapa do empreendimento já projetado 

pelo mesmo escritório na década de 80 e onde havia um pequeno prédio de 

escritórios, que foi demolido, e um edifício garagem.  

http://aflalogasperini.com.br/?portfolio=eco-berrini
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 No local onde foi implantado o Eco Berrini, como foi comentado 

anteriormente havia um edifício de escritórios, que possuía poucas vagas de 

garagem e pés direito baixos. Ele foi implodido, dando lugar ao Eco Berrini. 

Houve também compra de potencial construtivo através da aquisição de 

Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACS) uma vez que o 

empreendimento se encontra dentro da área da Operação Urbana Águas 

Espraiadas. 

   “Com uma fachada transparente permite uma integração visual com o  

  urbano. No coroamento um recesso na forma, permite a criação de um terraço  

  com uma vista incrível da cidade.” (http://aflalogasperini.com.br/?portfolio=eco- 

  berrini, acesso em junho de 2014).  

 

FIGURA 47: Planta de Implantação do Edifício ECO Berrini.                                                      

Fonte: (http://adbr001cdn.archdaily.net/wp-

content/uploads/2012/03/1332362347_02_aflalo_gasperini_eco_berrini_drawing02_ground_flo

or_plan.jpg). Acesso em 15/01/2014. 

 Conforme expostos nas figuras 47 e 48, a planta apresenta um layout 

miesiano, com o core de serviços no centro e as demais áreas do pavimento, 

livres para abrigas as mais diversas atividades. 

http://aflalogasperini.com.br/?portfolio=eco-%09%09%09berrini
http://aflalogasperini.com.br/?portfolio=eco-%09%09%09berrini
http://adbr001cdn.archdaily.net/wp-content/uploads/2012/03/1332362347_02_aflalo_gasperini_eco_berrini_drawing02_ground_floor_plan.jpg
http://adbr001cdn.archdaily.net/wp-content/uploads/2012/03/1332362347_02_aflalo_gasperini_eco_berrini_drawing02_ground_floor_plan.jpg
http://adbr001cdn.archdaily.net/wp-content/uploads/2012/03/1332362347_02_aflalo_gasperini_eco_berrini_drawing02_ground_floor_plan.jpg
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FIGURA 48: Planta Pavimento Tipo do Edifícios ECO Berrini.                                                     

Fonte: (http://www.archdaily.com.br/br/01-39533/eco-berrini-aflalo-gasperini-arquitetos/03-

aflalo-gasperini_eco-berrini_drawing03_typical-floor-plan/). Acesso em 15/01/2014. 

 

FIGURA 49: Corte do edifício ECO Berrini. Fonte: 

(http://aflalogasperini.com.br/?portfolio=eco-berrini). Acesso em 15/01/2014. 

http://www.archdaily.com.br/br/01-39533/eco-berrini-aflalo-gasperini-arquitetos/03-aflalo-gasperini_eco-berrini_drawing03_typical-floor-plan/
http://www.archdaily.com.br/br/01-39533/eco-berrini-aflalo-gasperini-arquitetos/03-aflalo-gasperini_eco-berrini_drawing03_typical-floor-plan/
http://aflalogasperini.com.br/?portfolio=eco-berrini
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 O edifício recebeu o selo LEED CS (core & shell) no nível Platinum, 

conferido pela CBG Brasil, atingindo 45 pontos do total, por utilizar diversas 

estratégias e mecanismos responsáveis pelo uso racional da água, além do 

tratamento e reaproveitamento das águas cinzas, gestão de resíduos 

produzidos durante a obra e posteriormente, durante a operação do edifício e a 

gestão e eficiência energética.  

 As suas fachadas foram projetadas levando-se em conta a orientação 

solar, conferindo desta maneira, um menor impacto térmico nos ambientes 

internos e por consequência, a diminuição do consumo de energia elétrica, 

decorrente dos sistemas de iluminação e ar condicionado.  

   “O sistema de ar condicionado utiliza caixas VAVs e   

  condicionadores de ar tipo fancoils acionados por variadores de   

  frequência. Foram previstos ainda um sistema de vazão de ar exterior,  

  que será modulado em cada pavimento por um registro com atuador  

  proporcional, e um sistema de resfriamento noturno de modo a pré- 

  resfriar o ar exterior através da recuperação de calor do ar exaurido pelo 

  sistema de exaustão dos banheiros. Essas ações proporcionaram  

  economia de 40% no consumo de água e 30% de energia.”      

 (http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2012/dezembro/retrospectiva-2012- 

 6-construcoes-que-receberam. Acesso em 10 agosto de 2013)  

 O projeto contou também com sistemas de aproveitamento de água da 

chuva bem como reuso das “águas cinzas”, sendo utilizadas na irrigação dos 

jardins do edifício, para abastecer o sistema de descaga dos sanitários e no 

resfriamento dos sistemas de ar-condicionado além de contar com algumas 

tecnologias usuais, como o uso de torneiras de acionamento automático com 

tempo predeterminado. 

 Além do uso de tecnologias, a gestão do edifício buscou conscientizar os 

usuários do prédio de maneira a diminuir o consumo de recursos naturais. Essa 

conscientização é de vital importância, uma vez que essas práticas possam se 

tornar usuais não apenas no ECO Berrini como também em outros edifícios. 

  

     

http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2012/dezembro/retrospectiva-2012-
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3.1.3 Rochaverá corporate tower – (LEED) 

  

FIGURA 50: Complexo empresarial Rochaverá Corporate Tower.                                       

Fonte: (http://www.tishmanspeyer.com.br/comercial-rochavera-conceito.php). Acesso em 

18/03/2014. 

 O Complexo Multifuncional Rochaverá Corporate Tower, é localizado na 

Berrini, na Avenida das Nações Unidas próximo aos centros comerciais 

Morumbi e Market Place. O Rochaverá oferece acesso direto a esses centros 

comerciais. O complexo também possui fácil conexão com todas as regiões da 

cidade, devido à proximidade com avenidas de grande importância, como:  

Marginal Pinheiros,  Avenida Roque Petroni,  Avenida Luis Carlos Berrini e 

aAvenida Jornalista Roberto Marinho. O empreendimento também está 

integrado com a estação Morumbi do Trem Metropolitano, já em operação, cuja 

linha é interligada com a linha quatro (amarela) do Metrô. 

 O complexo foi idealizado inicialmente em 1999, pelos escritórios Aflalo 

Gasperini e Pura Arquitetura, o edifício passou por diversas etapas de 

concepção, a fim de se obter o projeto ideal, baseadas tanto na atual legislação 

do local onde seria implantado, quanto na real necessidade dos 

empreendedores. 

 Durante a fase de estudos preliminares, houve várias propostas para as 

dimensões dos escritórios, com o coeficiente de aproveitamento (CA) do 

terreno era de 1,5.  Ao longo do processo de concepção, houve a possibilidade 

de aumentar o CA através da compra de potencial construtivo de outras áreas, 

http://www.tishmanspeyer.com.br/comercial-rochavera-conceito.php
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era o caso da Operação Urbana Centro, que consistia numa operação de 

revitalização do centro velho e de outros bairros degradados de São Paulo, 

resultando então, num CA de 3, dobrando a possibilidade construtiva do 

terreno. Esta possibilidade não se realizou, uma vez que não foi aprovado este 

instrumento na Operação Centro. 

 A partir de 2001 ocorreu uma reformulação das diretrizes do 

zoneamento da cidade de São Paulo, associada à Operação Urbana Águas 

Espraiadas. A Avenida Águas Espraiadas, que era margeada por favelas, 

cederia espaço para um complexo viário composto pela Avenida Jornalista 

Roberto Marinho (antiga Águas Espraiada), e revitalizada, com ponte estaiada 

e novos espaços públicos de lazer e esportes, conforme Lei Municipal nº 

13.260/01. 

 

FIGURA 51: Perímetro da Operação Urbana Águas Espraiadas.                                                    

Fonte: (http://tragediasocialjabaquara.blogspot.com.br/p/o-que-o-movimento-nao-

desapropriacao.html). Acesso em 13/05/2013. 

 

  

 

http://tragediasocialjabaquara.blogspot.com.br/p/o-que-o-movimento-nao-desapropriacao.html
http://tragediasocialjabaquara.blogspot.com.br/p/o-que-o-movimento-nao-desapropriacao.html
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 As obras do Complexo Corporativo foram iniciadas em 2005, com 

investimento total de 600 milhões de reais. Foi construído em etapas. A 

primeira fase do projeto consistia em duas torres idênticas, de 17 andares 

cada, totalizando 58 mil metros quadrados de área para locação.  

 O empreendimento era de propriedade da Autonomy Investimentos. O 

Rochaverá Corporate Towers foi construído em um terreno de 

aproximadamente 37 mil m². O projeto era constituído por quatro torres de 

escritórios, totalizando 248 mil metros quadrados de área construída. 

 

FIGURA 52: Planta de Implantação do Edifício Rochaverá.                                                         

Fonte: (http://aflalogasperini.com.br/?portfolio=rochavera-corporate-towers). Acesso em 

13/05/2013. 

http://aflalogasperini.com.br/?portfolio=rochavera-corporate-towers
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FIGURA 53: Planta pavimento tipo do Edifício Rochaverá.                                                        

Fonte: (http://aflalogasperini.com.br/?portfolio=rochavera-corporate-towers). Acesso em 

13/05/2013. 

 Em 2008 as duas primeiras torres do complexo empresarial receberam a 

certificação LEED na categoria Gold, devido às tecnologias e soluções 

acopladas à edificação, como: gerenciamento na produção de resíduos, 

sistemas de reuso da água e geração de energia, bem como a adoção de 

tecnologias que permitem uma maior eficiência no consumo de energia. Esses 

atributos são descritos assim: 

 

   “Coberturas verdes nas torres, para captação e absorção de  

  água da chuva, heliponto com pintura em alto índice de refletividade  

  solar; planta de cogeração de energia elétrica movida a gás natural,  

  racionalização do uso de água através de sistemas de acionamentos  

  seletivos, independentes, presenciais e temporizados. Vidros com  

  opacidade de 41% para relação de desempenho térmico/luminoso  

  equilibrado em áreas sombreadas e 59% para áreas ensolaradas.” 

  (em: http://olapisverde.blogspot.com.br/2012/08/rochavera.html.   

  Acesso em 15 outubro de 2013). 

 

Do ponto de vista urbanístico houve também a adoção de sistemas inovadores 

que estimulam o uso de transportes alternativos.  

http://aflalogasperini.com.br/?portfolio=rochavera-corporate-towers
http://olapisverde.blogspot.com.br/2012/08/rochavera.html
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   “No projeto houve a previsão de espaços para transportes  

  alternativos, bicicletários e vestiários para seus usuários, vagas   

  preferenciais para autos movidos à eletricidade, GNV ou etanol, e  

  ainda incentivo ao uso de autos por grupos de carona (carpool).”  

  (em: http://olapisverde.blogspot.com.br/2012/08/rochavera.html.   

  Acesso em 15 outubro de 2013).  

 

 Para obter a certificação, o empreendimento atendeu a quatro critérios 

de sustentabilidade: redução e otimização do consumo de energia e dos custos 

de operação e manutenção, redução do uso de recursos não renováveis, 

melhora na qualidade do conforto no interior dos edifícios e na saúde dos 

usuários e otimização da qualidade do ambiente construído. 

 Segundo o engenheiro Luiz Henrique Ceotto, as tecnologias 

empregadas para o uso e conservação da água, promovem uma redução de 

50% do consumo, economia baseada no consumo de um edifício de porte 

semelhante, como resultado do tratamento de água de chuva, água cinza de 

lavatório e de condensação das torres de resfriamento. 

 Ainda segundo Ceotto, constatou-se uma economia do consumo 

energético de 10,5%, resultado da utilização de tecnologias de alta eficiência, 

bem como da gestão eficiente do edifício.  

 A conclusão do complexo possibilitou que o Rochaverá se tornasse um 

dos marcos da utilização de selos de sustentabilidade no Brasil, uma vez que 

foi um dos primeiros edifícios a receber o selo LEED, obtido através da 

utilização de tecnologias inovadoras e também através da capacitação de 

profissionais especializados, desta maneira, a sua construção, como também a 

construção do edifício Eldorado Business Tower foram o ponto de partida para 

que outros empreendimentos fossem construídos seguindo diretrizes e normas 

sustentáveis. 

 

 

 

 

 

 

http://olapisverde.blogspot.com.br/2012/08/rochavera.html
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3.1.5 Eldorado Business Tower – (LEED) 

 

FIGURA 54: Vista Eldorado Business Tower.                                                                               

Fonte: (http://www.purarquitetura.arq.br/projeto.php?id=3). Acesso em 22/05/2014. 

 O Eldorado Business Tower é um edifício de escritórios localizado na 

Avenida das Nações Unidas. Ele foi o primeiro edifício da América Latina a 

receber a certificação LEED Platinum, considerada a mais alta certificação 

concedida pelo CBG. Seu projeto foi desenvolvido pelo escritório de arquitetura 

Aflalo & Gasperini Arquitetos. Inaugurado em 2007, foi construído pela 

Construtora e Incorporadora Gafisa. O edifício de escritórios possui 141 metros 

de altura divididos em 32 andares, 4 subsolos de garagem, além de um edifício 

garagem, de 7 pavimentos, totalizando cerca de 1800 vagas. O Eldorado 

Business Tower possui uma área total de aproximadamente 60.000m², tem 

ligação direta com o Shopping homônimo através de uma passarela, podendo 

assim ser considerado um complexo multifuncional. O layout da planta tipo 

possibilita uma distribuição muito flexível, com aproximadamente 2.000² de 

área.  

http://www.purarquitetura.arq.br/projeto.php?id=3).%20Acesso
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 O edifício foi projetado, segundo Eduardo Martins, coautor do projeto,  

de forma a que passados 20 anos após a sua construção, ele continue a ser 

considerado atual do ponto de vista funcional. As fachadas do edifício foram 

trabalhadas de maneira a minimizar ao máximo de impacto visual do edifício no 

entorno. Possui um formato esbelto e com amplos panos de vidro verde. O 

edifício utiliza de recuos e balanços na composição das fachadas. Para tanto 

foram criadas duas faces curvas e duas outras retangulares, de maneira a 

delimitar duas massas, formando uma espécie de sanduiche. (SERAPIÃO, 

2008) 

 A primeira proposta para o edifício foi desenvolvida em 1992, e contava 

com duas torres interligadas ao Shopping Eldorado, como mostra a figura 55. 

Essas primeiras propostas eram baseadas na engenharia inteligente, utilizando 

tecnologias e técnicas que tornam o edifício mais eficiente, do ponto de vista 

econômico. A intenção era desenvolver um edifício que provesse os inquilinos 

e usuários, de um ambiente de qualidade e com baixo custo de manutenção. 

Com um orçamento custando mais que o triplo do previsto, o projeto inicial foi 

descartado, sendo então contratado o escritório Aflalo & Gasperini para 

desenvolver uma nova proposta. 
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FIGURA 55: 1ª proposta para o Eldorado Business Tower.                                                            

Fonte: SERAPIÃO, 2008. 

 Em 1999 foi apresentada uma nova proposta para o projeto, onde o 

empreendimento contava com apenas uma torre de quarenta andares, 

localizada na Marginal Pinheiros. Além desta torre principal, o projeto previa 

também a construção de um edifício menor, para um centro de eventos. Este 

reajuste proposto aparece na figura 56. 

 

FIGURA 56: 2ª proposta para o Eldorado Business Tower.                                              

Fonte: SERAPIÃO, 2008. 
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 Foram apresentadas pelo escritório Aflalo & Gasperini mais cinco 

propostas alternativas, sendo a terceira compostas por uma torre e dois blocos 

horizontais, onde um comportaria um centro de convenções e o outro um 

estacionamento, enquanto a torre foi dividida em três partes sobrepostas, 

conforme a figura 57. 

 

FIGURA 57: 3ª proposta para o Eldorado Business Tower.                                                     

Fonte: SERAPIÃO, 2008. 

 As alternativas seguintes desenvolvidas pelo escritório Aflalo & 

Gasperini contam com blocos menores para garagem e centro de eventos, 

além da torre principal. 

 

FIGURA 58: 4ª proposta para o Eldorado Business Tower.                                                        

Fonte: SERAPIÃO, 2008. 
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 Com a mudança do programa de necessidades pelo cliente, o projeto 

passou a contar, além de escritórios, também um hotel. Desta maneira, foi 

desenvolvida uma quinta proposta que consistia numa base mais larga, onde 

estariam localizados os escritórios e a parte superior mais estreita, onde 

localiza-se o hotel. 

 

FIGURA 59: 5ª proposta para o Eldorado Business Tower.                                                        

Fonte: SERAPIÃO, 2008. 

 

  

FIGURA 60: 5ª proposta para o Eldorado Business Tower.                                               

Fonte: SERAPIÃO, 2008. 

  Na sexta proposta, o projeto previa a participação da construtora 

Sandria. O edifício passa a adquirir um formato retangular, com as fachadas de 

maior dimensão ganham um formato levemente curvo, porém mantendo ainda 
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o programa original, com hotel e escritórios, adquirindo assim, o seu perfil 

definitivo. 

 É importante salientar que após a crise provocada pelos atentados de 11 

de setembro de 2001, houve uma queda na procura por edifícios comerciais. 

Isto aliado à impossibilidade da Construtora Sandria de viabilizar 

economicamente a construção do complexo, houve a suspensão temporária do 

empreendimento, retomado dois anos depois pela Gafisa, que assumiu a 

execução. (SERAPIÃO, 2008). 

 Após a retomada do projeto, foram desenvolvidas mais duas versões 

constante da figura 61, sendo descartado do programa, o hotel, passando a 

abrigar apenas escritórios. Outra mudança no projeto foi a troca do centro de 

convenções por um edifício garagem, devido à alta demanda por vagas.  

 

FIGURA 61: 7ª e 8ª proposta para o Eldorado Business Tower.                                       

Fonte: SERAPIÃO, 2008. 



99 
 

 O partido arquitetônico da torre de escritórios é miesiano, com “core” 

central e amplas lages, como mostram as figuras 62 e 63. 

 

FIGURA 62: Implantação Eldorado Business Tower.                                                                    

Fonte: (http://www.purarquitetura.arq.br/projeto.php?id=3). Acesso em 22/05/2014. 

 

FIGURA 63: Planta Pavimento Tipo Eldorado Business Tower.                                                

Fonte: (http://www.purarquitetura.arq.br/projeto.php?id=3). Acesso em 22/05/2014. 

http://www.purarquitetura.arq.br/projeto.php?id=3
http://www.purarquitetura.arq.br/projeto.php?id=3
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FIGURA 64: Corte Eldorado Business Tower.                                                                            

Fonte: (http://www.purarquitetura.arq.br/projeto.php?id=3). Acesso em 22/05/2014. 

 Para tanto, foi desenvolvido o projeto baseado nos conceitos mais atuais 

da engenharia. O Eldorado Business Tower buscou utilizar tecnologias e 

técnicas que minimizassem o impacto da construção e operação do edifício, 

bem como garantir uma maior economia para os proprietários e inquilinos. 

Buscou-se um edifício eficiente do ponto de vista ambiental, com controle de 

iluminação, conforto térmico, gestão eficiente da água, bem como um ambiente 

ergonomicamente apto a receber usuários.  

http://www.purarquitetura.arq.br/projeto.php?id=3
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 Com 46 pontos no total, o edifício alcançou boa pontuação nas 

seguintes categorias setoriais: sustentabilidade, eficiência em água, energia e 

atmosfera, materiais e recursos, qualidade ambiental interna, inovação e 

processos de design.  

Segundo Eunice Abascal e Mariana Feres, em seu artigo “Certificação LEED e 

arquitetura sustentável: edifício Eldorado Business Tower”, o processo de 

certificação levou em conta os seguintes fatos: 

 33% de economia no consumo de água potável, comparado ao padrão norte-

americano; 

 100% de economia de água potável para irrigação; 

 18% de economia no consumo de energia; 

 74% de todo resíduo gerado na obra foi destinado a aterros; 

 30% de todo material empregado foi reciclado; 

 50% de todo material adquirido é de origem local; 

 95% de toda madeira certificada pelo FSC (Forest Stewardship Council); 

 25% de redução da vazão e volume de água lançada na rede pública durante 

as chuvas. 

 

 A utilização de tecnologias de ponta, aliada à gestão eficiente da obra e 

do edifício pronto, conferem ao empreendimento um alto nível de 

sustentabilidade, que o capacitou a receber a certificação no nível Platinum. 

 Dentre as tecnologias empregadas para redução do consumo de 

recursos, está o sistema de ar condicionado, assim expresso: 

   “No edifício em estudo, o sistema de ar-condicionado é o VRV III 

  (volume de refrigeração variável) que possibilita baixo consumo de  

  energia, permitindo que empresas locatárias ali sediadas paguem  

  somente pelo que consomem. O que consiste em vantagem significativa 

  frente aos dispêndios condominiais em edifícios similares não   

  certificados. O sistema utiliza ainda gás refrigerante do tipo R-410 A,  

  ecologicamente correto.” (ABASCAL,  FERES, 2012) 

 Além disso, foram utilizados sistemas de caixilharia com melhor 

desempenho térmico, o que confere uma maior eficiência energética do 
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edifício. O edifício também conta com um sistema de coleta seletiva do lixo 

produzido, destinando parte dele a centros de reciclagem. 

 Com a preocupação com a redução do gasto de energia, foram 

utilizados sistemas de transporte vertical que utilizavam o Sistema de 

Antecipação e Destino de Chamadas, que consistia em concentrar em um 

mesmo elevador, passageiros que iriam para o mesmo andar, o que garante 

uma boa economia de energia. Além disso, os elevadores do Eldorado 

possuem um sistema de Frenagem Regenerativa, que consiste em aproveitar a 

energia de frenagem dos elevadores que estão descendo, impulsionando os 

elevadores que estiverem subindo. 

 Além de tecnologias complexas e sofisticadas, o Eldorado Business 

Tower recebeu pontuação também pela adoção de soluções simples, como 

bicicletários com vestiários e reserva de vagas de garagem para carros que 

utilizam combustíveis alternativos. 

 Projetado para ser referencia na paisagem de São Paulo, o Eldorado 

Business Tower conseguiu alcançar através de tecnologias inovadoras, um alto 

grau de eficiência ambiental, tornando-se assim, um marco dentro de todas as 

categorias arquitetônicas que conseguiu alcançar. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O desenvolvimento e evolução dos processos construtivos têm relação 

direta com os mecanismos de normatização apresentados neste trabalho, uma 

vez que estes últimos influenciaram a maneira de como os edifícios são 

construídos, criando diretrizes e regras a ser seguidos a fim de se projetar e 

construir edifícios seguros e confortáveis a seus ocupantes.  

Seguindo o processo evolutivo dos mecanismos de normatização, pode-

se observar o surgimento de selos e certificações que buscam medir o quão 

eficiente e sustentável são os produtos e serviços ofertados. Dentro desse 

processo, busca-se entender de que maneira esses selos foram implantados 

no processo construtivo de edifícios. A presente dissertação buscou mostrar de 

que maneira esses selos foram implantados nos edifícios de escritórios em São 

Paulo, levando-se em consideração a evolução dos sub centros de negócios, a 

mudança dos locais bem como a evolução arquitetônica ao longo das décadas. 

Observou-se uma mudança no padrão arquitetônico vigente no começo 

do século XX, quando os sub centros de negócios foram evoluindo e tomando 

a forma que têm hoje. A mudança no processo de trabalho influenciou a 

mudança dos layouts dos edifícios de escritórios, passando andares divididos 

em várias salas para andares com vão livre e core central de serviço. Além das 

mudanças ocorridas nos sub centros de negócios, buscou-se analisar a 

potencialidade de cada sub centro de receber edifícios certificados com selos 

de sustentabilidade. Verificou-se que a maior parte dos sub centros têm grande 

potencial para receber esses edifícios, uma vez que possuem edifícios de 

escritórios com layout mais atual e mais capacitado a receber ajustes, 

enquanto que o Centro Histórico de São Paulo possui pouco ou nenhum 

potencial para receber edifícios certificados. 

Dentro das áreas abordadas, foram escolhidos quatro edifícios estudo 

de caso, onde foi analisado o histórico do projeto bem como o processo de 

certificação desses edifícios. A partir disto verificou-se que, nos estudos de 

caso, o processo de desenvolvimento do projeto e construção do edifício foi 

levado em conta principalmente a redução do consumo de energia seguido 
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pela gestão da água. Verificou-se também que o processo de manutenção e 

operação dos edifícios também contou na hora de serem concedidas as 

certificações, uma vez que esse critério serviu como fator incentivador para 

melhores práticas de gestão dos recursos, tanto pelos gestores quanto pelos 

usuários dos edifícios.  

Nos edifícios estudados, observou-se a apropriação dos selos de 

sustentabilidade para diversos fins, enquanto que no Rochaverá Corporate 

Towers buscou-se a obtenção do selo LEED uma vez que a Bolsa de Valores 

de Nova Iorque exigia isto, o Eldorado Business Tower já vinha sendo 

projetado para ser um edifício eficiente, baseado na boa engenharia, tendo 

depois buscado a obtenção do selo LEED com a finalidade de que o projeto 

fosse reconhecido como sendo sustentável e para que pudesse atrair 

empresas internacionais. 

Por terem sidos os primeiros edifícios a receber uma certificação 

sustentável no Brasil, o Rochaverá e o Eldorado receberam maior atenção 

neste trabalho, pois serviram como marco inicial para que outros edifícios 

buscassem obter as certificações sustentáveis, como é o caso do ECO Berrini 

e do edifício Cidade Jardim Corporate Center, que recebeu o selo AQUA 

Para a implantação dos selos sustentáveis no Brasil, foi de grande 

importância o desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas tecnologias 

construtivas bem como a capacitação dos profissionais, por isto os primeiros 

edifícios a serem certificados têm grande importância neste processo.  

O desenvolvimento de mecanismos sustentáveis de construção tem 

muita importância na minimização dos impactos causados pela indústria da 

construção civil. Observa-se então a apropriação desses mecanismos pelo 

mercado imobiliário, como forma de valorizar os empreendimentos lançados, 

dessa maneira, garantindo maior rentabilidade para os mesmos.  

 A procura por edifícios sustentáveis revela uma mudança ou 

conscientização no pensamento do consumidor, que busca através do 

consumo consciente, um produto de melhor qualidade bem como uma menor 

agressão ao meio natural, demonstrando assim, uma crescente preocupação 
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por parte do mercado consumidor, o que estimula a adoção pelo mercado 

imobiliário de práticas consideradas sustentáveis.  

A utilização dos selos de sustentabilidade no Brasil, independente do 

seu uso pelo mercado imobiliário, seja para conferir competitividade econômica 

ao edifício, garantir um bom desempenho a edificação gerando economia do 

processo de operação ou ainda atrair maiores investimentos, tem vital 

importância na evolução e adaptação das técnicas construtivas, bem como na 

maneira de se projetar, uma vez que estes selos estimulam a adoção do que 

se entende por engenharia adequada do ponto de vista ambiental.  

Porém, questiona-se se as praticas adotadas nos edifícios não deveriam 

ser utilizadas independente dos edifícios receberem certificação ou não, uma 

vez que existem normas e legislação que já contempla diversos itens 

abordados nos selos, como é caso da LEI ESTADUAL Nº 9.866, DE 28 DE 

NOVEMBRO DE 1997, que prever a recuperação e proteção dos mananciais 

de interesse do estado de São Paulo, porém, cuja aplicação ainda recebe 

pontuação por parte dos selos. A prática da engenharia deveria ser algo 

comum a todos os edifícios, independente do tipo de uso, uma vez que a 

função primordial da arquitetura é promover o bem estar dos usuários bem 

como garantir qualidade e harmonia ao local onde está inserida. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Modelo de Checklist LEED para novas construções 
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FIGURA 65: Modelo de Checklist LEED Para Novos Edifícios. Fonte: GBC Brasil 2014. 
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APÊNDICE 1 – Entrevista com Eduardo Martins 10/09/2014 

 

 

Formado em Arquitetura e 

Urbanismo pela Universidade de 

São Paulo (USP), atua desde 1996 

como professor na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. É sócio do 

escritório de arquitetura Pura 

Arquitetura e participou do 

desenvolvimento do projeto dos 

edifícios Rochaverá Corporate 

Tower e Eldorado Business Tower 

em parceria com o escritório de 

arquitetura Aflalo & Gasperini. 

FIGURA 66: Eduardo Martins. Fonte:                                     

http://www.purarquitetura.arq.br.                                                                                      

Acesso em 09/12/2014. 

VALMIR: Gostaria de iniciar essa entrevista procurando entender como se 

iniciou a ideia de construir um edifício com certificação sustentável. Como foi o 

processo, tanto do Rochaverá quanto do Eldorado? 

EDUARDO - Os dois edifícios começaram a ser projetados ao mesmo tempo, e 

eles vieram com a preocupação da sustentabilidade paralela, como que uma 

competição, no caso nós estávamos projetando os dois. 

VALMIR – Que tipo de competição a que o Senhor se refere? 

EDUARDO – Uma competição comercial, entre o Rochaverá e o Eldorado. O 

Eldorado começou antes, com a preocupação de sustentabilidade. uma 

diferença importante entre o Rochaverá e o Eldorado é que o Rochaverá em 

um empreendimento da Tishamn Speyer que é uma empresa norte americana, 

muito grande, chegou a ser a maior do mundo, com empreendimentos de 

grande porte no mundo inteiro, principalmente com sede em Nova Iorque e 

http://www.purarquitetura.arq.br/
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Miami, com uma ação muito grande nos EUA e inúmeras partes do mundo, 

veio para o Brasil, entrou comprando o CENU e depois comprou o terreno do 

Rochaverá para construir o próprio Rochaverá. Estamos falando do final da 

década de 90.  

Já o Eldorado é um edifício totalmente nacional, existia o shopping Eldorado 

que foi construído antes da marginal, e quando construíram a marginal, tinha 

um trecho que era uma zona difícil de limitar propriedade, após a construção da 

Marginal, sobrou um terreno de quase 70.000m² que foi regularizado, e desse 

trecho, obteve-se um terreno de aproximadamente 10.000m², que entrou na 

operação urbana consorciada Faria Lima. A operação urbana consorciada 

permitia uma construção maior do que a do shopping. A proposta do edifício 

comercial, foi tratada entre os proprietários e o escritório de arquitetura Aflalo & 

Gasperini por quase 10 anos. Foram feitos inúmeros estudos e para várias 

incorporadoras. Tudo isso começou em 1989, e houve duas ou três propostas 

que foram pra frente. Os desenhos que serviram como base para o projeto 

atual datam do ano de 2001. Foi feito um acordo entre a GAFISA e os 

proprietários do Shopping então pôde-se construir um edifício de 

aproximadamente 300.000m², sendo parte de 120.000m² a torre do Eldorado 

Business Tower. Quando foi decidido executar o projeto atual, no final de 2001, 

foi determinado pela GAFISA, visto que o investimento no projeto e na 

construção do edifício era muito alto, que em vinte anos, o edifício ainda fosse 

considerado moderno. Buscou-se soluções tecnológicas consideradas  de 

ultima geração, tendo como principal proposta, a economia de energia. 

VALMIR: Na época do Eldorado já se abordavam os selos de sustentabilidade? 

EDUARDO: Nessa época ainda não se utilizavam esse tipo de selo no Brasil. 

Hoje os que esses selos de sustentabilidade abordam, anteriormente faziam 

parte da ideia de ”Boa Engenharia”. O que os selos fizeram foi reunir todos 

esses elementos. A boa engenharia já se preocupava há muitos anos com a 

redução do consumo de recursos, principalmente de energia. E era isso que se 

tentava seguir no projeto do Eldorado. Esperava-se que as empresas 

multinacionais ocupassem o mercado brasileiro, sendo que essas empresas 

demandavam edifícios mais modernos. A visão associada da GAFISA era de 
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se oferecer um edifício de alta qualidade, porém a um valor mais baixo, de 

maneira a atrair as grandes empresas. Ao invés de reduzir o ganho dos 

proprietários, buscou-se reduzir os gastos com o consumo e operação. 

Após as eleições presidenciais de 2002, a Tishamn Speyer paralisou o projeto 

do Rochaverá, enquanto que a GAFISA continuou com o Eldorado. Com o 

andamento do projeto do Eldorado, a GAFISA buscou um reconhecimento de 

que o projeto era ambientalmente eficiente e propôs à Universidade Mackenzie 

que se criasse um “Selo Mackenzie” e contratou um departamento da 

universidade que já possuía uma pesquisa nessa área, pare que fosse possível 

medir o quão eficiente era o edifício.  

Nessa época, o LEED já estava em franco desenvolvimento nos EUA, e houve 

um acordo entre a USGBC e a Bolsa de Nova Iorque para que todas as 

empresas que tivessem ações na Bolsa deveriam ter em sua sede, o selo 

LEED. Neste momento, a Tishamn Speyer, que já havia retomado o 

andamento do Rochaverá, propôs a adoção do selo LEED em seu 

empreendimento.  

Em paralelo a isso, a GAFISA interessada em atrair não só empresas 

brasileiras buscou igualar competitivamente o Eldorado ao Rochaverá, 

desistindo do Selo Mackenzie e adotando o selo LEED. Essa adoção ocorreu 

de maneira fácil, uma vez que o Eldorado já contava com propostas de geração 

de energia local, reuso de águas entre outros. Enquanto que a Tishmamn não 

contava inicialmente com essas soluções em seu projeto, devido entre outros 

fatores, a acordos feitos com seus investidores. Desta maneira, o Eldorado 

Business Tower recebeu o selo LEED Platinum, enquanto que o Rochaverá 

Corporate Tower recebeu o selo LEED Gold, uma categoria abaixo do LEED 

Platinum. 

Quando os edifícios foram licenciados, nos EUA não existiam muitos edifícios 

com a certificação, e aqui no Brasil nenhum edifício contava com esse selo. 

VALMIR: O Rochaverá foi então o primeiro a receber o selo LEED no Brasil? 

EDUARDO: Não, o primeiro a receber o selo foi o Eldorado, sendo o primeiro 

da América Latina, seguido pelo Rochaverá. 
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É interessante entender o processo de desenvolvimento dos projetos desses 

dois edifícios, uma vez que isso explica de maneira clara como funciona o 

processo de certificação. 

A Tishmamn tinha interesse em obter a certificação LEED para seu 

empreendimento exatamente porque a Bolsa de Nova Iorque exigia que as 

sedes das empresas possuíssem a certificação, sendo completamente 

diferente do objetivo da GAFISA, que era simplesmente reduzir o consumo, 

uma vez que a boa engenharia indica isso e isso gera economia. 

VALMIR: E a questão financeira de passar a economia aos consumidores? 

EDUARDO: Isso, mas sempre pensando nos princípios da boa engenharia. 

Pensando mais na questão financeira do que na questão do marketing. 

A Tishmamn tem o interesse de divulgar o LEED, uma vez que todos os 

empreendimentos da empresa possui esse selo, enquanto que a GAFISA não 

possui esse compromisso, ficando livre para adotar qualquer certificação de 

sustentabilidade em seus edifícios.  

Algumas das alternativas desenvolvidas para a obtenção do LEED no 

Rochaverá eram bastante comuns, como por exemplo as vagas especiais para 

veículos movidos a energias alternativas, sendo que a frota automotiva no 

Brasil é composta basicamente por veículos considerados Flex. Então 

observou-se a adoção de diversos requisitos que era adequadas aos EUA mas 

que no Brasil elas precisavam ser revistas. 

O LEED em termos do que ele tem como impacto na construção não passa de 

um processo que consiste em dar notas ao que o selo considera como 

sustentável, partindo do ponto de vista da vida útil do edifício, diferentemente 

de conceitos de sustentabilidade de consideram o urbanismo de maneira geral. 

O LEED é baseado no modelo Norte Americano, ou seja, tenta colocar “nota” 

em todo o processo. Havendo a possibilidade de se atender a determinados 

requisitos que sejam mais cômodos aos projetistas e empreendedores. 
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Já o AQUA tem elementos mais conceituais, sendo muito mais aberto e ao 

mesmo tempo mais inflexível às soluções. Ou o empreendimento é sustentável 

ou não, seguindo a influencia do modelo europeu.  

A grande vantagem de terno LEED é a divulgação do termo de 

sustentabilidade, que de certa forma agrega um grande benefício a esse 

conceito e o desenvolvimento desses dois projetos em questão no Brasil, 

serviu para estimular a capacitação de profissionais especializados. 

 

 

 

 

 

  

 


