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RESUMO 

 

O mercado da construção civil é um importante agente da economia brasileira, responsável 

por grande geração de empregos e também um dos maiores consumidores de matérias primas, 

água e energia. Com a crescente degradação ambiental, vem-se desenvolvendo no setor uma 

cultura de sustentabilidade, movendo a sociedade em busca de melhores práticas em prol do 

meio ambiente, e dessa necessidade, as certificações ambientais surgiram para atestar as 

edificações planejadas com objetivo de reduzir os impactos causados na natureza. Nesse novo 

cenário, construtoras e incorporadoras vem aperfeiçoando as técnicas construtivas, buscando 

reduzir custos, prazos e integrando os projetos de forma a garantir qualidade, agilidade e 

conforto aos usuários das edificações. Neste trabalho, será realizado um estudo de caso em 

uma edificação multifamiliar de alto padrão na cidade de Curitiba, verificando como o 

processo da certificação AQUA-HQE influenciou as diferentes etapas do empreendimento, 

desde o planejamento até a venda dos apartamentos. Através de levantamento bibliográfico e 

questionário, foi comprovado que a certificação é um importante diferencial para as 

construtoras e incorporadoras, alterando processos de maneira positiva, acelerando mecânicas 

e garantindo os menores impactos possíveis na natureza.  

 

Palavras-chave: Construção sustentável. Edificação planejada. Gestão da qualidade.  

 

 

AQUA-HQE CERTIFICATION – IMPACTS ON PLANNING, PROJECT 

EXECUTION AND SALES IN A CASE STUDY OF A RESIDENTIAL BUILDING, IN 

CURITIBA 

 

ABSTRACT 

 

The construction market is an important agent of the Brazilian economy, responsible for a 

large job creation and it is also one of the biggest consumers of feedstock, water, and energy. 

With the crescent environmental degradation, the sector has been developing a culture of 

sustainability, moving society in search for best practices for the environment, and from this 

necessity environmental certifications appeared to attest edifications planned to reduce the 

impacts caused in nature. In this new scenario, construction companies and developers are 

improving constructive methods seeking to reduce deadlines and integrating projects in order 

to guarantee quality, agility and comfort to their buildings. In this work, a case study will be 

developed in a residential bulding in Curitiba, verifying how the process of the AQUA-HQE 



 
 
 

Certification has influenced different stages of the project since planning, execution project 

and sales. By bibliographical survey and questionnaire it has been proven that the AQUA-

HQE Certification makes an important differential for construction companies and 

developers, by making them change their processes to contribute to and ensure environmental 

sustainability. 

 

Keywords: Planned building. Quality management. Sustainable construction. 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A sociedade teve seu desenvolvimento e expansão ligados de forma intrínseca ao 

fomento do consumo de materiais provenientes da natureza. A agricultura, a Revolução 

Industrial e o êxodo rural foram, historicamente, grandes incentivadores para o aumento de 

técnicas construtivas e o crescimento de forma desenfreada das cidades. Entretanto, a 

utilização e o descarte de maneira irrestrita de insumos até então considerados ilimitados, 

como o ferro, o aço, o carvão mineral, dentre outros, deram início aos problemas ambientais 

que assolam a humanidade até hoje, como a poluição, as alterações climáticas e a degradação 

ambiental (LEITE, 2011). Com isso, nas últimas décadas do Século XX, o agravamento dos 

problemas ambientais já era discutido mundialmente, tendo seu impacto permeado por todas 

as esferas da sociedade em face da preocupação e da consciência dos prejuízos que vem 

provocando para a humanidade, com consequências nefastas sobre a fauna, a flora, a vida das 

pessoas (TINOCO; KRAEMER, 2008).  

O início do Século XXI fez com que a questão tomasse ainda mais força, desafiando o 

equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e econômico e o uso adequado dos insumos 

naturais disponíveis. Para Leite (2012, p. 29), “o imperativo da sustentabilidade surge da 

percepção de que o mundo possui recursos finitos que não estão sendo utilizados de maneira 

adequada e que deve haver a descontinuidade desse movimento.” Com a conscientização de 

que o desenvolvimento não deve ser ancorado apenas em políticas econômicas, há a inserção 

da preocupação com a autorregulação do sistema natural e, portanto, é imprescindível analisar 

a situação atual sob o âmbito das cidades, verificando como o setor da construção pode 

promover a sustentabilidade urbana e contribuir com o desenvolvimento ambiental no mundo 

(YUDELSON, 2013). 

O campo da construção civil é o maior consumidor de recursos e energia, sendo 

responsável pelo uso de 16,6% da água pura do planeta, 25% da retirada de madeira e 40% de 

seus combustíveis fósseis e matérias manufaturadas (WINES, 2006). Assim, a utilização de 

métodos construtivos tradicionais causa sérias alterações no meio ambiente, pelo fato de fazer 

uso de recursos naturais, por modificar o meio ambiente e pela geração de muitos resíduos e o 

descarte inadequado destes (RODRIGUES, 2017). Leite (2011, p. 4) afirma que “a construção 

civil é um dos mais importantes setores da economia brasileira e seu crescimento traz consigo 

toda uma cadeia de empresas ligadas a produção dos insumos e serviços.” Segundo dados do 

Planalto (2016), mesmo com a atual crise econômica, toda a estrutura da construção emprega 
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cerca de 13 milhões de pessoas no país, o que permite que as práticas sustentáveis alcancem 

grande escala com eficácia (VALENTE, 2009). 

Yudelson (2013, p.19) justifica que “uma edificação sustentável é aquela que 

considera seu impacto sobre a saúde ambiental e humana e, então, o diminui.” Para atingir tal 

objetivo torna-se necessária uma mudança na forma de produção da construção civil, 

realizando ações progressivas de sustentabilidade e incorporando tais práticas em suas 

atividades, tornando imprescindível o envolvimento do profissional de engenharia em todas as 

etapas do processo de uma obra para a aplicação dos fatores de sucesso da edificação como 

um todo (CORRÊA, 2009).  

De acordo com Rodrigues (2017, p. 11), “o papel do engenheiro civil deverá mudar da 

postura passiva de simples executor para a ativa de inovador, comunicador, educador, 

tomador de decisões, fazedor de políticas, engajado nas mudanças que deverão ocorrer nas 

próximas décadas.” E a introdução de práticas ambientais pode desempenhar papel de sucesso 

nas empresas, reduzindo custos e gerando maior agilidade e abrangência nos processos. Um 

dos componentes importantes dessa mudança foi o crescimento da consciência ecológica, na 

sociedade, no governo e nas próprias empresas, que passaram a incorporar essa orientação em 

suas estratégias (TINOCO; KRAEMER, 2008).  

Para Martins e Gomes (2016, p. 9), “a construção civil no Brasil caminha, cada vez 

mais, para a interconexão de áreas e boas práticas de sustentabilidade, focando especialmente 

o meio ambiente, o social e o bem-estar das pessoas.” As ferramentas de gestão, como os 

conceitos de lean construction (construção enxuta) e o BIM (Building Information Modeling), 

ainda estão em processo de implantação na maioria das incorporadoras e construtoras, 

escritórios de arquitetura e engenharia no país. Por outro lado, a nova regulamentação para 

contratação de empresas terceirizadas, aprovada pelo governo federal, dará mais segurança 

jurídica para as empresas, facilitando o atendimento aos requisitos da Norma de Desempenho 

ABNT NBR 15.575 e certificações de sustentabilidade (FUNDAÇÃO VANZOLINI, 2018).  

Oriundas da pressão social exercida sobre o setor da construção, as certificações 

comprovam a adoção de técnicas construtivas menos agressivas ao meio ambiente, atendendo 

a medidas para redução de consumo de água e energia, além de assegurar o conforto para o 

usuário, ou seja, comprovam os processos de melhorias de desempenho real dos recursos das 

edificações (DALLA COSTA; de MORAES, 2013). Muitos empreendedores têm percebido o 

valor adquirido e o retorno que as certificações trazem para seus investimentos e o público 

consumidor também tem respondido e se mostrado disposto a consumir serviços e produtos 
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que julgam mais sustentáveis, inclusive imóveis (YUDELSON, 2013). As certificações 

ambientais são o principal instrumento para auxiliar os consumidores sobre as mudanças 

necessárias, devendo conter informações amplamente explicadas e mostrando que o 

empreendimento ofertado é diferenciado e confiável, influenciando na mudança de 

comportamento dos futuros usuários das edificações (CARVALHO, 2014).  

Dentre as certificações utilizadas hoje no Brasil, destaca-se a certificação ambiental 

AQUA-HQE (Alta Qualidade Ambiental), que atesta a sustentabilidade de um 

empreendimento de construção, em termos de conforto, saúde e meio ambiente. Lançada em 

2008 pela Fundação Vanzolini, integrante da universidade de São Paulo – USP, a partir do 

francês Démarche HQE (Haute Qualité Environmentale), o processo de adaptação da 

certificação manteve a exigência de planejamento e controle integrados e desde as fases 

iniciais de empreendimento mas considerou o clima e a cultura nacionais, incluindo o 

atendimento a resoluções CONAMA, a normas técnicas ABNT, à norma de desempenho de 

edificações, entre outros (FUNDAÇÃO VANZOLINI, 2018). Os referenciais técnicos do 

processo foram desenvolvidos considerando as normas técnicas e a regulamentação 

brasileiras, de forma a realizar a avaliação de empreendimentos sob a ótica da 

sustentabilidade baseados em requisitos internacionais, mas ajustados à nossa realidade 

(NIGRI, 2016). 

Visando a obtenção da qualidade ambiental de um empreendimento através da 

criatividade na obtenção dos desempenhos sustentáveis, a certificação AQUA-HQE exige 

planejamento, controle e avaliação ao longo de todas as etapas. Assim, o desafio dos gestores 

é conseguir o melhor resultado com o menor tempo de execução, baixos custos, qualidade e 

segurança, integrados de forma racional, desde a concepção do projeto (FUNDAÇÃO 

VANZOLINI, 2018). Segundo Campos e Melo (2008, p.541), “a gestão ambiental se tornou 

uma importante ferramenta de modernização e competitividade para as organizações.” Desse 

modo, o uso das certificações modifica a maneira de projetar, construir e vender as 

edificações, provocando mudanças na indústria da construção e afetando os processos 

envolvidos (CARVALHO, 2013 apud BASTOS; BARROS, 2015). 

Partindo dos conceitos citados anteriormente, o presente trabalho tem como objetivo 

verificar os processos envolvidos na certificação AQUA-HQE e seu impacto nas rotinas de 

planejamento, gestão de projeto e vendas, em estudo de caso de uma edificação residencial 

multifamiliar na cidade de Curitiba.  
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Para o desenvolvimento do estudo de caso, as seguintes etapas serão abrangidas ao 

longo deste trabalho: 

− Caracterizar a certificação AQUA-HQE e sua importância no setor da 

construção civil; 

− Identificar a edificação em análise no estudo de caso;  

− Indicar as estratégias elaboradas pela construtora no processo da certificação 

AQUA-HQE da edificação; 

− Verificar o processo de vendas dos apartamentos e a percepção como cliente 

quanto a edificação certificada;  

− Analisar o impacto da certificação nos processos de planejamento, gestão do 

projeto de engenharia e vendas da construtora. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 A CERTIFICAÇÃO AQUA-HQE 

 

Desde o seu lançamento, a certificação AQUA-HQE vem contribuindo para o 

desenvolvimento da construção sustentável no Brasil, destacando a importância do sistema de 

gestão para a elaboração de um empreendimento com alta qualidade ambiental (PINHEIRO, 

2017). De acordo com Ishikawa (2013, p.28), “o AQUA utiliza uma avaliação por 

desempenho, onde todos os requisitos devem atender um nível mínimo determinado para que 

o empreendimento seja certificado, desse modo é considerado um sistema mais moderno por 

minimizar distorções no momento da avaliação das construções.” Assim, o empreendimento é 

pensado e planejado desde a sua definição, visando soluções mais efetivas e econômicas para 

a qualidade de vida dos usuários e o menor impacto ambiental, incluindo além do melhor 

projeto arquitetônico e técnico, o planejamento do processo construtivo (FUNDAÇÃO 

VANZOLINI, 2018). 

Seguindo os princípios da associação francesa HQE, a certificação AQUA-HQE 

evidencia a importância ambiental das construções através de abordagem voluntária, 

especificando a Qualidade Ambiental da Edificação (QAE) por meio de um conjunto de 14 

áreas de intervenção, dando resposta aos impactos ambientais sobre o ambiente exterior e 

proporcionando a criação de ambientes interiores confortáveis e sãos. Desse modo, os 
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projetos são direcionados igualmente tanto aos ideais de conforto e saúde dos usuários das 

edificações, quanto aos ideais ambientais (PINHEIRO, 2006). No quadro a seguir, todas as 

áreas que o processo da Certificação AQUA-HQE abrange, divididos de acordo com as 

prioridades no caso de edificação residencial. 

 

  Quadro 01 – Temas e categorias consideradas no processo da Certificação AQUA-HQE 

 

Fonte: Referencial Técnico Fundação Vanzolini para edifícios residenciais em construção (2016). 

 

Com o objetivo de garantir o perfil de Qualidade Ambiental do Edifício, o 

empreendedor deve hierarquizar as 14 categorias e os 4 temas, sendo as prioridades no caso 

de edificações residenciais: Energia e Economias, Meio Ambiente, Saúde e Segurança e 

Conforto. Para fazer isso, segundo o Sistema de Gestão do Empreendimento – SGE, o 

empreendedor deve levar em conta as necessidades e expectativas das partes interessadas, 

internas e externas, levantando as necessidades e expectativas de todos os agentes 

potencialmente implicados na operação de construção; as opções funcionais do edifício; a 

análise das características positivas e das restrições do local do empreendimento além de uma 

análise econômica e do contexto legal e regulamentar aplicável ao empreendimento 

(REFERENCIAL TÉCNICO AQUA-HQE, 2016). 

Cada categoria é dividida em subitens, que por sua vez são divididos em preocupações 

ambientais a serem atendidas. Essas preocupações variam de acordo com os níveis da QAE: 

Base (B), Boas Práticas (BP) e Melhores Práticas (MP). No nível B, as preocupações são 

relacionadas geralmente às exigências legais e de órgãos competentes já feitas em relação ao 

empreendimento em construção. Já os níveis BP e MP se referem ao aprimoramento da 

construção, indo além do exigido por lei. Ou seja, o empreendedor deve, no início do processo 

de certificação AQUA, definir o Perfil Ambiental do projeto, já que para obter a certificação, 

é necessário atender no mínimo 3 categorias no nível MP e 4 no BP (CARRÉRA, 2015).    
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O cenário para a certificação é de valorização no mercado, uma vez que os 

empreendedores têm utilizado a sustentabilidade ambiental como diferencial competitivo 

(HERZER; FERREIRA, 2016). Dentre os benefícios para o empreendedor podemos citar que 

a certificação AQUA-HQE diferencia seu portfólio no mercado, comprova a eficiência da 

edificação e aumenta a velocidade das vendas. Já para os compradores de um imóvel 

certificado, o benefício é de economia direta nas contas de energia e água, menores custos de 

condomínio (contas, conservação e manutenção), melhores condições estruturais e de 

conforto, entre outros (CARVALHO, 2014). Ishikawa (2013, p.29) afirma que “esses 

benefícios são vistos em todas as etapas dos empreendimentos, desde o projeto até a operação, 

e abrangem todos os envolvidos no processo de projeto, construção e operação, desde os 

trabalhadores até ocupantes e empreendedores.” 

 

2.2 ESTUDO DE CASO  

 

Este trabalho contempla um estudo de caso realizado acerca de uma edificação 

residencial multifamiliar certificada com o selo internacional AQUA-HQE no estado do 

Paraná. A pesquisa abrange diferentes aspectos inerentes aos impactos provenientes da 

certificação e foi dividida em 3 etapas: 

1. Caracterização da edificação, com levantamento de dados através de informações 

encontradas em sites e materiais de apoio disponíveis – Fundação Vanzolini, 

Construtora e da Consultoria envolvidas no projeto; 

2. Entrevista com o Engenheiro Ambiental da Construtora responsável pelo projeto, 

abrangendo aspectos importantes das fases certificadas do empreendimento; 

3. Visão de um cliente que realizou visita ao apartamento decorado do edifício em 

estudo, acompanhado por corretor de imóveis da Construtora e recebeu 

informações sobre a sustentabilidade e a certificação da edificação;  

  

 

2.2.1 CARACTERIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO  

 

A edificação está localizada na cidade de Curitiba, com seu projeto em execução e 

com entrega programada para 31 de maio de 2021. Situado em área nobre, o edifício foi 

programado para ser eficiente do projeto arquitetônico ao uso cotidiano com o mínimo de 
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impacto ambiental. O empreendimento é composto por uma única torre e apartamentos com 

272m² de área privativa e 475m² de área total (sendo um por pavimento) e cobertura duplex 

com 422m² de área privativa e 856m² de área total, opções para 3 ou 4 suítes, varanda 

gourmet integrada ao living e 3 ou 4 vagas de garagem1.  

A região do edifício é composta por um conjunto de bairros, e fica localizada na zona 

chamada SENC – Setor especial Nova Curitiba, em que uma legislação prevê a manutenção 

de 70% da área dos terrenos para a preservação de bosques nativos, permitindo a utilização de 

apenas 30% do espaço para construção. Assim, um dos destaques do empreendimento são as 

áreas comuns, uma vez que foram especialmente desenvolvidas para atender aos parâmetros 

exigidos pela lei e ainda assim garantir o conforto dos usuários. Dessa maneira, os espaços 

foram distribuídos na vertical, com 6 pavimentos dedicados exclusivamente à convivência 

entre os moradores: além de salão de festa, espaço gourmet e piscinas interna e externa 

aquecidas, o empreendimento conta com Beauty Care, Spa, Teen Games, Brinquedoteca, Sala 

de massagem, Sala de jogos etc.  

 A edificação foi certificada nas fases Pré-Projeto e Projeto pelo processo de 

certificação ambiental AQUA-HQE, obtendo destaque pelo comprometimento, tanto do 

incorporador quanto da equipe de projetistas e consultores, na busca por melhores resultados 

possíveis para o desempenho ambiental do empreendimento. De acordo com a empresa, os 

critérios avaliados na certificação, durante o primeiro trimestre de 2017, comprovaram o nível 

melhores práticas (MP) nos quesitos: 

− Edifício e Relação da edificação com seu entorno – a legislação local do SENC 

favoreceu ainda mais o atendimento a este critério, mantendo a preservação de 

70% da área do terreno, assim ficam garantidas elevadas taxas de 

permeabilidade e qualidade ambiental do ar, baixo impacto ambiental da obra e 

redução do nível de ruído urbano; 

− Organização do canteiro de obras – a construção do empreendimento poupou 

49,53% de energia e quase 60% na geração de resíduos, através de práticas 

sustentáveis como a utilização de sensores de presença para iluminação, além 

da qualidade do aproveitamento da luz natural e das vistas; 

                                                           
1  Todos os dados da edificação e da empresa A foram coletados junto à mesma. 
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− Economia de água – a construção gerou economia de 22,87% de água com a 

adoção de sistema de reutilização de água para limpeza de ferramentas e 

equipamentos; 

− Manutenção – Relacionada ao uso de equipamentos e melhor adequação dos 

recursos; 

− Conforto visual – Determinado pela organização do canteiro e também pela 

redução na geração de resíduos durante o processo de construção.    

Em relação aos quesitos avaliados e considerados como boas práticas (BP), temos os 

seguintes itens: 

− Produtos, sistemas e processos construtivos; 

− Conforto olfativo; 

− Qualidade dos espaços; 

− Qualidade do ar; 

− Qualidade da água. 

Em relação aos critérios base (B), que atendem as legislações pertinentes, a edificação 

atendeu os seguintes quesitos: energia, resíduos, conforto higrotérmico e conforto acústico.  

O mínimo necessário para a obtenção da certificação são 3 itens na categoria melhores 

práticas (MP) e 4 na categoria boas práticas (BP) e, dessa maneira, o processo foi concluído 

com sucesso nas etapas pré-projeto e projeto. Na figura 01, temos a fachada da edificação e o 

certificado adquirido após as auditorias realizadas pela Fundação Vanzolini, comprovando o 

atendimento aos critérios citados acima. 

 

Figura 01 – Fachada do edifício e o certificado AQUA-HQE conquistado nas fases pré-

projeto e projeto 

 

Fonte: Empresa A 
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De acordo com os dados obtidos com a empresa, dentre os benefícios planejados, a 

execução do projeto prevê uma economia de 18% de água por apartamento e 38% nas áreas 

comuns; na manutenção e limpeza – 178.600 litros de água serão economizados por ano, 

devido ao sistema de reuso de água da chuva; e 3.141,2 Kw/h (cerca de R$2.000,00/mês, com 

base no preço do Kw/h cobrado) deixarão de ser comprados mensalmente da concessionária 

de energia, graças aos aquecedores solares que serão utilizados na piscina. Entre as soluções 

de sustentabilidade, o empreendimento vai dispor de medidores individuais de água; adoção 

de índices de abertura das esquadrias de maneira que permita boa iluminação natural; janelas 

com desempenho acústico adequado; utilização de iluminação eficiente LED; e área 

permeável elevada, que garante uma gestão mais eficiente das águas pluviais. Na figura a 

seguir, os diferenciais construtivos da edificação de acordo com o projeto aprovado no 

processo da certificação. 

 

Figura 02 – Diferenciais e destaques construtivos do edifício 

 

Fonte: Empresa A 
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2.2.2 ENTREVISTA COM ENGENHEIRO AMBIENTAL DA CONSTRUTORA A 

 

 Com o objetivo de aprofundar a análise no estudo de caso da edificação residencial 

multifamiliar, foi realizada uma entrevista através de questionário para o Engenheiro 

Ambiental da empresa responsável pela execução do projeto. Ressaltando o compromisso 

com o meio ambiente, o profissional explica como o processo de certificação da edificação 

trouxe ainda mais agilidade nas rotinas de planejamento e gestão de projetos da empresa e a 

importância do AQUA-HQE para o projeto como um todo. 

 

Quais foram os fatores determinantes para a escolha da certificação AQUA-HQE no 

projeto da edificação em Curitiba? De que forma a certificação AQUA-HQE agrega 

ainda mais valor à empresa?  

 

O terreno da edificação encontra-se em uma zona chamada SECN - Setor Especial Nova 

Curitiba. Neste setor, é obrigatória a manutenção de um bosque nativo e inacessível em 70% 

do terreno e a utilização de apenas 30% para a edificação. Esta obrigatoriedade, o sistema de 

gestão da qualidade (ISO 9001 e SiAC) e algumas características do projeto inicial estavam 

condizentes com os preceitos da certificação AQUA-HQE, deixando o edifício com uma 

pontuação confortável para atendimento dos itens dispostos na certificação. O AQUA-HQE 

vem apenas reafirmar o compromisso da empresa com o Meio Ambiente. A empresa possui 

profissional habilitado para a área ambiental (Engenheiro Ambiental), diversas ações para 

minimizar e controlar a poluição em canteiro de obras e cumprimento das legislações 

ambientais vigentes. A construtora entendeu que a certificação seria uma forma de uma 

terceira parte atestar a veracidade e comprometimento das ações de preservação do meio 

ambiente e sensibilizar o consumidor dos produtos da empresa sobre a necessidade de 

incentivar a sustentabilidade na construção civil. 

 

Como o processo da certificação AQUA-HQE impactou o planejamento e a gestão do 

projeto da edificação? Houve dificuldades para determinação das escolhas dos produtos 

e processos construtivos para este projeto (materiais, mão de obra, prazos, custos etc.)?  

 

Alguns projetos tiveram que ter seu prazo reduzido, pois a certificação AQUA necessita de 

uma auditoria de projetos. Desta forma, alguns projetos executivos tiveram que ser 
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antecipados para que demonstrassem nesta auditoria seu comprometimento com a certificação 

AQUA-HQE e seus requisitos. A empresa está adaptada a NBR 15575:2013, a NBR ISO 

9001:2015 e ao SiAC 2017 desta forma, o atendimento aos requisitos de projeto foram 

atendidos intrinsecamente. 

 

A consultoria permitiu maior abrangência no processo de implantação dos elementos 

ligados à sustentabilidade durante a fase de projeto do edifício? Quais foram os fatores 

mais desafiadores da parceria? 

 

O principal objetivo da consultoria de sustentabilidade foi identificar os aspectos positivos já 

intrínsecos no projeto inicial, orientar para as pequenas modificações necessárias, organizar a 

documentação das auditorias de pré-projeto e projeto e acompanhar a obra durante a execução 

para gerar os registros necessários para a auditoria de execução.  

 

O processo da certificação influenciou positivamente o planejamento e a gestão de 

projetos desenvolvidos posteriormente pela empresa? Em quais pontos?  

 

Sim, a obra está sendo executada com diferenciais notáveis principalmente no quesito 

organização da obra. Os projetos tiveram que ser antecipados para atender a auditoria, isso 

facilitou alguns planos de planejamento da execução, pois com os executivos em mãos antes, 

tornou-se mais fácil a compra de insumos e planejamento de efetivo e atividades. 

 

 Os pontos principais da entrevista demonstram: 

− Conformidade da empresa com a legislação local – utilizando a preservação 

ambiental do terreno do edifício como diferencial; 

− Atendimento aos Sistemas de Gestão da Qualidade (ISSO 9001 e SiAC), 

além de normas como a NBR 15575:2013; 

−  Motivação pela escolha da Certificação AQUA-HQE – comprovação de 

preocupação ambiental e refinamento de processos; 

− Adequações necessárias ao processo e benefícios alcançados – como a 

agilidade no processo de compras, facilitado pela entrega antecipada dos 

projetos executivos, além da organização no canteiro de obras, o que pode 

ser utilizado em outros projetos da empresa. 
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2.2.3 VISÃO DE CLIENTE NA VISITA AO APARTAMENTO DECORADO DO 

EDIFÍCIO 

  

Em setembro, foi realizada uma visita ao apartamento decorado do edifício. Com 

acompanhamento de uma consultora de imóveis autorizada pela construtora, podemos 

conhecer maiores detalhes das práticas sustentáveis da edificação e verificar como a 

certificação AQUA-HQE é utilizada na etapa de vendas dos apartamentos. No show room da 

construtora em Curitiba, há uma maquete da edificação onde existe a marca da certificação 

em sua base, já mostrando aos futuros clientes que a sustentabilidade no desenvolvimento do 

projeto foi atestada pela Fundação Vanzolini.  

 Ao ser questionada sobre a certificação AQUA-HQE, a consultora informou que o 

público da cidade de Curitiba é muito exigente e está sempre atento aos diferenciais de uma 

edificação, sendo a sustentabilidade um dos fatores chave no momento de decisão da compra 

de um apartamento. Assim, o selo reforça o compromisso da empresa com o meio ambiente, 

agregando ainda maior valor ao empreendimento pelos clientes. Segundo ela, as maiores 

preocupações dos compradores são o consumo de água e energia, explicando em seguida 

algumas práticas sustentáveis adotadas no projeto da edificação, demonstrando os diferenciais 

no apartamento decorado, todos marcados com adesivos comunicando seus benefícios e a 

aprovação pela certificação: 

− São três elevadores (social, serviço e emergência), sendo que eles operam com 

gerador próprio de energia; 

− Janelas amplas e persianas de enrolar motorizadas em todas as suítes, com 

folhas duplas que garantem o conforto acústico e térmico da edificação, além 

de esquadrias com índices de abertura que permitem ao usuário utilizar a 

iluminação natural por mais tempo; 

− Área permeável elevada, oferecendo uma gestão mais eficiente das águas 

pluviais; 

− Piscina adulto aquecida através de painéis solares; 

− Medição individual de água, gás e energia elétrica, racionalizando o consumo e 

proporcionando maior economia e controle de utilização; 

− Sistema para recirculação de água quente e 

− Aproveitamento de água da chuva. 
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 Ao final da visita ao apartamento decorado, recebemos um book sobre o edifício, que 

dentre as diversas informações do projeto, contava com um anexo exclusivo sobre a 

Certificação AQUA-HQE, que salientou o reconhecimento do processo, atestando o 

empreendimento como uma construção sustentável. No apenso, além de um resumo sobre a 

certificação de sustentabilidade, há detalhes importantes sobre os seguintes critérios: 

a) Eco Construção: relação da edificação com o seu entorno; escolha integrada 

de produtos, processos e sistemas construtivos e canteiro de obras com baixo 

impacto ambiental;  

b) Eco Gestão: da energia; da água; de resíduos de uso e de operação e 

manutenção com permanência do desempenho ambiental; 

c) Conforto: térmico; acústico; visual e olfativo; 

d) Saúde: qualidade sanitária dos ambientes; qualidade sanitária do ar e 

qualidade sanitária da água.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Para se obter um empreendimento de qualidade, o planejamento da obra é essencial 

para garantir que todos os processos envolvidos sejam executados de forma a alcançar os 

requisitos esperados de uma edificação. E dentro desses parâmetros, é necessário buscar 

formas de minimizar o impacto ambiental das construções, mas ainda mantendo a qualidade, a 

segurança e a durabilidade, uma vez que o setor da construção é um dos que mais geram 

resíduos e utilizam matérias primas naturais. Durante o estudo de caso, verificamos que a 

empresa realizou medidas para redução de consumo de água e energia, além de gerar menor 

quantidade de resíduos durante as etapas iniciais do projeto de construção, como: reutilização 

de água da chuva para limpeza de ferramentas e equipamentos, utilização de sensores de 

presença para reduzir o consumo de energia, além da organização do canteiro de obras, 

otimizando a mão de obra e também o uso de recursos. 

Com o mercado cada vez mais competitivo, normas regulamentadoras importantes 

como a ABNT NBR 15575:2013 (Norma de Desempenho de Edificações Habitacionais), a 

ABNT NBR ISO 9001:2015 (Sistemas de Gestão de Qualidade), as exigências de programas 

como o PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat) e a crise 
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atual provocaram mudanças significativas no setor da construção civil, alterando a maneira de 

pensar um empreendimento como um todo.  

O processo de certificação exige a adequação de fatores que se estendem desde a fase 

de concepção do projeto até a fase de ocupação por parte dos usuários, o que influencia 

diretamente nos processos de planejamento e gestão das construtoras e incorporadoras. 

Durante as etapas iniciais do projeto, além das medidas para redução de consumo e 

manutenção, a entrega dos projetos executivos teve de ser antecipada para garantir o 

cumprimento das auditorias realizadas pela Fundação Vanzolini. Nessa etapa de adequação 

dos processos, a empresa contou com a consultoria especializada para garantir o sucesso da 

certificação da edificação, verificando os pontos positivos e orientando as mudanças 

necessárias, auxiliando na organização de documentação e realizando registros para as 

auditorias.  

Mais do que apenas cumprir requisitos, como tempo e custos, o AQUA-HQE acaba 

por atestar práticas sustentáveis em vários níveis, de acordo com os objetivos dos 

empreendedores. Através do questionário realizado ao Engenheiro Ambiental da empresa, 

verificamos que a construtora mantém padrões muito elevados em suas edificações, estando 

adaptada às normas vigentes, e que a certificação AQUA-HQE foi escolhida para atestar a 

qualidade de seus projetos. 

Além de confirmar o compromisso da empresa com o meio ambiente, a certificação 

AQUA-HQE atua como um grande diferencial para a sociedade, sendo uma importante 

ferramenta de comunicação. As edificações certificadas agregam valor percebido ao cliente, 

que está disposto a investir em construções sustentáveis, que possuam alto padrão de 

qualidade e ainda assim garantam mínimos como economia e conforto aos seus usuários. 

Através da visita ao apartamento decorado, percebemos o quanto a certificação influencia nas 

vendas dos apartamentos, uma vez que há demanda e o público da cidade de Curitiba é muito 

exigente. Outro benefício importante é que os pontos positivos empregados no processo da 

certificação foram incorporados pela empresa e estão sendo utilizados no planejamento e 

execução de edificações posteriores, garantindo uma operação mais eficiente e resultados 

cada vez melhores.  

E durante a visita ao apartamento decorado no show room da construtora, verificamos 

que. para atingir tal objetivo, a empresa oferece treinamento especializado na certificação, 

preparando a equipe de consultores para a tarefa de divulgar todas as informações necessárias 
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acerca dos diferenciais que o edifício possui para os futuros compradores, além da divulgação 

em materiais promocionais como books, redes sociais e sites. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A certificação AQUA-HQE reconhece a qualidade de projetos sustentáveis dentro do 

mercado da construção civil no Brasil e no mundo, atestando as boas práticas de 

planejamento, gerenciamento e avaliação de projetos frente aos desafios ambientais. Para isso, 

a certificação garante liberdade de escolha e inovação para os empreendedores, que muitas 

vezes necessitam realizar alterações e adequações aos projetos a fim de obter o certificado.  

Independente dos motivos que levam as empresas a obter a certificação, o cerne da 

questão é a adoção de práticas sustentáveis nas obras da construção civil. Tais medidas 

influenciam positivamente o setor, reduzindo o consumo de água, energia elétrica e materiais, 

gerando menos resíduos, incentivando a reciclagem e a organização dos canteiros de obra.  

Além de minimizar impactos ambientais, a certificação AQUA-HQE traz benefícios 

sociais e econômicos, associando o crescimento econômico com as práticas mais sustentáveis, 

em um setor que ainda carece de desenvolvimento e conscientização. Apesar de se situarem 

em diferentes esferas, os benefícios para uma edificação certificada estão diretamente ligados 

entre si e desencadeiam uma corrente favorável para o empreendedor, o usuário e a ambiente. 

Apenas 12 empreendimentos são certificados no Paraná, deixando o estado em 5º 

lugar no total de edifícios certificados com o AQUA-HQE. Apesar de trazer benefícios 

econômicos, o investimento em soluções sustentáveis em edificações pode ainda ter barreiras 

que restrinjam o alcance das empresas que possam realiza-lo. Sendo assim, essa pesquisa 

pode ser continuada em trabalhos futuros, verificando as dificuldades encontradas por 

empresas de engenharia de pequeno a médio porte em implantar a certificação ambiental 

AQUA-HQE em seus projetos. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - ENTREVISTA 

 

Quais foram os fatores determinantes para a escolha da certificação AQUA-HQE no projeto 

da edificação em Curitiba? De que forma a certificação AQUA-HQE agrega ainda mais valor 

à empresa? 

 

Como o processo da certificação AQUA-HQE impactou o planejamento e a gestão do projeto 

do edifício? Houve dificuldades para determinação das escolhas dos produtos e processos 

construtivos para este projeto (materiais, mão de obra, prazos, custos etc.)? 

 

A consultoria permitiu maior abrangência no processo de implantação dos elementos ligados 

à sustentabilidade durante a fase de projeto do edifício? Quais foram os fatores mais 

desafiadores da parceria? 

 

O processo da certificação influenciou positivamente o planejamento e a gestão de projetos 

desenvolvidos posteriormente pela empresa? Em quais pontos?  

 

 

 

  


