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Diversas iniciativas têm surgido a partir da crescente sensibilização da sociedade quanto à gravidade da questão 
ambiental. Recentemente, o governo brasileiro determinou a inclusão de critérios de sustentabilidade na contratação 
das obras públicas. A nova legislação deve ser atendida por órgãos como o INMETRO, Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o que cria oportunidade para a inovação em suas práticas. Este 
artigo apresenta um trabalho, já em andamento, voltado para a elaboração de sistemática de avaliação das condições 
de sustentabilidade ambiental das edificações do Inmetro. A iniciativa ocorre no âmbito da Divisão de Engenharia, 
articulando esforços das áreas de gestão ambiental e de projetos e obras. Busca subsidiar a elaboração de novos 
projetos e contribuir para melhorar o desempenho ambiental dos prédios existentes. 

INTRODUÇÃO 

A emergência da degradação ambiental e a evidência das mudanças climáticas têm motivado iniciativas voltadas 
para minimizar os impactos das atividades humanas sobre o ambiente (MAYR, 2008). Nos setores produtivos busca-
se direcionar as práticas para a sustentabilidade. A responsabilidade da construção civil é enorme pela sua expressiva 
importância econômica e pelo seu grande impacto no consumo de materiais, na geração de resíduos e no uso de 
energia (ACE, 2001; CIB, 2002; JOHN et al, 2000).  

Como mudança de paradigma, o governo brasileiro, por meio do MMA, Ministério do Meio Ambiente, em 1999, 
elaborou projeto com o objetivo de revisar padrões de consumo e produção da sociedade e adotar a sustentabilidade 
ambiental como referência para a administração pública. Neste sentido, criou o A3P, Programa Agenda Ambiental na 
Administração Pública, para sensibilizar os gestores públicos sobre a questão ambiental. Mais recentemente, no 
início de 2010, por meio da Instrução Normativa 01/MPOG/2010, determinou a inclusão de critérios de 
sustentabilidade nas obras públicas visando à economia na manutenção e no uso dos edifícios, a redução do 
consumo de energia e água, bem como o emprego de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.  

Em favor da melhoria do desempenho ambiental, os projetistas devem admitir algumas restrições em sua liberdade 
de escolha e direcionar as soluções para a adoção de tecnologias mais limpas. No mesmo sentido, os usuários podem 
minimizar suas exigências em termos de condições de uso, habitabilidade e conforto. No entanto, no atendimento de 
necessidades específicas, pode ser difícil conciliar os requisitos de uso com os critérios de sustentabilidade.  

O conflito entre requisitos de uso e desempenho ambiental ocorre, por exemplo, no INMETRO. Seus laboratórios e 
postos de verificação precisam atender a certas condições de controle para que os seus resultados sejam válidos. Ao 
mesmo tempo, a instituição precisa adotar práticas de construção sustentável de maneira a atender à legislação em 
vigor, servir como referência para a administração pública e resguardar sua imagem perante a sociedade.  

Para qualificar as práticas do INMETRO, o NUGAM, Núcleo de Gestão Ambiental, e o SOPRO, Setor de Obras e 
Projetos. ambos subordinados à Divisão de Engenharia da Diretoria de Administração e Finanças, deram início a um 
trabalho de longo prazo, voltado para a melhoria do desempenho ambiental da infra-estrutura predial, laboratorial e 
ambiental da instituição. O desafio de adequar este patrimônio, inclusive o que está em uso pela rede metrológica, 
justifica uma abordagem em ciclos, na perspectiva da melhoria contínua. A questão que se coloca primeiramente é 
como avaliar as edificações existentes e os projetos de novas construções em andamento. 

OBJETIVO 

Em seu primeiro ciclo, este trabalho tem por objetivo propor uma sistemática de avaliação do desempenho 
ambiental das edificações do INMETRO, tanto as existentes, quanto a projetar e construir.  

Para alcançar seu objetivo geral o trabalho tem como objetivos específicos: revisar a discussão teórica sobre 
modelos de avaliação; revisar o quadro legal e as referências normativas; mapear melhores práticas de referência; 
definir princípios aplicáveis; estabelecer requisitos; formular sistemática de avaliação; aplicar em escala reduzida; 
avaliar adequação do modelo, e; disseminar o modelo. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O trabalho é para ser realizado em ciclo anuais, com resultados cumulativos, de maneira a possibilitar antecipar a 
sua aplicação, permitir avaliar os resultados parciais e alcançar uma maior complexidade com o tempo. Cada ciclo é 
organizado em etapas de planejamento, fundamentação, proposição, verificação de aplicabilidade e avaliação. Em 



linhas gerais, no planejamento é delimitado o problema, é definido o objetivo e são estabelecidos os procedimentos 
a serem adotados. Na fundamentação, é revisada a literatura acadêmica e a legislação, regulamentos e as normas 
aplicáveis e são identificadas práticas que possam servir como referência. Na proposição são definidos os requisitos 
a atender e é formulado o modelo. Na verificação de aplicabilidade o modelo é discutido com as partes interessadas 
e é aplicado em pequena escala. Finalmente, na etapa de avaliação, os resultados da aplicação são divulgados, o 
modelo pode ser disseminado e criam-se as bases para um novo ciclo.  

O primeiro ciclo tem, excepcionalmente, prazo de 9 meses, com início em outubro de 2010 e conclusão em junho de 
2011, de maneira a se alinhar ao ciclo de avaliação de desempenho individual dos envolvidos com a realização do 
trabalho no INMETRO. No momento está em curso a etapa de planejamento, com duração de um mês e meio, onde 
já foi definido o objetivo geral de propor uma sistemática de avaliação do desempenho ambiental das edificações e 
estão sendo estabelecidos os procedimentos metodológicos a serem adotados.  

Na próxima etapa, de fundamentação, também com duração três meses, será revisada a literatura sobre sistemas de 
avaliação de desempenho ambiental, para confrontar algumas abordagens, como Certificação LEED e Processo 
AQUA. Também será revisada a legislação aplicável, como a Lei 8.666/93 e a Instrução Normativa 01/MPOG/2010 
(licitação e critérios de sustentabilidade nas obras públicas). Entre as normas, serão abordadas as do Sistema 
Integrado de Gestão (ISO 9.001, ISO 14.001 e OHSAS 18.001) e sobre desempenho de edifícios (NBR 15.575). 
Serão sistematizados os requisitos a atender para validar os ensaios e verificações e serão identificadas práticas de 
referência, como projetos realizados para o Ministério do Meio Ambiente, Petrobrás e Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação de São Paulo, que adotam diferentes sistemáticas para a adequação ambiental. 

Na etapa de proposição, com um mês e meio de duração, serão propostos os princípios e critérios a serem adotados e 
os requisitos a serem atendidos pelas edificações além de sugeridos alguns procedimentos a serem adotados na 
contratação de projetos e obras, compondo a sistemática, ou um modelo, de avaliação da adequação ambiental. 

A etapa de verificação da aplicabilidade, com duração de um mês e meio, se iniciará com a apresentação do modelo 
às partes interessadas, incluindo representantes da estrutura administrativa e laboratorial do INMETRO, em evento 
aberto à comunidade acadêmica, administração pública e indústria da construção. Em seguida a sistemática será 
aplicada em pequena escala, na avaliação de laboratório, setor ou posto de verificação. 

Finalmente, na etapa de avaliação, também com duração de um mês e meio, e conclusão no final de junho de 2011, 
encerrando o primeiro ciclo, será avaliada a adequação do modelo, divulgados os resultados da aplicação e as 
conclusões do estudo, na perspectiva de disseminar o seu emprego pela instituição e pela RBMLQ-I. 

CONCLUSÃO 

A sustentabilidade é uma condição onde as necessidades do presente são atendidas sem comprometer a possibilidade 
de que as gerações futuras possam atender as suas próprias necessidades. Para ser sustentável, uma edificação deve 
buscar maximizar a eficiência operacional e minimizar seus impactos ambientais. Uma forma de demonstrar essa 
adequação é por meio de certificação, com a adesão voluntária de critérios e padrões de desempenho (SILVA, 2007).  

As condições específicas do INMETRO, no entanto, justificam a busca por uma sistemática própria de avaliar e 
demonstrar o desempenho ambiental de sua infra-estrutura predial. As avaliações com base em listas de verificação 
levam a que as edificações sejam avaliadas mais pelos seus dispositivos do que por seu desempenho. Existem, 
porém, dificuldades metodológicas de avaliar pelo ciclo de vida. Por isto, para este trabalho, há uma tendência a 
passar pelas duas abordagens em um processo evolutivo: do ‘edifício verde’ para a ‘construção sustentável’.  

O primeiro ciclo deste trabalho terá como produto alguns requisitos de sustentabilidade a serem atendidos nas 
edificações do INMETRO e uma proposta inicial de sistemática de avaliação do desempenho ambiental. Isso servirá 
para avaliar as edificações existentes e os projetos de novas construções em andamento contribuindo para a melhoria 
da infra-estrutura e para qualificar e inovar nas práticas da instituição na realização de obras públicas. 
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