
 
ANEXO I 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
Especificações de Sistemas e Equipamento 

GESTÃO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA 
Item Sistemas e Dispositivos Economizadores Pontuação Observação Enquadramento 

1 Uso de equipamentos economizadores de água (torneiras 
com arejadores, spray e/ou temporizadores, registros 
redutores de vazão e chuveiros com regulador de pressão) 
em no mínimo 60% dos pontos de utilização da edificação. 

1,00 Apresentação de Nota 
Fiscal de Compra e 
verificação in loco. 

 
UNIFAMILIAR, 

MULTIFAMILIAR E/OU USO MISTO 

2 Uso de descargas de vasos sanitários de comando duplo de 
3 e 6 L ou comando único com volume reduzido de 4.8 litros 
em no mínimo 60% dos pontos. 

2,00 Apresentação de Nota 
Fiscal de Compra e 
verificação in loco. 

 
UNIFAMILIAR, 

MULTIFAMILIAR E/OU USO MISTO 

3 A Medição individualizada de água deve ser contemplada 
em Projeto Hidráulico a ser apresentado na solicitação da 
Licença de Instalação Ambiental. 

1,00    
MULTIFAMILIAR E/OU USO MISTO 

4 Sistema de captação e aproveitamento de águas pluviais em 
90% da área de cobertura: implantação de sistema de 
captação, tratamento, reservação e distribuição para vasos 
sanitários, contemplado em projeto a ser apresentado na 
solicitação da Licença de Instalação Ambiental. 

6,00   
 

UNIFAMILIAR, 
MULTIFAMILIAR E/OU USO MISTO 

5 Sistemas de reuso de 90% das águas cinzas ou negras: 
sistema independente constituído de tratamento, 
reservação e distribuição para vasos sanitários ou atividades 
que se enquadrem na classe de uso do efluente tratado, 
contemplado em projeto a ser apresentado na solicitação 
da Licença de Instalação Ambiental. 

10,00   
UNIFAMILIAR, 

MULTIFAMILIAR E/OU USO MISTO 



 
6 Sistema de aproveitamento de água de condensação do 

sistema de ar condicionado, em no mínimo 80% dos pontos 
dos equipamentos, para utilização nos vasos sanitários ou 
atividades que se enquadrem na classe de uso do efluente 
tratado, contemplado em projeto a ser apresentado na 
solicitação da Licença de Instalação Ambiental. 

6,00   
MULTIFAMILIAR E/OU USO MISTO 

EFICIÊNCIA E ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS 

7 Lâmpadas de LED utilizadas na iluminação de pelo menos 
noventa por cento 90% das áreas comuns. Apresentar Nota 
Fiscal de compra na solicitação da Licença de Operação 
Ambiental. 

1,00   
UNIFAMILIAR, 

MULTIFAMILIAR E/OU USO MISTO 

8 Lâmpadas de LED com sensores de presença em pelo 
menos noventa por cento (90%) das áreas comuns e de 
permanência prolongada. Apresentar Nota Fiscal de compra 
na solicitação da Licença de Operação Ambiental. 

2,00   
MULTIFAMILIAR E/OU USO MISTO 

9 O Sistema de aquecimento solar deve ser dimensionado 
para atender a pelo menos cinquenta por cento (50%) de 
toda a demanda anual de água quente. Os coletores solares 
para aquecimento de água devem possuir ENCE A ou Selo 
Procel e os reservatórios de água devem possuir Selo Procel.  

8,00 Apresentar projeto de 
dimensionamento do 
sistema e Nota Fiscal de 
Compra a serem 
apresentados na solicitação 
da Licença de Operação 
Ambiental.  

 
UNIFAMILIAR, 

MULTIFAMILIAR E/OU USO MISTO 

10 Fontes alternativas de energia: Uso de Painéis solares 
fotovoltaicos, que atendam a no mínimo 10% da Iluminação 
das áreas comuns, exceto áreas externas e 
estacionamentos. No caso de edificações constituídas de 
uma única unidade imobiliária, a economia deve ser de no 
mínimo 10% do consumo anual total.  
 

10,00 Apresentar projeto de 
dimensionamento do 
sistema e Nota Fiscal de 
Compra a serem 
apresentados na solicitação 
da Licença de Operação 
Ambiental. 

 
UNIFAMILIAR, 

MULTIFAMILIAR E/OU USO MISTO 



 
11 Fontes alternativas de energia: Uso de turbinas eólica, que 

atendam a no mínimo 5% das Iluminação das áreas comuns, 
exceto áreas externas e estacionamentos. No caso de 
edificações constituída de uma única unidade imobiliária, a 
economia deve ser de no mínimo 5% do consumo anua 
total. 

10,00 Apresentar projeto de 
dimensionamento do 
sistema e Nota Fiscal de 
Compra a serem 
apresentados na solicitação 
da Licença de Operação 
Ambiental. 

 
UNIFAMILIAR, 

MULTIFAMILIAR E/OU USO MISTO 

12 Elevadores com regeneração de energia elétrica e/ou com 
programação de tráfego. Apresentar Nota Fiscal de compra 
e Manual do Equipamento na solicitação da Licença de 
Operação Ambiental. 

3,00   
MULTIFAMILIAR E/OU USO MISTO 

13 Medição individualizada de gás.  1,00 Apresentar nota fiscal de 
compra dos medidores. 

 
MULTIFAMILIAR E/OU USO MISTO 

PROJETO SUSTENTÁVEL 

14 Ampliação da área permeável (com vegetação) 10% acima 
do exigido pela legislação 

4,00   
UNIFAMILIAR, 

MULTIFAMILIAR E/OU USO MISTO 

15 Ventilação e iluminação natural dos banheiros (aberturas 
voltadas para o exterior), no mínimo, 1/10 área do piso²  

3,00   
UNIFAMILIAR, 

MULTIFAMILIAR E/OU USO MISTO 

16 Iluminação natural e ventilação natural em pelo menos 
cinquenta por cento (50%) das áreas comuns (circulação 
social e de serviço dos pavimentos tipo com extensão de até 
20m ). 

3,00   
MULTIFAMILIAR E/OU USO MISTO 



 
17 Telhado verde com espécies Nativas. Apresentar a proposta 

em projeto paisagístico na solicitação da Licença de 
Instalação Ambiental. 

6,00   
UNIFAMILIAR, 

MULTIFAMILIAR E/OU USO MISTO 

18 Local para coleta seletiva em espaço ventilado e de fácil 
acesso com revestimento em material lavável e ponto de 
água. Incluir em Projeto Arquitetônico a ser apresentado na 
solicitação da Licença de Instalação Ambiental. 

3,00   
UNIFAMILIAR 

MULTIFAMILIAR E/OU USO MISTO 

19 Prever bicicletários, observando para as vagas, o percentual 
mínimo de 20% do número mínimo exigido de vagas para 
automóveis. Deverá também oferecer vestiário nos prédios 
comerciais e institucionais. 

4,00 Apresentar a proposta no 
projeto arquitetônico na 
solicitação da Licença de 
Instalação Ambiental. 

 
MULTIFAMILIAR E/OU USO MISTO 

20 Pantio e manutenção de vegetação nativa na calçada para 
sombreamento do passeio com espaçamento mínimo de 
6m ou definido em função da copa. 

1,00 Verificação in loco.  
UNIFAMILIAR, 

MULTIFAMILIAR E/OU USO MISTO 

 


