
(1) OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

PLANEJAMENTO OPERAÇÃO MONITORAMENTO E CONTROLE

Inventário e disponibilização das fichas técnicas e 

manuais dos bens e equipamentos presentes.

Planejamento formal das rotinas operacionais a 

partir dos manuais técnicos disponíveis (instruções 

de trabalho ou procedimentos operacionais).

Previsão da sinalização e do controle dos acessos 

às áreas técnicas.

Identificação de possíveis situações de emergência 

e planejamento das medidas preventivas .

Planos de contingência que garantam a provisão dos 

serviços, mesmo em situações de emergência.

Plano de treinamentos. Aplicação de treinamentos.
Avaliação dos prestadores de serviços e 

funcionários.

Definição modelos contratuais para as atividades de 

operação, definindo escopo dos serviços, nível de 

desempenho requerido e procedimentos de controle 

a registrar relativos aos aspectos de 

sustentabilidade.

Distribuição de um caderno de cargas ambientais 

aos funcionários e fornecedores contendo 

prescrições para limitar os impactos ambientais do 

edifício.

Registro e controle da ocorrência de disfunções 

(falhas) operacionais e medidas adotadas.

Plano de previsão de custos operacionais e 

respectivo orçamento.
Acompanhamento despesas x orçamento.

Operação dos equipamentos e sistemas prediais 

presentes no edifício: instalações elétricas, 

iluminação, instalações hidráulicas, instalações de 

gás, sistemas de condicionamento de ar, exaustão 

mecânica, ventilação, transporte vertical, transporte 

horizontal, transporte pneumático, telefonia, 

interfonia, sistemas de proteção radiológica, 

sistemas de proteção acústica, automação predial, 

controle de acesso, circuito interno de TV, TV a 

cabo, som ambiente, e outros.
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A operação das instalações físicas se refere especificamente ao edifício e relaciona-se aos aspectos mais 

técnicos do gerenciamento predial ligados ao uso, operação, manutenção e intervenções para 

modernização e reformas das instalações.

Avaliação da satisfação dos usuários do edifício em 

relação ao desempenho dos sistemas prediais: 

hidráulicos, elétricos, condicionamento de ar, 

aquecimento de ar, iluminação, etc.
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(1) OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

PLANEJAMENTO OPERAÇÃO MONITORAMENTO E CONTROLE

Operação dos equipamentos e sistemas prediais 

presentes no edifício: instalações elétricas, 

iluminação, instalações hidráulicas, instalações de 

gás, sistemas de condicionamento de ar, exaustão 

mecânica, ventilação, transporte vertical, transporte 

horizontal, transporte pneumático, telefonia, 

interfonia, sistemas de proteção radiológica, 

sistemas de proteção acústica, automação predial, 

controle de acesso, circuito interno de TV, TV a 

cabo, som ambiente, e outros.
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A operação das instalações físicas se refere especificamente ao edifício e relaciona-se aos aspectos mais 

técnicos do gerenciamento predial ligados ao uso, operação, manutenção e intervenções para 

modernização e reformas das instalações.

Avaliação da satisfação dos usuários do edifício em 

relação ao desempenho dos sistemas prediais: 

hidráulicos, elétricos, condicionamento de ar, 

aquecimento de ar, iluminação, etc.

Relação dos equipamentos e serviços consumidores 

de água presentes.
Rondas regulares para prevenir vazamentos

Planejamento de estratégias comportamentais para 

redução do consumo de água.

Acompanhamento das perdas d´água nas torres de 

resfriamento

Plano de introdução de dispositivos hidráulicos 

economizadores de água.

Acompanhamento do consumo de água por uso, 

sistema ou equipamento / análise cruzada dos 

consumos (por equipamento e serviço; uso e zona).

Estudos comparativos para monitoramento das 

economias em água: consumo convencional X 

consumo praticado pelo edifício (em função de 

estratégias adotadas) / histórico do edifício.

Tratamento de águas pluviais para 

reaproveitamento.

Monitoramento da qualidade da água tratada e do 

sistema de tratamento utilizado.

Tratamento de águas servidas para reúso.

Tratamento de esgoto para reúso.

Identificação das necessidades em água quente no 

edifício.

Monitoramento da temperatura da água quente no 

ponto de utilização.

Identificação de riscos de legionelose nos circuitos 

de água quente.

Acompanhamento periódico das temperaturas e 

amostragens da água potável para análise da 

presença de legionela.

Esvaziamento, limpeza e desinfecção anual e 

sempre que houverem paradas prolongadas nos 

reservatórios de água e nas torres de resfriamento.

Monitoramento da qualidade da água potável nos 

pontos de utilização (patologias e análise química): 

avaliação dos resultados em relação aos limites 

regulamentares e taxas de chumbo < 25 

microngrama/litro para chumbo.
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 - Instalação de dispositivos economizadores de 

água;

 - Irrigação automatizada ou sistemática orientada 

para garantir consumo mínimo de água; 

 - Irrigação gerenciada considerando a ocorrência de 

chuvas; 

 - Aproveitamento da água utilizada nos testes das 

instalações de combate a incêndio;

 - Regulagem dos sistemas economizadores de 

água presentes.

Identificação de fontes alternativas de água e 

planejamento do tratamento das águas não-potáveis 

para uso no edifício.
Monitoramento do volume de água tratada 

consumido (reúso, águas pluviais ou outra fonte 

alternativa).
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(1) OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

PLANEJAMENTO OPERAÇÃO MONITORAMENTO E CONTROLE

Operação dos equipamentos e sistemas prediais 

presentes no edifício: instalações elétricas, 

iluminação, instalações hidráulicas, instalações de 

gás, sistemas de condicionamento de ar, exaustão 

mecânica, ventilação, transporte vertical, transporte 

horizontal, transporte pneumático, telefonia, 

interfonia, sistemas de proteção radiológica, 

sistemas de proteção acústica, automação predial, 

controle de acesso, circuito interno de TV, TV a 

cabo, som ambiente, e outros.
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A operação das instalações físicas se refere especificamente ao edifício e relaciona-se aos aspectos mais 

técnicos do gerenciamento predial ligados ao uso, operação, manutenção e intervenções para 

modernização e reformas das instalações.

Avaliação da satisfação dos usuários do edifício em 

relação ao desempenho dos sistemas prediais: 

hidráulicos, elétricos, condicionamento de ar, 

aquecimento de ar, iluminação, etc.

Monitoramento da geração de efluentes.

Supervisão das redes enterradas e caixas de 

passagem e de inspeção.

Monitoramento das caixas de separação de 

hidrocarburetos.

Monitoramento da qualidade do efluente tratado e do 

sistema de tratamento utilizado.

Identificação dos tipos de resíduos gerados por 

espaço.

Realização de triagem e valorização dos resíduos 

gerados durante rotinas operacionais e de 

manutenção.

Inspeção dos espaços e dispositivos para triagem e 

estocagem dos resíduos.

Disponibilização de coletores para a triagem na fonte 

sempre que possível.

Valorização de resíduos no próprio edifício.

Gestão adequada dos resíduos de solo e vegetação.

Fluxo de resíduos separado do fluxo de usuários 

(separação física ou temporal).

Estocagem de resíduos de coleta pouco frequente 

não dificulta a gestão dos resíduos de retirada 

frequente.

Identificação dos resíduos especiais gerados. Tratamento adequado dos resíduos especiais.
Monitoramento da quantidade e destinação dada 

aos resíduos especiais.

Investigação dos serviços de coleta, valorização e 

descarte disponíveis na região E despesas 

associadas.

Monitoramento da destinação dada aos diferentes 

tipos de resíduos por categoria.

Planejamento dos horários para movimentação de 

resíduos de modo a não incomodar usuários do 

edifício.

Movimentação dos resíduos sem causar incômodos 

aos usuários.

Plano de minimização da geração de resíduos.
Monitoramento do volume de resíduos gerados por 

categoria e por ponto de geração.
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Identificação dos tipos de efluentes gerados pelo 

empreendimento.

Limpeza das caixas de retenção, de passagem e de 

inspeção.

Avaliação de alternativas para o tratamento de 

efluentes.
Tratamento de efluentes.

Previsão de espaços e dispositivos para triagem e 

coleta de resíduos.

Monitoramento da qualidade da triagem dos 

resíduos.

Planejamento dos fluxos dos resíduos da operação.
Monitoramento da frequencia da coleta de resíduos 

por categoria.
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(1) OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

PLANEJAMENTO OPERAÇÃO MONITORAMENTO E CONTROLE

Operação dos equipamentos e sistemas prediais 

presentes no edifício: instalações elétricas, 

iluminação, instalações hidráulicas, instalações de 

gás, sistemas de condicionamento de ar, exaustão 

mecânica, ventilação, transporte vertical, transporte 

horizontal, transporte pneumático, telefonia, 

interfonia, sistemas de proteção radiológica, 

sistemas de proteção acústica, automação predial, 

controle de acesso, circuito interno de TV, TV a 

cabo, som ambiente, e outros.

O
P

E
R

A
Ç

Ã
O

A operação das instalações físicas se refere especificamente ao edifício e relaciona-se aos aspectos mais 

técnicos do gerenciamento predial ligados ao uso, operação, manutenção e intervenções para 

modernização e reformas das instalações.

Avaliação da satisfação dos usuários do edifício em 

relação ao desempenho dos sistemas prediais: 

hidráulicos, elétricos, condicionamento de ar, 

aquecimento de ar, iluminação, etc.

Manutenção de filtros e gestão de riscos.

Substituição de equipamentos emissores de gases 

poluentes.

Substituição dos gases refrigerantes.

Gestão de riscos de vazamentos de gases 

refrigerantes.

Conhecimento das emissões de CO2eq, SO2eq e 

resíduos radioativos dos equipamentos e sistemas 

instalados.

Adoção de mecanismos de neutralização de 

carbono.
Controle das emissões.

G
Á

S identificação de equipamentos consumidores de 

gás.
Adoção de equipamentos certificados CONPET.

Monitoramento do consumo de gás por tipo de uso 

ou zona.
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Indentificação de equipamentos consumidores de 

combustíveis.

Substituição destes equipamentos ou opção por 

biocombustíveis com baixas emissões de poluentes.
Monitoramento do consumo de combustível por uso.

Identificação das atividades geradoras de gases 

nocivos à camada de ozônio e/ou emissoras de 

gases de efeito estufa.

Identificação da presença de gases refrigerantes 

causadores de danos a camada de ozônio e/ou 

causadores do efeito estufa.
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Monitoramento de emissões gasosas.

Controle dos equipamentos frigoríficos e climáticos: 

controle periódico das instalações contendo fluidos 

refrigerantes, conforme recomendações técnicas e 

regulamentares.
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PLANEJAMENTO OPERAÇÃO MONITORAMENTO E CONTROLE

Operação dos equipamentos e sistemas prediais 

presentes no edifício: instalações elétricas, 

iluminação, instalações hidráulicas, instalações de 

gás, sistemas de condicionamento de ar, exaustão 

mecânica, ventilação, transporte vertical, transporte 

horizontal, transporte pneumático, telefonia, 

interfonia, sistemas de proteção radiológica, 

sistemas de proteção acústica, automação predial, 

controle de acesso, circuito interno de TV, TV a 

cabo, som ambiente, e outros.

O
P

E
R

A
Ç

Ã
O

A operação das instalações físicas se refere especificamente ao edifício e relaciona-se aos aspectos mais 

técnicos do gerenciamento predial ligados ao uso, operação, manutenção e intervenções para 

modernização e reformas das instalações.

Avaliação da satisfação dos usuários do edifício em 

relação ao desempenho dos sistemas prediais: 

hidráulicos, elétricos, condicionamento de ar, 

aquecimento de ar, iluminação, etc.

Relação dos equipamentos e sistemas 

consumidores de energia elétrica.

Plano de introdução de equipamentos e sistemas 

mais eficientes em termos de consumo de energia 

elétrica.

Conhecimento inicial (projeto) da necessidade de 

consumo total e parcial para aquecimento, 

condicionamento de ar e iluminação (quando 

possível, por simulação térmica).

Aproveitamento da luz natural.

Aproveitamento da ventilação natural.

Orientações específicas para estimular 

comportamentos mais adequados objetivando a 

redução no consumo energético para iluminação, 

condicionamento de ar e utilização dos  

equipamentos eletroeletrônicos.

Identificação de ambientes de ocupação 

intermitente.
Instalação de minuterias ou sensores de presença.

Avaliação da viabilidade do uso de energias 

renováveis (solar, geotérmica, eólica, biomassa e 

biogás).
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 - Acompanhamento do tempo de funcionamento 

dos equipamentos AC, ventilação e iluminação;                                                           

-  Avaliação periódica da obsolescência de equipos e 

dispositivos eletroeletrônicos que possam estar 

consumindo energia em excesso;            - Plano de 

comissionamento periódico para acompanhar os 

sistemas que consomem mais energia e 

programação de melhorias. 

 - Uso de lâmpadas e equipamentos 

eletroeletrônicos nível A na etiquetagem do 

INMETRO;                                                               - 

Uso de equipamentos mais eficientes em termos de 

consumo de energia;                          - Regulagem 

dos sistemas economizadores de energia presentes.

 - Controle do consumo de energia por atividade por 

uso (restaurante, vestiários, escritorios, etc.), 

sistema (refrigeração, iluminação, ventilação, aq.  

água, etc.) ou zona (pavimento, espaços, etc.);                                                                         

- Análise cruzada dos consumos (por sistema e uso 

OU por uso e zona OU por sistema e zona OU por 

sistema, uso e zona); análise periódica dos dados 

coletados (histórico e comparativos);                                   

- Estudos comparativos para monitoramento das 

economias em energia elétrica: consumo 

convencional X consumo praticado pelo edifício (em 

função de estratégias adotadas) / histórico do 

edifício;                                                             - 

Relatório informando reduções nas emissões e no 

consumo de energia elétrica;                                             

- Controle consumo de energia em kwh/m2/mês.

Planejamento de estratégias comportamentais para 

redução do consumo de energia elétrica.
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(1) OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

PLANEJAMENTO OPERAÇÃO MONITORAMENTO E CONTROLE

Operação dos equipamentos e sistemas prediais 

presentes no edifício: instalações elétricas, 

iluminação, instalações hidráulicas, instalações de 

gás, sistemas de condicionamento de ar, exaustão 

mecânica, ventilação, transporte vertical, transporte 

horizontal, transporte pneumático, telefonia, 

interfonia, sistemas de proteção radiológica, 

sistemas de proteção acústica, automação predial, 

controle de acesso, circuito interno de TV, TV a 

cabo, som ambiente, e outros.
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A operação das instalações físicas se refere especificamente ao edifício e relaciona-se aos aspectos mais 

técnicos do gerenciamento predial ligados ao uso, operação, manutenção e intervenções para 

modernização e reformas das instalações.

Avaliação da satisfação dos usuários do edifício em 

relação ao desempenho dos sistemas prediais: 

hidráulicos, elétricos, condicionamento de ar, 

aquecimento de ar, iluminação, etc.

Identificação dos sistemas de resfriamento, 

aquecimento, ventilação, exaustão naturais e 

artificiais.

Monitoramento do desempenho dos sistemas de 

ventilação / exaustão (conforto térmico e olfativo) e 

outros.

Rotinas de conservação e higienização adequadas.
Avaliação periódica para verificar a qualidade 

microbiológica do ar interior, como os alergênicos.

Minimização da emissão de poluentes e dispersão 

de poeira nas rotinas operacionais e de manutenção.
Avaliação da higienização das superfícies.

Identificação dos materiais dos revestimentos 

internos, isolantes térmicos e materiais acústicos 

presentes e emissores de COV e formaldeídos.

Substituição de revestimentos internos, materiais 

isolantes e acústios com alta taxa de emissão de 

COV e formaldeídos.

Controle do fumo.
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Identificação dos locais que necessitam de 

condições de higiene específicas.

Acompanhamento da qualidade do ar interior por 

meio de medições periódicas para identificar a 

presença de poluentes regulamentados (amianto e 

radônio em alguns paises) , COV, formaldeídos, CO, 

partículas inferiores a 10 microns, dioxido de azote, 

amoníaco.
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Operação dos equipamentos e sistemas prediais 

presentes no edifício: instalações elétricas, 

iluminação, instalações hidráulicas, instalações de 

gás, sistemas de condicionamento de ar, exaustão 

mecânica, ventilação, transporte vertical, transporte 

horizontal, transporte pneumático, telefonia, 

interfonia, sistemas de proteção radiológica, 

sistemas de proteção acústica, automação predial, 

controle de acesso, circuito interno de TV, TV a 

cabo, som ambiente, e outros.
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A operação das instalações físicas se refere especificamente ao edifício e relaciona-se aos aspectos mais 

técnicos do gerenciamento predial ligados ao uso, operação, manutenção e intervenções para 

modernização e reformas das instalações.

Avaliação da satisfação dos usuários do edifício em 

relação ao desempenho dos sistemas prediais: 

hidráulicos, elétricos, condicionamento de ar, 

aquecimento de ar, iluminação, etc.

Medidas tomadas para prevenir desenvolvimento 

bacteriano em caso de reciclagem de ar interno.

Monitoramento da taxa de CO2 nos espaços com 

ventilação mecânica e nos espaços com ventilação 

natural mas com alta densidade de pessoas.

Início operação de ventilação antes do início do 

expediente.

Acompanhamento periódico da taxa de renovação 

do ar e da taxa de empoeiramento das redes nas 

zonas de risco sanitário via aérea.

Rotinas de conservação dos dutos HVAC por meio 

do insuflamento de fluxos de ar.

Análise dos dados coletados (histórico de vazões, 

taxas de CO2 e reclamações).

Avaliação da localização dos pontos de tomada de 

ar para os sistemas de condicionamento de ar.

Monitoramento da qualidade dos pontos de tomadas 

de ar.

Conhecimento das fontes eletromagnéticas 

presentes no entorno e provenientes de 

equipamentos internos.

Monitoramento da presença de exposição a fontes 

eletromagnéticas provenientes do entorno e internas 

ao edifício.

Identificação potencial incômodo visual noturno.
Controle da iluminação interior à noite e madrugada 

para evitar que se estendam para o exterior.

Avaliação da intensidade e influência da iluminação 

noturna, de modo a garantir acesso ao céu noturno.

Monitoramento da iluminação externa e dos 

dispositivos de controle de acesso e segurança do 

edifício.
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Plano de acompanhamento das taxas de renovação 

do ar em ambientes condicionados ou aquecidos 

artificialmente, mas também dos ambientes com 

ventilação natural.
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Operação dos equipamentos e sistemas prediais 

presentes no edifício: instalações elétricas, 

iluminação, instalações hidráulicas, instalações de 

gás, sistemas de condicionamento de ar, exaustão 

mecânica, ventilação, transporte vertical, transporte 

horizontal, transporte pneumático, telefonia, 

interfonia, sistemas de proteção radiológica, 

sistemas de proteção acústica, automação predial, 

controle de acesso, circuito interno de TV, TV a 

cabo, som ambiente, e outros.
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A operação das instalações físicas se refere especificamente ao edifício e relaciona-se aos aspectos mais 

técnicos do gerenciamento predial ligados ao uso, operação, manutenção e intervenções para 

modernização e reformas das instalações.

Avaliação da satisfação dos usuários do edifício em 

relação ao desempenho dos sistemas prediais: 

hidráulicos, elétricos, condicionamento de ar, 

aquecimento de ar, iluminação, etc.

Planejamento da manutenção corretiva dos sistemas 

prediais em caráter de rotina, urgência e 

emergência.

Número de não conformidades ou disfnções dos 

sistemas e equipamentos.

Elaboração dos procedimentos de manutenção 

corretiva civil.

Número de ocorrências de manutenção corretiva 

rotina, urgência e emergência.

Definição modelos contratuais para as atividades de 

manutenção corretiva, definindo escopo dos 

serviços, nível de desempenho requerido e 

procedimentos de controle a registrar relativos aos 

aspectos de sustentabilidade.

Interrupções causadas aos usuários do edifício para 

a realização de rotinas de conservação ou 

manutenção.

Previsão dos custos de manutenção corretiva. Registro despesas manutenção corretiva.

Plano de treinamento.
Aplicação treinamentos para realização das tarefas 

de manutenção corretiva.

Avaliação dos prestadores de serviços e 

funcionários.

Atividades de manutenção corretiva formais e 

registradas dos sistemas prediais: condicionamento 

de ar, aquecimento, ventilação, iluminação, 

equipamentos eletromecânicos, AF, AQ, aparelhos 

sanitários, etc.
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Operação dos equipamentos e sistemas prediais 

presentes no edifício: instalações elétricas, 

iluminação, instalações hidráulicas, instalações de 

gás, sistemas de condicionamento de ar, exaustão 

mecânica, ventilação, transporte vertical, transporte 

horizontal, transporte pneumático, telefonia, 

interfonia, sistemas de proteção radiológica, 

sistemas de proteção acústica, automação predial, 

controle de acesso, circuito interno de TV, TV a 

cabo, som ambiente, e outros.
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A operação das instalações físicas se refere especificamente ao edifício e relaciona-se aos aspectos mais 

técnicos do gerenciamento predial ligados ao uso, operação, manutenção e intervenções para 

modernização e reformas das instalações.

Avaliação da satisfação dos usuários do edifício em 

relação ao desempenho dos sistemas prediais: 

hidráulicos, elétricos, condicionamento de ar, 

aquecimento de ar, iluminação, etc.

Planejamento da manutenção preventiva dos 

sistemas prediais (atribuição de responsabilidades, 

cronogramas) garantindo a confiabilidade 

operacional dos sistemas de condicionamento de ar 

e aquecimento, ventilação mecânica e iluminação, 

equipamentos eletromecânicos, AF, AQ, aparelhos 

sanitários, etc.

Auditorias dos registros de manutenção.

Elaboração dos procedimentos para o controle da 

qualidade sanitária da água.

Elaboração dos procedimentos para a manutenção 

dos sistemas de tratamento complementares.

Definição modelos contratuais para as atividades de 

manutenção preventiva, definindo escopo dos 

serviços, nível de desempenho requerido e 

procedimentos de controle a registrar relativos aos 

aspectos de sustentabilidade

Previsão dos custos de manutenção preventiva. Registro das despesas com manutenção preventiva. Análise custo operacional ao longo do tempo.

Plano de treinamentos.
Aplicação de treinamentos para realização das 

tarefas de manutenção preventiva.
Avaliação de prestadores de serviços e funcionários.

Controle das atividades de manuteção: status das 

ações em curso, status do orçamento, gestão do 

plano de supervisão e conservação do edifício (com 

ações corretivas), ferramenta de gestão interativa 

das ações em tempo real (controle de estoques, 

solicitações de compra - reposições, gestão direta 

das equipes, etc), organização e acompanhamento 

das equipes internas, acompanhamento do 

orçamento.

Elaboração dos procedimentos para a manutenção 

preventiva dos sistemas de aquecimento e 

condicionamento de ar, ventilação mecânica e 

iluminação; dos equipamentos eletromecânicos; das 

redes de AF e AQ e dos aparelhos sanitários 

(instruções e listas de verificação).

Análise funcional dos sistemas de controle de 

desempenho, pelo menos uma vez por ano E 

atualização das ferramentas de controle.

  -  Atividades de manutenção preventiva formais e 

registradas dos sistemas prediais: condicionamento 

de ar, aquecimento, ventilação, iluminação, 

equipamentos eletromecânicos, AF, AQ, aparelhos 

sanitários, etc.

  -  Uso de produtos menos poluentes (colas, tintas, 

óleos lubrificantes, etc.) nas rotinas operacionais e 

de manutenção.M
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(1) OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

PLANEJAMENTO OPERAÇÃO MONITORAMENTO E CONTROLE

Operação dos equipamentos e sistemas prediais 

presentes no edifício: instalações elétricas, 

iluminação, instalações hidráulicas, instalações de 

gás, sistemas de condicionamento de ar, exaustão 

mecânica, ventilação, transporte vertical, transporte 

horizontal, transporte pneumático, telefonia, 

interfonia, sistemas de proteção radiológica, 

sistemas de proteção acústica, automação predial, 

controle de acesso, circuito interno de TV, TV a 

cabo, som ambiente, e outros.
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A operação das instalações físicas se refere especificamente ao edifício e relaciona-se aos aspectos mais 

técnicos do gerenciamento predial ligados ao uso, operação, manutenção e intervenções para 

modernização e reformas das instalações.

Avaliação da satisfação dos usuários do edifício em 

relação ao desempenho dos sistemas prediais: 

hidráulicos, elétricos, condicionamento de ar, 

aquecimento de ar, iluminação, etc.

Compras responsáveis / escolha de fornecedores 

regularizados, materiais e bens de consumo mais 

sustentáveis

25% do total em superfície dos materiais 

empregados fabricados localmente (< 300 km)

Controlar teor de mercúrio nas lâmpadas (deve ser 

inferior a 90 picogramas por lumen hora ou 70 pico 

per lumen hora) 

Investigação da procedência de todo material de 

madeira ou contendo madeira

Escolha de materiais considerando sua durabilidade, 

facilidade de conservação e acesso, não emissão de 

COV, formaldeídos, fibras carcinogênicas, material 

particulado, não acúmulo de poeira e não facilitador 

de crescimento fungico e bacteriano.

Avaliação do desempenho acústico de pelo menos 

dois materiais escolhidos na substituição de 

elementos do revestimento interno, forros, 

fechamentos, portas, janelas, etc. 

Proteção dos serviços realizados para evitar 

contaminações das superfícies e emissões de 

poluentes.

Avaliação da satisfação dos usuários após a 

realização das intervenções

Realização de triagem e valorização dos resíduos 

gerados durante intervenções e trabalhos de 

renovação e manutenção (reúso, reciclagem, 

descarte regular).

Destinação adequada dos RCD.

Otimizar o fluxo dos resíduos, de forma segura e 

com pouco incômodo aos ocupantes.

Garantir a limpeza frequente dos locais trabalhados.
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Monitoramento do volume de resíduos gerados.

Monitoramento da destinação dos resíduos.
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Estabelecimento de diretrizes de sustentabilidade 

para as compras efetuadas para a operação e 

manutenção das instalações físicas do edifício

Avaliação de fornecedores de materiais e bens de 

consumo

Inspeção dos estoques de produtos de limpeza e 

outros químicos para evitar vazamentos e acidentes

Planejamento da logística dos resíduos (coleta, 

estocagem, fluxos e evacuação frequente) durante 

as intervenções.

Plano de renovação dos revestimentos internos, 

isolantes térmicos e acústicos, mobiliário e das 

alterações das funções dos espaços mencionando 

os elementos a substituir, as superfícies a renovar, a 

freqüência.
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(1) OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

PLANEJAMENTO OPERAÇÃO MONITORAMENTO E CONTROLE

Operação dos equipamentos e sistemas prediais 

presentes no edifício: instalações elétricas, 

iluminação, instalações hidráulicas, instalações de 

gás, sistemas de condicionamento de ar, exaustão 

mecânica, ventilação, transporte vertical, transporte 

horizontal, transporte pneumático, telefonia, 

interfonia, sistemas de proteção radiológica, 

sistemas de proteção acústica, automação predial, 

controle de acesso, circuito interno de TV, TV a 

cabo, som ambiente, e outros.
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A operação das instalações físicas se refere especificamente ao edifício e relaciona-se aos aspectos mais 

técnicos do gerenciamento predial ligados ao uso, operação, manutenção e intervenções para 

modernização e reformas das instalações.

Avaliação da satisfação dos usuários do edifício em 

relação ao desempenho dos sistemas prediais: 

hidráulicos, elétricos, condicionamento de ar, 

aquecimento de ar, iluminação, etc.

Após reformas e grandes intervenções realizar um 

procedimento de insuflamento e troca de filtros para 

garantir ventilação extra e adequação da qualidade 

do ar dos espaços afetados durante as obras.

Avaliação da satisfação dos usuários após a 

realização das intervenções

Realização das intervenções privilegiando o uso de 

materiais de origem renovável, duráveis, 

desmontáveis, recicláveis e não geradores de 

resíduos.

Realização de intervenções com baixa geração de 

resíduos, baixa emissão de ruídos, disponibilização 

de acessos alternativos, sinalização para o fluxo de 

materiais, resíduos e pessoas, e estabelecimento de 

horários de trabalho.

Manutenção e intervenções com o mínimo de 

incômodo possível aos ocupantes (horários e 

acessos adequados).

Medidas tomadas para orientar fluxo de operários.

Medidas tomadas para garantir continuidade das 

atividades presentes no edifício.

Coordenação de períodos de trabalho para evitar 

interrupções nos sistemas.

Planejamento das atividades de modernização, 

reformas e serviços técnicos incluindo os critérios 

para a seleção e contratação do projeto, construtora 

e/ou empreiteiras, o próprio projeto, sua aprovação 

legal e seu plano de execução e, em alguns casos, 

os procedimento executivos relacionados.
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Plano de comissionamento para verificar adequação 

dos sistemas e equipamentos em decorrência de 

mudanças na ocupação ou usos, nas manutenções 

ou reparos efetuados.

Ouvidoria ao longo de todo o processo de 

intervenção para identificar incômodos percebidos 

pelos usuários e corrigí-los a tempo.
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