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PROJETOS

SEDE DA ADEMI-DF RECEBE 
CERTIFICAÇÃO AQUA-HQE
A Associação de Dirigentes de Empresas 
do Mercado Imobiliário do Distrito 
Federal (Ademi-DF) inaugurou em 
dezembro a sua nova e moderna sede, 
edificada com soluções sustentáveis 
em 733 m² de área construída.
Certificada pela AQUA-HQE (Alta 
Qualidade Ambiental), uma das mais 
importantes certificações ambientais 
do mundo, o edifício de quatro 
pavimentos contempla soluções para 
assegurar conforto acústico, ambiental, 
higrotérmico e visual. Entre elas, 
destacam-se o uso de vidros especiais 
que permitem a entrada de luz natural 
sem aquecer o ambiente, o sistema de 
reutilização da água da chuva, a energia 
fotovoltaica, os passeios externos 100% 
permeáveis e os projetos especiais de 
luminotécnica, acústico e termoacústico.
O AQUA-HQE tem uma aplicação 
exigente, verificada por meio de 
auditorias presenciais realizadas pela 
Fundação Vanzolini e acompanhados 
pela consultoria da Proactive. A 
certificação para edificações baseia-
se em 14 categorias que recebem 
classificação: Bom, Superior ou 
Excelente. O projeto da sede da 
Ademi-DF atendeu aos requisitos 
de certificação Excelente. 

EMÍLIO RIBAS TERÁ PRÉDIOS SUSTENTÁVEIS
O Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas (IIER) conquistou a certificação 
AQUA-HQE pela Fundação Vanzolini, 
na fase pré-projeto, para a 
modernização do prédio hospitalar 
que constitui a maior reforma da 
história de 135 anos da instituição.
O projeto executivo está em fase 
avançada e as obras planejadas 
englobam a construção de um 
prédio anexo, que contará com as 
áreas de alta tecnologia médica 
e permitirá o aumento do número 
de leitos no hospital, com previsão 
final de 276 leitos. Além disso, a 
unidade promoverá o restauro 
das construções tombadas como 
patrimônio histórico: o Prédio Azul e 
a Portaria Histórica. Serão 31 mil m2 
entre áreas de reforma e ampliação. 
O projeto foi concebido para 
deixar o hospital em condições 
ideais de conforto para pacientes 
e funcionários, com melhorias 
como controle acústico, equilíbrio 
térmico e sinalização eficiente. 
Ao mesmo tempo, a unidade irá 
aderir a conceitos modernos de 

sustentabilidade – sob consultoria 
da Inovatech Engenharia –, como 
sistemas inteligentes de redução de 
consumo de água e energia elétrica 
e projeto paisagístico com replantio 
de árvores do próprio hospital 
originalmente afetadas pelas obras.
Dentre as soluções sustentáveis 
adotadas, a Bersch & Ferreira 
Arquitetura e Urbanismo implantou 
a redução de emissão de calor 
nas fachadas (com a utilização 
de caixilhos duplos com vidros 
refletivos e dimensionados para 
cada fachada), a utilização de 
produtos reciclados para enchimento 
das divisórias de dry-wall (lã de 
pet), o projeto de bicicletário e 
o paisagístico, além de outras 
propostas, todas embasadas 
por consultorias apropriadas de 
acústica, vidro e ar condicionado.
Já a MHA Engenharia desenvolveu 
os projetos básicos de instalações 
hidráulicas, elétricas, sistemas 
eletrônicos, climatização e 
estrutura, com direcionamento 
para a certificação AQUA.

O projeto foi 
concebido 
para deixar o 
hospital em 
condições 
ideais de 
conforto para 
pacientes e 
funcionários
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