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RESUMO
O presente estudo tem o objetivo geral de fazer compreender o tema Sustentabilidade; especificamente, o
estudo da Sustentabilidade aplicada a empreendimentos imobiliários. Será possível compreender que de
fato sustentabilidade não é apenas construir empreendimentos considerados “verdes“, que consigam
economizar água ou energia; o conceito de sustentabilidade vai muito além, pois além de se caracterizar
pela sua dimensão ambiental, ele se caracteriza também pelas dimensões econômica e social, o chamado
“tripé” da Sustentabilidade. Para o estudo e compreensão do suporte teórico, será exposto o estudo dos
principais selos de certificação, tornando claro o entendimento de quais são os principais requisitos para
se buscar a certificação e, de como também, dar continuidade ao processo pós-certificação. Para o
entendimento da aplicação prática desta temática, será explorado o Estudo de Caso do Conceito “Terra
Mundi”, conceito este desenvolvido pela Construtora e Incorporadora NEWINC, de Goiânia, para
desenvolvimento dos seus empreendimentos imobiliários, com o estudo detalhado do Empreendimento
Terra Mundi Santos Dumont. Através da análise do estudo de caso, investigando todas as etapas do
processo, desde a escolha do terreno, da concepção do projeto arquitetônico, da execução da obra e por
fim, da entrega do empreendimento, será possível compreender quem todas as fases devem ser
implantadas de acordo com os conceitos da Sustentabilidade. Ao tomar os conceitos da Sustentabilidade
como uma verdadeira consciência, será possível concluir que sua aplicação pode ser possível, viável e
descomplicada, se tornando uma consequência de hábitos sustentáveis. E estes hábitos que inicialmente
foram aplicados especificamente ao empreendimento imobiliário, passam a se tornar modelo para a vida
de quem os cerca, seja funcionários de obra ou os moradores do empreendimento, a consciência da
Sustentabilidade torna-se algo inerente ao dia-a-dia de qualquer individuo, sendo aplicada nas menores
atitudes.
Palavras-chave: Sustentabilidade, empreendimentos imobiliários, selos de certificação, construção civil,
estudo de caso.
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ABSTRACT
This study has the general objective to make understand the theme Sustainability; specifically, the study
of sustainability applied to real estate developments. Will be possible to understand that in fact
sustainability is not only build projects considered "green", that can save water or energy; the concept of
sustainability goes far beyond, as well as being characterized by its environmental dimension, it is also
characterized by the economic and social dimensions, called the "triple bottom line". For the study and
understanding of the theoretical support, the study of the major certification seals, making clear
understanding of what are the main requirements to seek certification, and as well, to continue the postcertification process. To understand the practical application of this issue, will be explored the case study
"Terra Mundi", a concept developed by Construtora e Incorporadora NEWINC, in Goiânia, for
development of its real estate projects, with detailed study of the Project Terra Mundi Santos Dumont.
Through the case study analysis, investigating all stages of the process, from the choice of the site, the
design of the architectural design, the execution of the construction and finally the completion of the
project, will be possible understand that in all stages should be deployed according to the concepts of
sustainability. Using the concepts of sustainability as a true consciousness, it will be possible conclude
that the application may be possible, feasible and uncomplicated, becoming a consequence of sustainable
habits. And these habits that were initially applied specifically to real estate development, go on to
become a model for the lives of those around them, like the employees or residents of the enterprise,
Sustainability consciousness becomes something inherent in the day-to-day of any individual, being
applied in smaller attitudes.
Key-words: Sustainability, real estate developments, certification seals, construction, case study.
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1. INTRODUÇÃO
O tema Sustentabilidade tem sido cada vez mais discutido, na mídia, nas propostas
políticas, nas empresas e até no dia-a-dia de cada indivíduo. Mas na maioria das vezes este tema
se torna mal compreendido, pois acaba limitado ao entendimento da preservação do “verde” e à
economia de água ou energia. O conceito de sustentabilidade vai muito além disto, e é no
contexto de sua aplicação a empreendimentos imobiliários, que a pesquisa se desenvolverá.
Como forma de exemplificar sua aplicação, será exposto o conceito “Terra Mundi”,
conceito este desenvolvido pela Construtora e Incorporadora NEWINC, de Goiânia, para
desenvolvimento dos seus empreendimentos imobiliários. O objeto de estudo será o
Empreendimento Terra Mundi Santos Dumont, que foi o protótipo desenvolvido e, que já foi
entregue e está em fase de implantação por seus moradores. Este empreendimento está
localizado em Goiânia, é residencial, destinado a princípio para as classes B/C. (NEWINC,
[2011])
Mas afinal, como definir o conceito de Sustentabilidade? O real sentido do termo
sustentabilidade ultrapassa a barreira do entendimento da preservação do meio-ambiente, ela
abrange além da conhecida dimensão ambiental, as dimensões econômica e social, que muitas
vezes s pela simples falta de conhecimento. As três dimensões – ambiental, social e econômica –
formam o chamado “tripé” da sustentabilidade.
No campo da construção civil, especificamente em empreendimentos imobiliários, será
realmente possível utilizar práticas sustentáveis? Há vários mitos em relação a isto,
principalmente pelo fato de se dizer que é inviável financeiramente. Esta pesquisa irá buscar
demonstrar e, exemplificar através do estudo de caso, que a sustentabilidade é um caminho a ser
percorrido e, que para começar a exercer a Sustentabilidade, basta começar a praticar,
independente da classe social do público alvo do empreendimento.
O objetivo geral deste estudo é de fazer compreender o tema Sustentabilidade,
demonstrar que este assunto deve ser vivido no dia-a-dia de qualquer pessoa ou empresa. Neste
caso, o estudo da Sustentabilidade aplicada a empreendimentos imobiliários, tem tido cada vez
mais enfoque, e isto pode ser retratado pelo mercado, que cada vez mais se interessa por
produtos sustentáveis – registrados através de selos de qualidade.
Neste contexto, os objetivos específicos a ser explorados serão voltados ao enfoque da
importância e da razão de se certificar edificações, além de expor quais são os principais
requisitos para se buscar a certificação e de como dar continuidade a este processo.
Através do estudo de caso a ser apresentado, será observado suas características voltadas
à temática da sustentabilidade, sempre balizado pelas características expostas nos principais
selos certificadores – desde a escolha do terreno, desenvolvimento do conceito, do projeto
arquitetônico, do desenvolvimento da obra até a entrega do empreendimento – além de observar
os desafios da continuidade de implementação do conceito através de seus moradores.
O estudo do projeto-piloto Terra Mundi exemplificará didaticamente a aplicação das três
dimensões da Sustentabilidade, no qual foram atendidos 64 itens exigidos dentre os principais
selos de certificação – itens relativos às questões ambientais, sociais e econômicas.
Com esta pesquisa, será possível compreender que a Sustentabilidade é um caminho a ser
percorrido, uma consciência de vida. As práticas que serão expostas através do estudo de caso,
no âmbito da construção civil em empreendimentos imobiliários, se tornarão um modelo para a
vida de quem os cerca, seja funcionários de obra, os moradores do empreendimento ou em seu
entorno imediato, a consciência da Sustentabilidade passará a ser algo inerente ao dia-a-dia de
qualquer individuo, sendo aplicada nas menores atitudes.
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2.

CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE

De acordo com o dicionário on-line Michaelis, sustentável quer dizer “que pode ser
sustentado”. Partindo desta expressão e atribuindo o valor do que se pretende neste estudo, o
termo sustentabilidade vai muito além do que muitos pensam ser apenas “ambientalismo”, ou
ainda “responsabilidade socioambiental”; o conceito de Sustentabilidade para de fato se tornar
algo “sustentado”, ultrapassa a dimensão do meio-ambiente e abrange também, de forma cíclica,
as esferas social e econômica.
Segundo a Cartilha Sustentabilidade nos pequenos negócios (SEBRAE, 2015), o século
21 trouxe um novo desafio e uma nova vantagem competitiva para as empresas, a
sustentabilidade, uma palavra grande, de muitos significados, mas que não deve meter medo em
ninguém.
De acordo com a Cartilha, a primeira vez que se ouviu falar em Sustentabilidade foi em
1986:
[...] quando a Organização das Nações Unidas (ONU) encomendou um estudo
com o objetivo de entender como as atividades humanas estavam impactando a vida na
Terra. Esse estudo resultou em um livro chamado "Nosso Futuro Comum" onde, pela
primeira vez, tivemos uma definição bastante aceita do que seja a sustentabilidade.
(SEBRAE, 2015, p.2)

Ainda neste estudo, Gro Brundtland (SEBRAE, 2015) diz que é preciso que a economia
humana seja capaz de suprir as necessidades das gerações presentes, sem comprometer a
capacidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades. A partir deste estudo
surgiu então a preocupação de preservação dos recursos naturais, concluindo-se que os mesmos
são limitados, devendo explorá-los com responsabilidade para sua manutenção às futuras
gerações.
A partir disto, o empresário americano John Elkington, fundador de uma Organização
não governamental (ONG) chamada de Sustainability, criou uma nova maneira de se entender a
sustentabilidade nos negócios, a partir do momento que diz que é preciso que os negócios sejam
feitos levando-se em conta o equilíbrio entre os fatores ambientais, sociais e econômicos, e os
resultados das empresas precisam refletir esse equilíbrio (SEBRAE, 2015).
Este novo entendimento, ficou conhecido como tripé da Sustentabilidade (traduzido do
inglês, triple bottom line), no qual é formado pelas três dimensões – social, econômica e
ambiental – onde todas, necessitam estar em harmonia para o perfeito funcionamento das
empresas.
2.1

As três dimensões da Sustentabilidade

Com o entendimento da existência das três dimensões da Sustentabilidade, as ações de
gestão sustentável passam a se tornar mais conscientes. A atribuição da Sustentabilidade dentro
do dia-a-dia das empresas só tem a agregar ganhos e, para conseguir se adequar a este novo
paradigma, basta compreender cada conceito e de que forma eles podem ser inseridos dentro do
negócio.
De acordo com a Cartilha do Sebrae (SEBRAE, 2015), os benefícios na dimensão
econômica:
A minimização do consumo de água, energia, matérias-primas e insumos são exemplos
de redução de custos, pois podem aumentar o lucro e a competitividade, tornando as
empresas mais aptas para competir no mercado globalizado. Soma-se a isso o ganho que
a empresa terá com a satisfação dos consumidores, que cada vez mais procuram produtos
ecológicos. (SEBRAE, 2015, p.8)
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Sobre a dimensão social, a Cartilha do Sebrae (SEBRAE, 2015) relata:
Em questões sociais os ganhos podem estar na relação ética com funcionários,
consumidores e fornecedores, participando de forma cidadã nas comunidades, que são
impactadas por seu negócio, seja dentro da sua empresa, no bairro ou na cidade. Utilizar
publicidade não apenas para vender produtos e serviços, mas também para reforçar boas
práticas e cidadania. (SEBRAE, 2015, p.9)

Finalizando, sobre a dimensão ambiental, a Cartilha do Sebrae (SEBRAE, 2015)
relaciona algumas práticas:
Quanto menos água, energia, matérias-primas e insumos são retirados do meio-ambiente,
menor a pressão sobre os recursos naturais. “Reduzindo a geração de resíduos, tratando
os efluentes e compensando as emissões, a empresa impactará menos o ecossistema.
(SEBRAE, 2015, p.9)

Pode-se perceber que a partir da mudança de entendimento, ao iniciar a prática da
Sustentabilidade no dia-a-dia pessoal e empresarial o foco muda, o lucro já não é considerado o
objetivo principal da empresa, mas sim, é visto como essencial na cadeia da sustentabilidade na
busca constante de todos os objetivos traçados, em todas as esferas – social, ambiental e
econômica.
Segundo a Cartilha do Sebrae (SEBRAE, 2015), há várias ferramentas que auxiliam no
processo pela busca da Sustentabilidade, todas elas com potencial de fazer a empresa evoluir.
Dentre as ferramentas, a cartilha cita o GRI (Global Reporting Iniciative), Indicadores Ethos e o
Balanced Score Card.
O GRI é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve uma estrutura de relatórios
que visa divulgar dados de empresas referentes e seu desempenho econômico, social e ambiental
(SEBRAE, 2015). As empresas que utilizam este referencial conseguem ampliar sua visão, uma
vez que conseguem ter acesso aos parâmetros de outras empresas de atividades semelhantes,
permitindo ter parâmetros de comparação.
Os indicadores Ethos tem a missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir
seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma
sociedade justa e sustentável. (ETHOS, 2016). Os indicadores, segundo a Cartilha do Sebrae
(SEBRAE, 2015) são estruturados através de um questionário, no qual a empresa que o utiliza
consegue realizar um autodiagnóstico que a auxilia na implantação das ações de
Sustentabilidade. Além disso, o resultado dessa avaliação consegue apontar falhas e mostrar
quais práticas de gestão precisam ser mudadas.
O Balanced Score Card foi idealizado por Robert S. Kaplan, da Harvard Business
Review. Segundo a Cartilha do Sebrae (SEBRAE, 2015), esta técnica propõe medir o valor das
ações intangíveis nas empresas, ou seja, faz uma previsão dos benefícios para a empresa ao
serem adotados os princípios da Sustentabilidade.
Nesta análise, leva-se em consideração o tipo de matéria-prima, qual a energia utilizada,
como os produtos são fabricados e consumidos. A partir daí as empresas podem fazer
uma abordagem criativa de seus processos e buscar melhorias de desempenho nas
diversas fases de produção e processo de gestão. Há varias possibilidades de ganhos com
a implantação da sustentabilidade na empresa, mas o mais importante é compreender que
não se trata de custos, mas sim de mudanças de comportamento e processos que podem
tornar a empresa mais competitiva e produtiva, diminuindo riscos e aumentando seu
valor. (SEBRAE, 2015, p.17)
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Utilizando estas ferramentas é possível analisar os processos e o desempenho das
empresas, e no âmbito dos empreendimentos imobiliários, criar parâmetros de desempenho antes
de se tomar a decisão de certificar os empreendimentos através dos selos de certificação.
2.2

A sustentabilidade como premissa para empreendimentos imobiliários

A construção civil tem grande impacto na economia, quer seja no Brasil quanto em
qualquer lugar do mundo, por isso, as práticas sustentáveis são essenciais para que os impactos
negativos gerados pela construção civil sejam reduzidos.
Segundo o Guia de Boas Práticas na Construção Civil (SANTANDER, 2011), o setor
imobiliário representa 11% do PIB da União Europeia, sendo que no Brasil esse número supera
14%. Além disto, quarenta por cento da energia consumida mundialmente é utilizada pelo setor
da construção civil, sendo que, o setor residencial foi, em 2006, responsável por 11% do
consumo total de energia no Brasil, representando 22% do uso total de energia elétrica.
Além destes dados relativos ao consumo energético, o Guia de Boas Práticas na
Construção Civil (SANTANDER, 2011) ainda faz um apanhado quanto aos resíduos gerados por
este setor, demonstrando que a quantidade de resíduos de construção e de demolição (RCD)
gerada é, em média, de 150 kg/m² construídos, sendo que os resíduos da construção constituem
de 41% a 70% da massa dos resíduos sólidos urbanos, ou seja, em muitos municípios mais da
metade dos resíduos gerados por toda a cidade é da construção civil. Ou seja, cada vez mais, é
preciso buscar métodos construtivos de baixo impacto, que gerem menos riscos.
A partir da breve visão deste cenário, pode-se perceber que a sobrevivência do planeta
requer grandes transformações na sociedade, alterando padrões tecnológicos de produção,
hábitos de consumo e até características culturais. De acordo com o guia de "Boas práticas para
habitação mais sustentável" (JOHN; PRADO (Coord.), 2010), a busca pela sustentabilidade já é
o principal motor da inovação tecnológica em todos os setores, inclusive o da construção.
Aqueles, empresas e profissionais, que se posicionarem na vanguarda colherão os principais
benefícios.
Além do que já foi exposto, há ainda no mercado da construção civil uma concorrência
cada vez mais acirrada entre produtos imobiliários, seja pela diversidade de lançamentos ou
ainda pela atual crise econômica que deixou o mercado imobiliário mais lento e estocado. O
produto imobiliário que possuir características sustentáveis passa a ser diferencial em relação aos
demais, sendo estes mais atrativos ao morador e, principalmente, ao investidor. Segundo o Guia
de Boas Práticas na Construção Civil (SANTANDER, 2011):
Investidores buscam cada vez mais por empresas socialmente responsáveis e sustentáveis
para aplicar seus recursos, pois consideram que elas geram valor para o acionista no
longo prazo por estarem mais preparadas para enfrentar riscos econômicos, sociais e
ambientais. Essa tendência vem crescendo e já tem reflexos claros no Brasil, com a
crescente adoção por empresas de diretrizes do GRI – Global Reporting Iniciative e
Indicadores de Responsabilidade Social do Instituto Ethos, além da criação do ISE –
Índice de Sustentabilidade Empresarial, da Bovespa. (SANTANDER, 2011, p. 9)

A busca pela sustentabilidade tornou-se fundamental para a existência e evolução das
empresas ou profissionais no mercado. Sobre isto, deve ser visto que muitos são os caminhos que
levam a percorrer o caminho da sustentabilidade e, principalmente, que a sustentabilidade é
conduzida por práticas diárias inseridas no processo de gestão da empresa.
Para incentivar e direcionar empresas do ramo da Construção Civil a percorrerem este
caminho da Sustentabilidade, o Banco Santander criou um programa de Sustentabilidade na
Construção Civil, que apresenta aos empreendimentos financiados pelo banco, as boas práticas
para a redução do impacto ambiental e melhoria da qualidade de vida em edificações. Este
programa promove práticas que aumentam a eficiência econômica, reduzem o impacto ao Meio
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Ambiente e favorecem qualidade de vida nas fases de projeto, construção e uso das edificações
(SANTANDER, 2011).
O programa é composto por três pilares: Obra Sustentável; Engajamento do Setor;
Produtos relacionados à Construção Sustentável. O Obra Sustentável estimula iniciativas que
apresentem soluções para as interferências socioambientais da construção com base nas
premissas:
Atendimento à legislação e justiça social; [...] Responsabilidade e proatividade; [...]
Reduzir, reutilizar e reciclar; [...] Eficiência energética das edificações; [...] Conservação
da água; [...] Conservação da biodiversidade e dos resíduos naturais; [...] Melhoria da
qualidade do ar interior e proteção à saúde; [...] Durabilidade; [...] Monitoramento do
desempenho da edificação; [...] Melhoria da qualidade do processo construtivo; [...]
Interesse social. (SANTANDER, 2011, p. 11-13)

Na prática, o programa realiza uma avaliação por meio de ferramentas que bordam a
extensão dos impactos socioambientais gerados pelo empreendimento. Esta avaliação
compreende o preenchimento de um questionário de risco socioambiental de avaliação da
empresa (QRSA), depois da avaliação do projeto, através do estudo de viabilidade do projeto
(EVP), em seguida uma vistoria técnica ambiental (VTA) para verificar as ações implantadas na
construção e, por fim, durante a obra dão feedback para a construtora baseado nas vistorias
técnicas (SANTANDER, 2011).
Assim, junto com as empresas do setor de construção civil, buscamos disseminar um
modelo de negócio que considera o meio ambiente e o desenvolvimento de toda a
sociedade. Porque, para nós, lucrativo mesmo é o empreendimento em que todos
ganham: a empresa, as pessoas, a sociedade e o planeta. (SANTANDER, 2011, p. 15)

Para elaborar os critérios do Obra Sustentável, utilizou-se como base os critérios de
certificações e diretrizes existentes no mercado, como as normas da série ISO NBR 14001 e
9001, NRs trabalhistas, PBQP-H, LEED, HQE, GRI, ISE, Indicadores Ethos e aplicações
práticas empresariais, entre outras fontes de consulta (SANTANDER, 2011).
Desta forma, uma empresa validada pelos critérios do Obra Sustentável, consegue
facilmente se adaptar aos critérios exigidos pelos principais selos de certificação de obras,
especificamente neste estudo, de empreendimentos imobiliários residenciais.

3. SELOS DE CERTIFICAÇÃO
Serão vistos a seguir, um breve estudo dos principais selos de certificação de obras de
construção civil residencial, que são o Referencial GBC Brasil Casa, Selo Casa Azul da Caixa
Econômica Federal, Procel Edifica e AQUA-HQUE.
3.1

A importância da certificação

Os selos de certificação são os grandes balizadores para se almejar uma construção
sustentável, os quais definem através de créditos e requisitos todas as características a serem
buscadas nas três dimensões – social, econômica e ambiental.
De acordo com Grunberg et al (2014 apud ANJOS; RICCIARD; MIOTTO, 2015, p.9)
para massificar as certificações para construções sustentáveis é necessário:
Valorizar as edificações e projetos sustentáveis nos critérios de apreciação das propostas
apresentadas em obras públicas; Criar legislações locais que por meio de incentivos
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(créditos fiscais e consultores patrocinados pelo governo) e exigências de requisitos
mínimos de sustentabilidade para edificações, insumos e componentes, movimente toda a
cadeia produtiva da construção e torne mais familiar o processo de certificação; Criar
prêmios que possam promover e divulgar a adoção das certificações e Green buildings,
melhorando a conscientização pública sobre a temática; Criar Institutos verdes ou redes
de cooperação, para dar suporte à disseminação das edificações sustentáveis e à criação
de sinergias organizacionais que objetivam a criação de redes locais de empresas da
construção civil e a criação de programas de capacitação em escolas técnicas e
universidades e programas de geração e difusão de novos conhecimentos. (GRUNBERG
et al, 2014 apud ANJOS; RICCIARD; MIOTTO, 2015, p.9)

Diante disto, pode-se perceber que a busca pelas certificações é de suma importância para
garantir o desenvolvimento sustentável das operações da construção civil, viabilizando o
controle dos processos socioambientais e econômicos.
A emissão das certificações contribui para melhorar a qualidade de vida das pessoas,
pois, os critérios impostos exigem comprometimento da empresa, sendo que deve haver
um controle do projeto desde o seu início até o seu final, por meio de acompanhamento e
avaliação. Os critérios de desempenho para a empresa obter o selo ecológico estão
relacionados ao uso racional de recursos naturais e de sua gestão, bem como a aplicação
destes recursos para gerar conforto e qualidade de vida aos usuários (ANJOS;
RICCIARD; MIOTTO, 2015, p.9).

Outro fator importante, é que a empresa que busca obter o selo de certificação acaba se
tornando conhecida no mercado como uma empresa que busca promover ações que contribuem
para a melhoria da qualidade de vida de seus funcionários e usuários, ao mesmo tempo,
conseguindo reduzir custos financeiros e impactos ambientais, tornando-a a apta a investir
inovação, através de soluções que irão gerar benefícios novamente, de forma cíclica, para os
usuários (dimensão social), para o meio ambiente (dimensão ambiental) e para gerar maior
competitividade no mercado (dimensão econômica). Para concluir esta constatação, John
Elkington (SEBRAE, 2015, p.8), precursor do conceito de sustentabilidade afirma que "o lucro
não deve ser o principal objetivo de uma empresa, o lucro é apenas uma parte essencial para que
a empresa busque sempre cumprir a sua missão, essa missão deve ser o objetivo principal da
empresa".
Além do exposto, é preciso também compreender, que a adesão às certificações é
importante e necessária em todas as fases do processo de construção, desde a escolha do terreno,
à concepção do projeto de arquitetura, à escolha dos fornecedores, à construção da obra, à
entrega do empreendimento e, por fim, à manutenção das práticas estabelecidas através dos
usuários do empreendimento. Segundo o Referencial GBC Brasil Casa (2015, p.3), busca-se
fomentar o setor industrial em prol da sustentabilidade e transformação do ambiente construído,
através da educação e disseminação das práticas necessárias para a construção sustentável. Ou
seja, é preciso criar uma nova cultura, uma nova consciência de para que o caminho da
Sustentabilidade seja percorrido e mantido sempre em movimento.
3.2

Principais selos de Certificação

3.2.1

Referencial GBC Brasil Casa

O Referencial GBC Brasil Casa foi desenvolvido pelo Green Building Council Brasil,
com intensão de fornecer ferramentas necessárias para projetar, construir e operar residências e
edifícios residenciais que possuam alto desempenho e práticas sustentáveis (GREEN
BUILDING COUNCIL, 2014, p.10). Neste âmbito, este referencial busca promover uma
abordagem da construção sustentável como um todo, pois aborda ao mesmo tempo importantes
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variáveis, que segundo o Referencial GBC Brasil Casa (2014), são exemplos o desempenho
integrado das questões de implantação e seleção do terreno, economia de água, eficiência
energética, escolha e gerenciamento dos materiais, qualidade ambiental interna, requisitos
sociais, inovação e especificidades regionais.
O Referencial GBC Brasil Casa surge para proporcionar uma base e quantificar os
benefícios e estratégias adotadas pelas residências sustentáveis. E ele surgiu baseado na análise
de dados estatísticos que mostram o grande impacto criado por residências:
O impacto ambiental do setor residencial é muito significativo. Segundo dados do IBGE
e Agência Brasil, enquanto a população brasileira aumentou 0,8% em 2012, com relação
a 2011, o número de domicílios subiu 2,5%, chegando a 62,8 milhões. Na Região Norte,
o crescimento foi 3,3%.
O abastecimento de água chega a 53,4 milhões de domicílios, o que corresponde a
86,4%, crescimento de 0,8% em relação a 2011. A coleta de esgotos avançou 2,1%,
chegando a 58% dos domicílios do país. Em 2002, 81,9% tinham água em casa e 46,4%
tinham o esgoto coletado. Em 2012, 89,9% dos domicílios eram atendidos pela coleta de
lixo, enquanto em 2002 a coleta chegava a 84,8% das casas.
A rede elétrica está presente em 99,7% dos domicílios, ante 96,6% em 2002. Esses dados
não incluem a área rural da Região Norte, por ter entrado na pesquisa apenas em 2004,
impedindo, portanto, a comparação com anos anteriores.
O serviço de telefonia cresceu 4,1% e chegou a 91,2% dos domicílios. Em 2012, 1,85
milhão (3%) tinham apenas telefone fixo, mostrando a tendência de queda nesse serviço,
que foi 12,5% em relação a 2011.
Quanto aos bens duráveis, 98,7% têm fogão e 96,7% tem geladeira, números que eram,
respectivamente, 98,6% e 95,8% em 2011. A presença da máquina de lavar roupa passou
de 51% para 55,1% e a televisão subiu de 96,9% para 97,2%. O aparelho de DVD está
presente em 76% dos domicílios e o rádio caiu de 83,4% para 80,9%. Já o
microcomputador, passou de 42,9% para 46,4%. Na questão da mobilidade, o número de
domicílios com carro passou de 40,9% para 42,4%, e com motocicleta subiu de 19,1%
para 20%. (GREEN BUILDING COUNCIL, 2015, p.11)

O Referencial GBC Brasil Casa iniciou-se em 2011 com a organização dos primeiros
comitês técnicos de discussões das diversas e distintas áreas de sustentabilidade. Em Setembro
de 2012 o GBC Brasil lançou o referencial para Casas Sustentáveis, com a abordagem e
avaliação de diferentes questões de sustentabilidade em projetos de residências. O Referencial
passou por uma fase de comentários públicos e em 2013 iniciou a segunda etapa de implantação
- a fase piloto. Após término da fase piloto, o referencial é lançado ao mercado e ao público em
geral em 2014 (GREEN BUILDING COUNCIL, 2014, p.12).
O conteúdo do Referencial Casa foi desenvolvido pelos Comitês Técnicos do GBC Brasil
e, segundo o Guia Prático do GBC Brasil (GREEN BUILDING COUNCIL, 2015, p.6), com
base em diversas outras Certificações Brasileiras e ao redor do mundo. Ele consiste em Prérequisitos (obrigatórios) e créditos (com pontuações distintas), que quando atendidos somam
pontos para a determinação do nível de Certificação alcançado:
Pré-requisitos: O Referencial GBC Brasil Casa® contém pré-requisitos únicos que
devem ser atendidos, a fim de obter a certificação. A frase ou termo "pré-requisito"
refere-se a uma característica obrigatória do projeto, medição, qualidade, valor ou função,
conforme identificado dentro do sistema de classificação. Pré-requisitos representam os
principais critérios que definem o desempenho mínimo da construção. Cada projeto deve
satisfazer todos os pré-requisitos descritos em cada categoria do Referencial. O não
cumprimento de qualquer pré-requisito tornará um projeto inelegível para a certificação.
Créditos: Cada projeto deve satisfazer uma combinação de créditos necessários para o
nível específico de certificação desejada. A palavra "crédito" determina uma
característica de projeto, medição, qualidade, valor ou função, conforme identificado
dentro do sistema de classificação. Cada crédito representa uma faceta particular de
sustentabilidade, que contribui para o projeto e a construção de edificações mais
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eficientes. Os créditos são selecionados e buscados conforme a opção da equipe de
projeto. (GREEN BUILDING COUNCIL, 2015, p.6)

Ainda de acordo com o Guia Prático do GBC Brasil (GREEN BUILDING COUNCIL,
2015, p.6), os créditos são dispostos em determinadas categorias – Implantação (IMP), Uso
Racional da Água (URA), Energia e Atmosfera (EA), Materiais e Recursos (MR), Qualidade
Ambiental Interna (QAI), Requisitos Sociais (RS), Inovação e Projeto (IP) e Créditos Regionais
(CR). Cada crédito está associado com um número específico de pontos, o qual em cada um, há
itens obrigatórios de atingir – que são denominados de pré-requisitos – e diversos outros itens
que irão gerar o acúmulo da pontuação - que são denominados de créditos (Ver relação completa
no anexo 01) – os projetos são premiados conforme o atendimento das estratégias listadas em
cada crédito.
O Processo de Certificação consiste basicamente em quatro etapas básicas – Registro,
Verificação, Revisão e Certificação. Logo na fase inicial de Registro, o Referencial GBC Casa
orienta que no início do desenvolvimento do projeto, é importante fazer uma reunião com a
equipe de obra e projeto para realizar uma análise prévia de todos os créditos. Segundo o
Referencial GBC Casa (2015), esta equipe de trabalho ajudará a identificar os créditos que serão
buscados na Certificação, levantarão as dificuldades e soluções e entenderão os principais passos
necessários para que o trabalho seja um sucesso.
No processo de Verificação, deverão acontecer visitas in loco, tanto por parte do
empreendedor, quanto pela equipe do GBC Brasil:
Além das verificações in loco, a obra deve ser acompanhada e fotografada em todas as
etapas. O consultor, arquiteto ou proprietário devem fazer este acompanhamento para a
comprovação dos créditos e pré-requisitos posteriormente. Toda a documentação de
suporte para comprovação de cada crédito e pré-requisito também deve ser separada
conforme o andamento de cada item.
O GBC Brasil irá fazer 2 verificações in loco na obra, obrigatoriamente, realizadas por
auditores específicos, que não serão necessariamente agendadas. Outras visitas extras
podem ser agendadas conforme o cronograma e necessidade da obra. (GREEN
BUILDING COUNCIL, 2015, p.13)

Em seguida, no processo de revisão, toda a documentação pertinente é revisada por uma
empresa terceirizada pelo GBC Casa. O processo de revisão é realizado em duas etapas,
primeiro, a listagem dos créditos pertinentes à fase de projeto e, depois, os que são referentes
após o término da obra.
Após a certificação, que é o último passo no processo de revisão, a somatória de pontos
que o projeto atingiu indicará um nível de Certificação final, sendo eles verde (40-49 pontos),
prata (50-59 pontos), ouro (60-79 pontos) e platina (80-110 pontos).
A empresa já certificada, recebe através da organização do GBC Brasil o anúncio da
conclusão da Certificação com a pontuação obtida, juntamente com 2 placas (uma para o
ambiente interno e outra para o ambiente externo) e um certificado, que indicam o mérito
alcançado. Segundo o GBC Brasil (2015), após a conclusão, a residência pode publicar as
informações referentes ao projeto e ao Certificado, incentivando assim outras residências a
buscarem a mesma eficiência.
3.2.2

Selo Casa Azul

O selo Casa Azul é o instrumento de certificação criado pela Caixa Econômica Federal
com o intuito de classificar do ponto de vista socioambiental os projetos de empreendimentos
habitacionais. No guia de "Boas práticas para habitação mais sustentável" indica que a criação do
Selo Casa Azul CAIXA, foi elaborado para incentivar o uso racional de recursos naturais na
construção de empreendimentos habitacionais, reduzir o custo de manutenção dos edifícios e as
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despesas mensais de seus usuários, bem como promover a conscientização de empreendedores e
moradores sobre as vantagens das construções sustentáveis. Segundo seus coordenadores:
O Selo Casa Azul CAIXA é o primeiro sistema de classificação da sustentabilidade de
projetos ofertado no Brasil, desenvolvido para a realidade da construção habitacional
brasileira. Este não é um aspecto menor, pois soluções adequadas à realidade local são as
que otimizam o uso de recursos naturais e os benefícios sociais. Do ponto de vista do
desenvolvimento sustentável, somente os problemas são globalizados, ou seja: problemas
globais, soluções locais. A metodologia do Selo foi desenvolvida por uma equipe técnica
da CAIXA com vasta experiência em projetos habitacionais e em gestão para a
sustentabilidade. Um grupo multidisciplinar de professores da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade
Estadual de Campinas – que integrava uma rede de pesquisa financiada pelo
Finep/Habitare1 e pela CAIXA – atuou como consultor, organizando, inclusive, um
workshop que contou também com a participação de entidades representativas do
mercado. (JOHN; PRADO (Coord.), 2010), p.6)

O Selo Casa Azul CAIXA é um instrumento certificador de empreendimentos
residenciais, reconhecendo as soluções aplicadas à construção, ao uso, à ocupação e à
manutenção das edificações, no intuito de preservar e incentivar a qualidade do meio-ambiente,
do empreendimento e da sociedade em seu entorno.
De acordo com o guia, o selo se aplica a todos os tipos de projetos de empreendimentos
habitacionais apresentados à CAIXA para financiamento ou nos programas de repasse, podendo
se candidatar ao Selo as empresas construtoras, o Poder Público, empresas públicas de habitação,
cooperativas, associações e entidades representantes de movimentos sociais.
O método utilizado pela CAIXA para a concessão do Selo consiste em verificar o
atendimento aos critérios estabelecidos e, sua adesão é voluntária. Com o Selo Casa Azul, a
CAIXA (JOHN; PRADO (Coord.), 2010), pretende estabelecer uma relação de parceria com os
proponentes de projeto, fornecendo orientações para incentivar a produção de habitações mais
sustentáveis.
Como pré-requisitos gerais, as linhas de crédito e programas operacionalizados pela
CAIXA reúne o seguinte:
Neste contexto, o projeto candidato ao Selo Casa Azul CAIXA deve possuir, como prérequisito, o atendimento às regras dos programas operacionalizados pela CAIXA de
acordo com a linha de financiamento ou produto de repasse. Também é necessário que o
proponente apresente os documentos obrigatórios em cada caso, como projetos aprovados
pela Prefeitura, declaração de viabilidade de atendimento das concessionárias de água e
energia, alvará de construção, licença ambiental e demais documentos necessários à
legalização do empreendimento, por exemplo. Além disso, todos os projetos candidatos
ao Selo devem atender às regras da Ação Madeira Legal e apresentar, até o final da obra,
o Documento de Origem Florestal (DOF) e a declaração informando o volume, as
espécies e a destinação final das madeiras utilizadas nas obras. Em relação à
acessibilidade, o projeto deve prever o atendimento à NBR 9050, além de atender ao
percentual mínimo de unidades habitacionais adaptadas, conforme legislação municipal
ou estadual. No caso de ausência de legislação específica, os empreendimentos devem
contemplar o percentual mínimo de 3% de unidades habitacionais adaptadas. Ao elaborar
o projeto e especificar os serviços e materiais previstos para a construção do
empreendimento, o proponente deverá atender às normas técnicas vigentes sempre que
houver norma da ABNT específica sobre o assunto. (JOHN; PRADO (Coord.), 2010,
p.22)

O Selo Casa Azul CAIXA possui 53 critérios de avaliação, distribuídos em seis
categorias que indicam a classificação de projeto, de acordo com a tabela denominada por
Quadro 2. Este Quadro resume todas as categorias, critérios e a classificação correspondente ao
somatório de tópicos atingidos. As categorias do Quadro 02, resumidamente, estão dispostos nos

Página 12 de 28

assuntos referentes à Qualidade Urbana, Projeto e Conforto, Eficiência Energética, Conservação
de Recursos Materiais, Gestão da Água e Práticas Sociais (Ver anexo 2).
O nível “bronze” do Selo será concedido somente aos empreendimentos cujo valor de
avaliação da unidade habitacional não ultrapassar os limites do Quadro 3 (ver anexo 3). Os
projetos de empreendimentos com valores de avaliação superiores aos limites do Quadro 3
deverão se enquadrar, no mínimo, no nível “prata”.
Figura 1: Tabela de Níveis de gradação do Selo Casa Azul e logomarcas do Selo Casa Azul dos níveis
Ouro, Prata e Bronze. (FONTE JOHN; PRADO (Coord.), 2010), p.21)

Para obter o Selo, a empresa interessada deverá apresentar os projetos, a documentação e
informações técnicas completas referentes aos critérios a serem atendidos pelo projeto e, quando
necessário, a CAIXA solicitará a correção e/ou complementação da documentação. Segundo o
guia de boas práticas da CAIXA:
Durante a obra, o proponente deverá executar todos os itens previamente mencionados no
projeto, de acordo com as especificações apresentadas e aprovadas pela CAIXA,
implantar as práticas sociais previstas em projeto e divulgar aos usuários os itens
incorporados ao projeto, assim como orientar os moradores sobre manutenção, reposição
e uso dos dispositivos/equipamentos. Qualquer alteração do projeto durante a obra,
referente aos critérios definidos para a obtenção do Selo, deverá ser comunicada à
CAIXA. (JOHN; PRADO (Coord.), 2010, p.22)

Após a concessão do Selo Casa Azul, os projetos de empreendimentos que receberem o
Selo terão total liberdade de fazer o uso da logomarca em materiais publicitários de venda, tais
como folders, placa de obra, anúncios em jornais, revistas, etc. E, após a conclusão das obras, os
empreendimentos poderão instalar a placa padrão, divulgando o nível do Selo atingido pelo
projeto.
3.2.3

AQUA-HQE

O Processo AQUA-HQE é uma certificação internacional da construção sustentável
desenvolvido a partir da certificação francesa Démarche HQE (Haute Qualité Environmentale) e
aplicado no Brasil exclusivamente pela Fundação Vanzolini. (FUNDAÇÃO VANZOLINI E
CERWAY, 2014)
Desde que surgiu, em 2008, o Processo AQUA-HQE (FUNDAÇÃO VANZOLINI E
CERWAY, 2014) propõe um novo olhar para sustentabilidade nas construções brasileiras, pois
seus referenciais técnicos foram desenvolvidos considerando a cultura, o clima, as normas
técnicas e a regulamentação presentes no Brasil, mas buscando sempre uma melhoria contínua
de seus desempenhos. Desta forma, os benefícios da certificação pelo Processo AQUA incluem
melhorias que atingem a todos os níveis, desde o empreendedor, o usuário e a questão ambiental.
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O Processo AQUA estrutura-se em dois instrumentos principais: o Sistema de Gestão do
Empreendimento (SGE) e o referencial de Qualidade Ambiental do Edifício (QAE). O Sistema
de Gestão do Empreendimento (SGE) que permite o planejamento, a operacionalização e o
controle de todas as etapas de seu desenvolvimento, partindo do comprometimento com um
padrão de desempenho definido e traduzido na forma de um perfil de Qualidade Ambiental do
Edifício (QAE). (FUNDAÇÃO VANZOLINI E CERWAY, 2014).
Na visão deste selo, a gestão da edificação permite definir as vertentes de projeto que irão
atingir e manter os níveis de qualidade ambiental. As exigências estão divididas nas 14
categorias do processo AQUA, e estão elas próprias agrupadas em 4 temas.
Tabela 1: Tabela referencial das exigências, divididas nas 14 categorias do processo AQUA, agrupadas
em quatro temas. (FONTE: FUNDAÇÃO VANZOLINI E CERWAY, 2014)

Segundo a Fundação Vanzolini e Cerway (2014), o certificado concedido ao
empreendimento engloba as informações da avaliação global, assim como da avaliação por tema.
Para cada critério técnico avaliado em cada uma das 14 categorias, são definidos quatro
níveis de desempenho, sendo eles, Melhores Práticas (MP); Boas Práticas (BP); Base (B) – que é
considerado o nível de entrada da certificação AQUA – , Não-conforme (NC) – quando o nível B
não for atingido (ver anexo 4, exemplo de uma das categorias).
As exigências acompanhadas de um ponto preto devem obrigatoriamente ser atendidas
para atingir os níveis correspondentes. As exigências acompanhadas de um ponto branco
são opcionais; detalhes de como elas são levadas em consideração são apresentados ao
final de cada categoria. O empreendedor deve avaliar cada um dos critérios técnicos
especificados nas 14 categorias AQUA (ou delegar a alguém a tarefa), a fim de controlar
o mais cedo possível o perfil de qualidade ambiental do edifício. (FUNDAÇÃO
VANZOLINI E CERWAY, 2014, p.5)

Cada tema é avaliado em uma escala de 0 a 4 estrelas, em função da pontuação obtida em
cada uma das categorias. Os níveis apresentados consistem no número mínimo de categorias a
serem atendidas para validar a obtenção das estrelas.
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Tabela 2: Tabela referencial para o cálculo dos níveis alcançados para a obtenção do certificado.
(FONTE: FUNDAÇÃO VANZOLINI E CERWAY, 2014

Há cinco classificações possíveis, dependendo do resultado obtido em cada uma das
categorias.
Tabela 3: Tabela de classificações. (FONTE: FUNDAÇÃO VANZOLINI E CERWAY, 2014)

A certificação do processo AQUA demonstra de maneira eficaz, a alta qualidade
ambiental da construção, atestada por meio de auditorias em cada fase da Construção, seja
durante a fase de operação (uso) – no qual proporciona condições de melhor desempenho social,
econômica e ambiental – seja na fase de desconstrução (desmontagem) – que ao final da vida
útil, permite condições de redução de impactos ambientais.
3.2.4

Procel Edificações

Segundo o portal PROCEL INFO (2006), o Selo Procel Edificações, estabelecido em
novembro de 2014, é um instrumento de adesão voluntária que tem por objetivo principal
identificar as edificações que apresentem as melhores classificações de eficiência energética em
uma dada categoria, motivando o mercado consumidor a adquirir e utilizar imóveis mais
eficientes.
Para obter o Selo Procel Edificações, recomenda-se que a edificação seja concebida de
forma eficiente desde a etapa de projeto, ocasião em que é possível obter melhores
resultados com menores investimentos, podendo chegar a 50% de economia. A
metodologia de avaliação da conformidade está descrita no Regulamento para Concessão
do Selo Procel de Economia de Energia para Edificações, bem como nos Critérios
Técnicos específicos e baseiam-se no Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de
Eficiência Energética em Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) e no
Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética em Edificações
Residenciais (RTQ-R) do Programa Brasileiro de Edificações – PBE Edifica. (PROCEL
INFO, 2006)
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É de suma importância adesão a este selo, visto que, o consumo de energia elétrica nas
edificações residenciais e comerciais, de serviços e públicas, é bastante significativo,
correspondendo a aproximadamente 50% do total da eletricidade consumida no país (PROCEL
INFO, 2006).
"Por isso, o Procel busca incentivar a conservação e o uso eficiente dos recursos naturais
(água, luz, ventilação etc.) nas edificações brasileiras, reduzindo o desperdício e os
impactos sobre o meio ambiente. Para tanto, atua na capacitação de profissionais,
promoção de novas tecnologias, disseminação de boas práticas, regulamentação e
critérios de eficiência energética para edificações e etiquetagem de edificações novas e
existentes. Também são capacitados laboratórios de universidades brasileiras para
atuarem na área de conforto ambiental, que, juntos, formam a Rede de Eficiência
Energética em Edificações (R3E)". (PROCEL INFO, 2006)

De acordo com o selo Procel Edificações (PROCEL INFO, 2006), no caso específico de
edificações residenciais, são avaliados: a envoltória e o sistema de aquecimento de água, além
dos sistemas presentes nas áreas comuns dos edifícios multifamiliares, como iluminação,
elevadores, bombas centrífugas, etc.
A Etiquetagem de Edificações - PBE Edifica – pode ser utilizada como referência, pela
Certificação AQUA, para avaliação das edificações residenciais e não residenciais, onde é
possível utilizar critérios do PBE Edifica para avaliação AQUA.
Figura 2: Etiqueta Nacional de conservação de energia (ENCE), de edificação Multifamiliar. (FONTE:
PROCEL INFO, 2006)

A metodologia de avaliação da conformidade está disposta no Regulamento para
Concessão do Selo Procel de Economia de Energia para Edificações, e também nos Critérios
Técnicos específicos, baseando-se no Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de
Eficiência Energética em Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) e no
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Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética em Edificações
Residenciais (RTQ-R) do Programa Brasileiro de Edificações – PBE Edifica.
3.3

Viabilidade dos processos de certificação

Atualmente a adesão aos processos de certificação vem ganhando cada vez mais
interessados. Todos os processos são extremamente detalhados e, por muitas vezes, considerados
de difícil entendimento. Mas, isto se justifica por se tratar de processos muito atuais,
principalmente a nível Brasil, os quais pouquíssimos processos já conseguiram atingir o patamar
de certificação, tendo em vista a demanda de empreendimentos existentes.
É preciso organização, planejamento e monitoramento da gestão empresarial para se
trilhar o caminho da certificação, em todas as fases, desde o estudo preliminar do projeto de
Arquitetura até sua concepção final, projetos complementares, execução da obra, entrega e até a
manutenção pós-entrega.
Porém, apesar dos desafios, conseguir se certificar é benéfico não apenas para o
empreendedor, mas também para o usuário, a sociedade e o meio-ambiente.
Segundo o processo AQUA-HQE os benefícios para o empreendedor são:
"Comprovar a Alta Qualidade Ambiental das suas construções; Diferenciar seu portfólio
no mercado; Aumentar a velocidade de vendas ou locação; Manter o valor do seu
patrimônio ao longo do tempo; Associar a imagem da empresa à Alta Qualidade
Ambiental; Melhorar o relacionamento com órgãos ambientais e comunidades; Ter um
reconhecimento internacional". (FUNDAÇÃO VANZOLINI E CERWAY, 2014)

Para o usuário são:
"Economia direta no consumo de água e de energia elétrica; Menores despesas
condominiais gerais – água, energia, limpeza, conservação e manutenção; Melhores
condições de conforto e saúde; Maior valor patrimonial ao longo do tempo; Consciência
de sua contribuição para o desenvolvimento sustentável e a sobrevivência no planeta".
(FUNDAÇÃO VANZOLINI E CERWAY, 2014)

Para a sociedade e o meio-ambiente são:
"Menor demanda sobre as infraestruturas urbanas; Menor demanda de recursos hídricos;
Redução das emissões de Gases de Efeito Estufa; Redução da poluição; Melhores
condições de saúde nas edificações; Melhor aproveitamento da infraestrutura local;
Menor impacto à vizinhança; Melhor qualidade de vida; Melhor gestão de resíduos
sólidos; Melhor gestão de riscos". (FUNDAÇÃO VANZOLINI E CERWAY, 2014)

Portanto, mesmo sendo tão desafiadora, a certificação é o caminho que as empresas de
vanguarda trilham para se destacar no mercado. E este destaque, não surge da iniciativa de
vencer uma concorrência, surge pelo propósito de fazer a diferença, de ser a diferença, criando
raízes para uma nova cultura que vive a Sustentabilidade com naturalidade, como parte do dia-adia.
4. ESTUDO DE CASO DO CONCEITO E DO PROJETO-PILOTO “TERRA MUNDI
SANTOS DUMONT"
Antes de partir para o estudo do conceito e do estudo de caso, é preciso conhecer a
Construtora e Incorporadora NEWINC. Anteriormente, conhecida por CRV Carvalho, a empresa
passou por um processo de reposicionamento, até chegar ao nome atual:
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Entendemos que os pilares da Sustentabilidade estão diretamente ligados ao nosso
posicionamento e todas as decisões estratégicas são analisadas considerando esses
princípios (Economicamente Viável, Ecologicamente Correto, Socialmente Justo e
Culturalmente Aceito). Dessa forma, a nova marca deveria ser criada a partir desse
conceito. Precisávamos de um nome MUNDIAL, que ultrapassasse as fronteiras
brasileiras e demonstrasse nosso posicionamento SUSTENTÁVEL. E assim nasceu o
conceito principal (NEW – Nature. Economy. We). Essa «nova» empresa, possui em seu
ícone maior, a representação dos 3 pilares que a sustentam, a NATUREZA, a
ECONOMIA e todos NÓS, responsáveis por seu sucesso e desenvolvimento".
(NEWINC, [2010])

Desta forma, seguindo este conceito, a NEWINC cultiva valores e práticas sustentáveis
em sua Cultura por meio do programa Sustente-se. Inicialmente, foi criado como uma campanha
interna de mobilização pela sustentabilidade, e hoje o Sustente-se é o posicionamento estratégico
da empresa frente ao mercado (NEWINC, [2010]). Ou seja, este foco influencia desde os
projetos arquitetônicos, passando pela gestão administrativa, pela execução dos serviços nos
canteiros de obra, indo até após a entrega das chaves aos moradores.
4.1.Caracterização do Conceito
O conceito Terra Mundi é antes de tudo, um projeto feito por pessoas e para pessoas.
Desta forma, o conceito nasceu da opinião dos mais diversos profissionais, como: engenheiros,
arquitetos, psicológicos, sociólogos, antropólogos, publicitários, pedagogos, ambientalistas,
paisagistas e mercadologistas.
É o conhecimento plural, criando algo inteligente, prático, inovador, econômico e repleto
de itens fora de série. Nenhum outro produto no Brasil, oferece tudo o que o Terra Mundi
oferece, no padrão de qualidade construtiva da NEWINC e pelo melhor preço de
mercado sempre. Isso é uma premissa básica para o lançamento de qualquer edição do
Terra Mundi (residencial) ou Terra Office (comercial). (NEWINC, [2010]).

Como produto destas reuniões multidisciplinares, surgiram três documentos – o PTS
(Projeto de Transformação Social), o PAM (Projeto Ambiental) e PAE (Projeto Arquitetônico) –
cada um com características pertinentes a cada assunto, sempre balizados pelos conceitos de
Sustentabilidade e também pelos selos de certificação.
Segundo o PTS (NEWINC, 2011a, p.1), o Projeto de Transformação Social baseia-se na
premissa de que a participação dos adquirentes no empreendimento promove uma melhor
adequação do projeto às necessidades e demandas dos grupos sociais envolvidos.
[...] favorece a correta apropriação e uso da unidade habitacional adquirida bem como
dos imóveis e equipamentos comunitários implantados. Também promove a mobilização
e a participação social por meio de atividades de caráter sócio educativo, de ações
direcionadas à geração de trabalho e renda e de educação sanitária, ambiental e
patrimonial. (NEWINC, 2011a, p.4)

Através do PAM (Projeto Ambiental), todas as atitudes tomadas foram baseadas no
conceito de construção sustentável. Em seu escopo, apresenta os critérios ambientais de um
empreendimento imobiliário diferenciado e, porque não, inovador, "pois contém mais de
sessenta itens de sustentabilidade que foram cuidadosamente selecionados para atingir um alto
grau de eficiência social, ambiental e técnica sem desconsiderar sua viabilidade econômica"
(NEWINC, 2011b, p.1).
As referências buscadas pela equipe de concepção do conceito Terra Mundi foram
baseadas em alguns modelos de certificação em construção sustentável, a fim de, "não só
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cumprir todas as exigências legais e mercadológicas, mas ir além do convencional, desafiando
todos os envolvidos no processo na busca de um maior equilíbrio social ambiental e econômico
dentro do setor da construção civil”. (NEWINC, 2011b, p.1)
Este desafio se insere no foco ao ser humano, considerando-o como ponto central do
projeto, de forma a preocupar-se com suas necessidades e aspirações, seus valores, culturas e sua
sobrevivência.
Como são os usuários que devem viver, operar e manter a habitação por um longo
período de tempo, somente terão sucesso as soluções que por eles forem aceitas e que os
mesmos possuam capacidade de operar [...] Portanto, o êxito da estratégia de construção
sustentável depende da adequação das soluções selecionadas às características dos
usuários. (NEWINC, 2011b, p.5 e 6)

Desta forma, além de todas as premissas ambientais, arquitetônicas, econômicas e sociais
desenvolvidas neste processo, o envolvimento, a educação e a conscientização dos moradores e
usuários envolvidos na cadeia produtiva do projeto piloto Terra Mundi tornam-se os pilares
estratégicos de sucesso deste empreendimento.
Os itens de Sustentabilidade aplicados no conceito Terra Mundi estão divididos em seis
macro temas – Qualidade Urbana, Projeto e Conforto, Eficiência Energética, Conservação de
Recursos Materiais, Gestão da Água e Práticas Sociais.
Dentro macro tema Qualidade Urbana, foram analisados os itens relativos à qualidade do
Entorno, a respeito de sua Infraestrutura existente, dos impactos relativos ao entorno e da
previsão de melhorias no entorno do empreendimento.
No maro tema Projeto e Conforto, foram previstos o cumprimento das metas de elaborar
um paisagismo eficiente, que ofereça melhor desempenho térmico ao empreendimento,
flexibilidade de projeto, local para coleta seletiva, equipamentos de lazer, desempenho térmico
com aproveitamento da orientação solar e dos ventos, acessibilidade, dentre outros.
No macro tema Eficiência Energética foram abordadas a utilização de lâmpadas de baixo
consumo nas áreas privativas, uso de dispositivos economizadores nas áreas comuns, uso de
sistema de aquecimento solar, dentre outros.
No macro tema Conservação de Recursos Materiais utilizou-se técnicas econômicas e
reaproveitáveis, tais como formas e escoras reutilizáveis, componentes pré-fabricados, uso de
madeira certificada e gestão de resíduos da construção.
No macro tema Gestão da água, utilizou-se dispositivos economizadores, como
arejadores e registro regulador de vazão, retenção e infiltração das águas pluviais e reuso de
água.
No macro tema Práticas Sociais desenvolveu-se educação ambiental dos funcionários,
capacitação profissional dos empregados, inclusão de trabalhadores locais, ações de geração de
empego e renda, dentre outros.
Somando-se todos os itens de Sustentabilidade aplicados no conceito Terra Mundi, ao
todo se integram 64 itens, todos pontuam como pré-requisitos ou créditos para a certificação
ambiental. Destes 64 itens, o projeto ambiental é o que contempla mais itens, 42 do total de 64
itens.
Atualmente, a NEWINC, é conhecida por sua capacidade de inovação.
Esta
característica proporcionou uma grande visibilidade da empresa, rendendo-lhe premiações, como
o Prêmio Revista Isto É, Prêmio Santander, Premiação "Best of the world" de 2015 e 2016
Empresas B e Prêmio Buenas Practicas Empresas B – Latam ((NEWINC, [2010]).
Além das premiações citadas, a NEWINC se destaca ao buscar as certificações – hoje a
NEWINC é certificada pelo sistema B. O Sistema B é uma certificação internacional, que está
liderando um movimento global de empresas para redefinir o conceito de sucesso nos negócios,
fomentando e incentivando as empresas a competir não apenas para serem as melhores do
mundo, mas para as melhores para o mundo (NEWINC, [2010]). Além desta certificação, a
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empresa está em pleno processo de certificação através do Referencial GBC Brasil Casa e, para
auxiliar este processo, está associada ao instituto ETHOS.
4.2.Caracterização do Projeto
O Projeto piloto Terra Mundi Santos Dumont se propõe à aplicação de critérios de
Sustentabilidade, de forma ampla, propondo-se a "tornar o que parece ser privilégio de edifícios
corporativos ou condomínios de alta renda, um critério básico, um fator determinante na
concepção de Projetos Arquitetônicos de Interesse Social" (NEWINC, 2011c, p. 2). Ou seja,
morar bem, com segurança, conforto, com consciência socioambiental e ética deve ser um direito
de todo cidadão.
O Projeto Terra Mundi Santos Dumont almejou na prática a adoção de tecnologias e
soluções que permitam aperfeiçoar o aproveitamento dos recursos naturais: água, energia solar,
fatores climáticos, recursos que priorizem a utilização de materiais de menor impacto ambiental
e técnicas construtivas que facilitem a redução do desperdício, de forma a ser acessível
economicamente.
A escolha do terreno foi estratégica. Através da imagem a seguir, Fig. 3, é possível
compreender que a região é muito bem servida de equipamentos, de serviços e grandes eixos de
acesso.
Figura 3: Mapa de localização do Empeendimento e entorno imediato – raio de 2,5km. (FONTE:
NEWINC, 2011c, p.7)

A quadra em que se desenvolveu o projeto piloto Terra Mundi Santos Dumont, foi
escolhida considerando a existência de infraestrutura, serviços, equipamentos comunitários e
comércio disponíveis no entorno do empreendimento.
A presença de transporte público regular, comércio e serviços em distância razoável cria
condições favoráveis à redução dos impactos relacionados ao uso de transporte
individual, ao consumo de combustíveis, à geração de emissões e ruído, e a
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congestionamentos a eles associados, que impactam a saúde humana e dos ecossistemas.
(NEWINC, 2011c, p. 5).

Sobre o programa de Necessidades, o Projeto Piloto compreende 4 (quatro) torres, sendo
8 (oito) unidades habitacionais por pavimento, em quinze Pavimentos Tipo, ou seja: 480
(quatrocentos e oitenta) famílias convivendo em uma quadra unificada pela área coletiva
caracterizada como uma grande praça de eventos simultâneos (NEWINC, 2011c, p. 2).
Figura 4: Implantação geral do térreo. (FONTE: NEWINC, 2011c, p.11)

O projeto também propõe acessibilidade total por meio de rampas em todos os níveis do
térreo, aproveitando ao máximo o nível natural do terreno, e assim, viabilizando o acesso de
todos aos espaços destinados para prática esportiva, entretenimento, atividades culturais e
educacionais.
Foram também respeitados critérios de Insolação, ventos dominantes, características
físicas do terreno, que foram condicionantes do partido arquitetônico. Além disso, sobre as
questões ambientais, priorizou-se:
[...] soluções como reaproveitamento e tratamento da água do banho para irrigação das
áreas verdes e limpeza dos espaços externos e utilização no Ducha-Car, coleta e
gerenciamento seletivo do lixo, aquecimento solar para os chuveiros e ponto hidráulico
para climatizador nos apartamentos como alternativa ao uso do ar-condicionado.
Aberturas iluminantes e ventilantes dimensionadas de modo a privilegiar seus usos,
minimizando a necessidade de recursos artificiais, utilização de iluminação artificial
econômica em todos os ambientes, utilização das lajes verdes sobre a cobertura do
estacionamento nos níveis inferiores, possibilitando o resfriamento do ar circundante ao
edifício e consequentemente dos ambientes abaixo da laje. (NEWINC, 2011c, p. 3)

O Projeto ainda busca favorecer a integração urbana do conjunto arquitetônico, através da
implantação de pista de caminhada/ciclismo no perímetro da quadra, contribuindo assim, para a
melhoria da qualidade urbana do entorno imediato. A proposta do passeio público “Calçada
Consciente”, possui tratamento antiderrapante e adaptação total à acessibilidade, utilizando
sinalização tátil junto a todos os equipamentos urbanos, tais como postes, lixeiras públicas,
hidrantes... O paisagismo também foi pensado para a qualidade de sombreamento e manutenção
da pista, utilizando espécies nativas do cerrado.
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A área de lazer do projeto foi trabalhada pensando no convívio com o verde e no
estímulo as práticas esportivas, com equipamentos como Academia de Ginástica, Quadra
Poliesportiva descoberta, Piscina Semiolímpica para prática de natação orientada e lazer, Piscina
Infantil, Sauna, Salão de Jogos infantil e adulto.
Figura 5: Térreo dos Blocos 01 e 02 em detalhe. (FONTE: NEWINC, 2011c, p.13)

As atividades sociais são contempladas com Salões de Festas multiuso, Churrasqueiras
ecológicas a gás e um Quiosque com fogão a lenha, tradicional na cultura do local. Home
Cinema, Brinquedoteca e Lounge para descanso e diversão do usuário e visitantes, Pomares e
Playgrounds com brinquedos de madeira certificada e PVC (material 100% reciclável) e ainda,
como apoio social, serviços como creche, posto de saúde com atendimento odontológico, salas
de aulas para cursos e seminários e espaço para implantação de novas atividades em expansão ou
demanda programada (NEWINC, 2011c, p. 3).
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Figura 6: Térreo dos Blocos 03 e 04 em detalhe. (FONTE: NEWINC, 2011c, p.13)

O incentivo ao ciclismo e atividades Outdoor tem o atrativo de Escaninhos e Bicicletários
individuais, situados no respectivo andar do apartamento do usuário.
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Figura 7: Planta do Pav. Tipo. Destaque para os escaninhos. (FONTE: NEWINC, 2011c, p.16)

Em todos os acessos às áreas comuns e também no interior dos apartamentos, não
existem portas com menos de 80 cm de largura, permitindo assim a circulação e adaptação de
mobilidade universal.
Figura 8: Planta apartamento de 2 Quartos – 62m2. (FONTE: (NEWINC, [2010])

As cozinhas são do tipo “Americana”, gerando uma sensação de amplitude, pois se
integra ao espaço da sala de estar/jantar, e ao mesmo tempo, possuem comunicação direta com a
varanda/churrasqueira do apartamento, permitindo sua utilização como "varanda gourmet".
Além disto, todas as aberturas das áreas sociais dos apartamentos foram projetadas para
ocupar todo o vão entre paredes (termo conhecido no inglês por full window), permitindo assim
uma ventilação e iluminação natural extremamente eficiente.
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Figura 9: Planta apartamento de 3 Quartos (1 suite) – 76m2. (FONTE: (NEWINC, [2010])

Figura 10: Planta apartamento de 3 Quartos (3 suites) – 82m2. (FONTE: (NEWINC, [2010])

Foi previsto no projeto, um local adequado para coleta, seleção de armazenamento de
material reciclável. O local destinado situa-se em um dos subsolos, mas permite acesso direto a
uma via de circulação, facilitado assim o manuseio e transporte do material. Essa medida, além
de ser benéfica ao meio ambiente, pode ser considerada um fator de redução do valor do
condomínio, pois a venda do material reciclável gera renda ao condomínio.
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Figura 11: Locação da E.T.A. e espaço para reciclagem de lixo (FONTE: NEWINC, 2011c, p.18)

Outro fator que gera renda ao condomínio é o reaproveitamento da água do chuveiro, que
passa por um processo de tratamento através de uma E.T.A. (Estação de tratamento de água),
sendo reutilizada para lavar o condomínio, os carros e regar as plantas.
Foi também planejado, um sistema de aquecimento solar para alimentar os chuveiros.
Com a energia captada, ainda é possível utilizá-la para se iluminar os subsolos das garagens. Esta
tecnologia representa uma redução nas despesas mensais com energia e maior conforto no banho
quente.
A posição das torres em relação à locação no terreno, também foi pensada em relação ao
melhor posicionamento quanto à insolação e ao melhor aproveitamento dos ventos dominantes.
Figura 12: Vista da fachada (FONTE: NEWINC, [2010])
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Enfim, o projeto piloto Terra Mundi Santos Dumont foi projetado para atender aos
usuários com eficiência, conforto e economia. Segundo a NEWINC, os espaços coletivos foram
pensados para integração social e orientação da formação de conceitos ambientais e éticos,
crescimento humano pautado no respeito ao planeta.
A proposta apresentada pretende equilibrar proteção ambiental, justiça social e
viabilidade econômica. Para atingir o objetivo, que mais que um desafio tornou-se uma
necessidade, a proposta arquitetônica deve atender aos itens de sustentabilidade que
foram cuidadosamente selecionados pela CRV. O grande diferencial do Projeto é ir além
da sustentabilidade no processo construtivo e tecnológico, aplicando, após a conclusão da
obra, a prática de Educação Socioambiental na ocupação e manutenção do espaço
Arquitetônico e Urbano. O edifício é uma importante ferramenta para o aprimoramento
das relações entre o usuário e o meio-ambiente, favorecendo o exercício cotidiano da
cidadania e de qualidade de vida e criando modelos tipológicos de utilização racional e
de menor impacto ambiental na construção civil. (NEWINC, 2011c, p.4)

Um conceito inovador e responsável, firmado em anseios inerentes ao ser humano, que
busca viver bem, de forma sustentável e harmônica. Pensar Verde, Agir Verde, Viver Verde
(NEWINC, 2011c, p.4).
4.3.Desafios pós-entrega: permanência nos caminhos da Sustentabilidade
Sem dúvida alguma, o maior e mais relevante desafio pós-entrega é a adesão dos
moradores e usuários do condomínio às propostas desenvolvidas no conceito Terra Mundi. Pois
tem sido necessário criar uma nova cultura interna no condomínio para que de fato todos itens
entregues sejam bem usufruídos, com a correta utilização e manutenção. Nisto, o morador esta
aprendendo, em alguns exemplos básicos, como fazer a gestão dos resíduos, através da coleta
seletiva, ou ainda como realizar as manutenções diárias e periódicas dos equipamentos de reuso
de água e de aquecimento solar.
Este, apesar de ser o maior desafio, é ao mesmo tempo também, o maior diferencial do
conceito Terra Mundi. Pois, a NEWINC se propõe a gerir o condomínio nos primeiros dois anos
de implantação do condomínio, através da parceria com uma ONG, de forma que, além de gerir,
propõe uma nova visão aos seus moradores, uma nova cultura de morar, de viver, de conviver.
Em vista disto, é possível analisar que projetar, executar e entregar empreendimentos
sustentáveis são propostas expostas por muitos empreendedores; mas de fato, participar e fazer
acontecer todas as propostas pré-estabelecidas no lançamento do projeto, é um desafio constante
e repleto de caminhos, pois cada empreendimento lançado terá um perfil diferente de público –
classes sociais, faixas de renda, características regionais e culturais..., ou seja, a cada entrega,
novos desafios.
5. CONCLUSÃO
Através do estudo do cenário atual, relativo aos empreendimentos imobiliários, à visão
dos selos de certificação e por fim, ao estudo do Projeto piloto Terra Mundi Santos Dumont,
pode-se concluir que a Sustentabilidade não tem um fim, não se chega a Sustentabilidade e
ponto. A sustentabilidade é um caminho, um percurso diário, no qual é necessária uma
manutenção constante de gestão em todas as práticas aplicadas.
Através do estudo das certificações ambientais, pode-se concluir que a certificação
proporciona maior valorização ao imóvel, reduze os custos e confere maior credibilidade da
empresa, ou do empreendedor, junto ao seu público e à sociedade. Com a certificação ambiental
pode ser visto que é possível, mesmo que desafiador, promover a sustentabilidade do ambiente
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urbano, à medida que se favorece a conservação de recursos naturais e se incentiva ao re-uso, à
reciclagem e à economia de materiais.
Mesmo que desafiador, ao exigir total empenho dos que se propõem a caminhar, foi visto
que andar no caminho da Sustentabilidade é um processo viável e se encaixa a todos os padrões
de edificação, como prova disso, o estudo de caso do Projeto piloto Terra Mundi Santos Dumont,
que atende as classes B/C. O Terra Mundi se propôs a buscar em seu projeto 64 itens ligados a
sustentabilidade, e ao contrário do que se poderia imaginar, não onerou o custo da obra e, ainda,
aumentou o valor de venda do produto pelo fato de ter criado soluções de projeto e de inovações
de tecnologia que sua execução foi custeada pela própria economia gerada na obra.
Além disso, vale destacar, que no processo apreendido dentro do canteiro de obras da
NEWINC, criou-se um programa, conhecido como "Sustente-se". O programa propõe-se a
incentivar a continuidade das práticas sustentáveis, realizando a doação de casas para os próprios
funcionários da obra, no qual o processo de doação de casas tem por objetivo reverter a
economia gerada na obra através da gestão de seus recursos e resíduos.
Analisando os processos destacados no estudo de caso, pode-se perceber também, que
todos os itens atendidos seguem as premissas do "tripé" da Sustentabilidade; pois, ao mesmo
tempo, atendeu a um público considerado de baixa/média renda que foi atendido por soluções e
práticas sustentáveis que não oneraram o custo da obra (dimensão econômica), que trouxe maior
qualidade de vida para o entorno e para os seus usuários imediatos (dimensão social) e ainda
gerou o mínimo de resíduos de construção, além de utilizar reuso de água, energia fotovoltaica,
reciclagem de lixo, utilização de arborização nativa do cerrado, dentre muitos outros (dimensão
ambiental).
O presente estudo sugere que novas pesquisas sejam realizadas no âmbito desta
abordagem, a fim de aprofundar o conhecimento sobre a importância de não apenas construir,
mas de se viver, de se pensar, de se agir com Sustentabilidade. A partir do momento que este
entendimento passa a se tornas claro e, passa a se torar uma nova cultura, as bases para novas
reflexões estão lançadas à sociedade, em todas as suas esferas, na busca por novas práticas
sustentáveis.
Essas práticas poderão de fato permitir que o ambiente em que vivemos seja moldado por
cada indivíduo, cada empresa ou organização. É preciso ser uma agente de transformação,
independente do lugar, da classe social ou da idade, é preciso pensar e agir para fazer acontecer
as mudanças desejadas ao nosso ambiente.
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