


A sociedade vem se conscientizando paulatinamente 
sobre o uso racional dos recursos naturais, mesmo 
hoje não é incomum consumidores exigirem 
responsabilidade por parte das empresas sobre a 
temática da sustentabilidade. 

A mesma realidade se aplica ao mercado da 
construção civil, mas como transparecer ao 
consumidor  que a construção foi projetada ou foram 
nela incorporadas medidas que possibilitam, por 
exemplo, a economia de água e energia visto que são 
medidas “invisíveis” à primeira vista? Afinal, o edifício 
ambiental não tem uma “cara”.

Buscando solucionar tal problema, foram criados 
padrões e sistemas de avaliação que se propõem a 
medir e atestar o desempenho ambiental da 
edificação por meio de certificados e/ou etiquetas de 
qualidade.

O que é a Certificação 
da Alta Qualidade 
Ambiental 
(AQUA-HQE) para 
edificações?

A Certificação 
AQUA-HQE™

O Processo AQUA-HQE™ é uma certificação de 
status internacional da construção de alta qualidade 
ambiental desenvolvido a partir da renomada 
certificação francesa Démarche HQE™ (Haute Qualité 
Environnementale) e aplicado no Brasil 
exclusivamente pela Fundação Vanzolini desde 2008.

O grande diferencial da certificação AQUA-HQE é 
que, mesmo tendo se originado de referenciais 
técnicos estrangeiros, suas documentações foram 
adaptadas em 2007 pela Fundação Vanzolini em 
parceria com a Escola Politécnica da USP 
considerando a cultura, o clima,  as normas técnicas 
e as regulamentações brasileiras. Além disso, desde 
2014, o HQE possui referenciais técnicos de nível 
internacional que levam em conta a experiência 
brasileira.

Alguns números da Fundação Vanzolini:
Já somamos  629 edifícios certificados AQUA-HQE, sendo eles:

● 339 edifícios residenciais em construção
● 231 edifícios não residenciais em construção
● 59 edifícios não residenciais em operação

+ de 14 milhões de m² certificados ou em processo de certificação

Estes números contemplam também:

● 1 instalação portuária
● 1 projeto de interiores
● 10 bairros e loteamento
● 5 empreendedores AQUA

No mundo já são mais de 230 mil 
projetos certificados AQUA-HQE, 

entre eles, contamos com 629 
edifícios  distribuídos em 15 

estados brasileiros, isto equivale 
a mais de 14 milhões de m² 

construídos certificados em todo 
o Brasil! Contempla (Atualização em 12/02/2021)



Benefícios da Certificação AQUA-HQE™

Para os Usuários

➔ Economias de água e 
energia;

➔ Menores custos de 
condomínio;

➔ Melhores condições de 
conservação e manutenção 
da edificação;

➔ Melhores condições de 
conforto e saúde nos 
ambientes e nos espaços;

➔ Melhor qualidade de 
funcionamento dos 
sistemas da edificação;

➔ Maior valor patrimonial;
➔ Melhor qualidade de vida.

Para a Sociedade a para o AmbientePara o Empreendedor

➔ Provar a Alta Qualidade 
Ambiental de sua 
edificação; 

➔ Diferenciar portfólio no 
mercado;

➔ Aumentar a velocidade de 
vendas;

➔ Manter o valor do 
patrimônio;

➔ Melhorar a imagem da 
empresa;

➔ Melhorar relacionamento 
com órgãos ambientais e 
comunidades;

➔ Economia de recursos nas 
obras e na operação.

➔ Menor demanda sobre a 
infraestrutura urbana;

➔ Menor demanda de 
recursos hídricos e 
energéticos;

➔ Redução das emissões de 
gases de efeito estufa e 
poluentes;

➔ Menor impacto à vizinhança;
➔ Redução de resíduos e 

valorização;
➔ Gestão de riscos naturais e 

tecnológicos sobre solo, 
água, ar, etc.

A depender da tipologia do 
empreendimento certificado é possível 
atender também outros ODS*



17 Categorias Sustentáveis do AQUA-HQE™ INFRAESTRUTURA

1. Sinergia e Coerência entre a Infraestrutura e o Território

2. Consideração das necessidades e interesses das partes 

interessadas

3. Impactos e aceitabilidade do canteiro

4. Gerenciamento de propriedades (controle fundiário) e 

negociações

GESTÃO RESPONSÁVEL RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

5. Meios naturais e Ecossistemas

6. Gestão da Água

7. Materiais, Coprodutos e Gestão de Resíduos

8. Energia e Clima

QUALIDADE DE VIDA

9. Ambiência e Coesão Social

10. Conexões, Acessibilidade e Segurança

11. Adaptabilidade e Perenização da Infraestrutura

12. Saúde e Gerenciamento da Poluição

13. Conforto dos Espaços

14. Paisagem, Patrimônio e Identidade

DESEMPENHO ECONÔMICO

15. Economia e Custo a Longo Prazo

16. Resiliência e Gestão de Riscos

17. Contribuição ao Dinamismo e ao

Desenvolvimento do(s) Território(s)

A Certificação  
AQUA-HQE™
 incentiva práticas 
sustentáveis em 
consonância com aquilo 
que é descrito nos ODS da 
ONU



FASE 1:

PRÉ-PROJETO
FASE 2:

PROJETO
FASE 3:

EXECUÇÃO
FASE 4:

COMISSIONAMENTO

Resumo da Certificação AQUA-HQE™ INFRAESTRUTURA

4 FASES DE CERTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO DE INFRAESTRUTURA

EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS
➔ Diagnóstico do 

Território
➔ Identificação e 

Hierarquização dos 
Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável

➔ Desdobramento dos 
objetivos em critérios 
e indicadores de 
desempenho

➔ Cenários e Variantes
➔ Programa do 

Empreendimento
➔ Comprometimento do 

empreendedor com o 
Processo de 
Certificação 
AQUA-HQE™

EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS
➔ Transformação das 

exigências (critérios e 
indicadores) em 
prescrições nos 
projetos e na 
execução

➔ Controle e 
monitoramento 
durante a execução

➔ Gestão sustentável do 
canteiro de obras

➔ Informação para as 
coletividades a para os 
gestores

EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS
➔ Testes da infraestrutura 

antes da entrega à 
operação

➔ Balanço do 
empreendimento

➔ Aprendizagem
➔ Plano de 

Acompanhamento 
Operacional

EXIGÊNCIAS 
ESPECÍFICAS
➔ Concepção 

integrando o 
desenvolvimento 
sustentável



PARQUE MADUREIRA (RIO DE JANEIRO / RJ

▪ Recebe 50.000 pessoas a cada final de 

semana. Seus visitantes vivenciam as práticas 

sustentáveis do local, como o controle de 

resíduos sólidos, uso da água da chuva, 

captação e uso de energia solar e 

iluminação de baixo consumo.

▪ “Bom exemplo: o mesmo comportamento 

vem se repetindo no Parque Madureira , cujo 

público recebeu rasgados elogios dos garis 

da Comlurb. Lá as pessoas não deixam os 

detritos espalhados e usam as lixeiras do 

parque. Em nota, a empresa informou que as 

‘as pessoas respeitam o espaço como se 

estivessem em casa’. Fora dos 

cartões-postais, o parque da Zona Norte, o 

terceiro maior e o mais novo da cidade, fio 

concebido para ser ecologicamente correto. 

Inaugurado em junho de 2012, já recebeu, 

por causa de suas boas práticas, o Selo Alta 

Qualidade Ambiental (AQUA).”  (O GLOBO, 

2013)
PARQUE ECOLÓGICO IMIGRANTES (SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP)

ALGUNS PARQUES AQUA-HQE™



ALGUNS HOSPITAIS AQUA-HQE™

HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE

HOSPITAL SANTA PAULA

RETROFIT HOSPITAL EMÍLIO RIBAS



AQUA-HQE™ na mídia



AQUA-HQE™ na mídia



Fale Conosco: 
seloaqua@vanzolinicert.org.br
cursos@vanzolini.org.br 

Certifique seu empreendimento: 
Bruno Casagrande ( 11 3913-7130 / bruno.casagrande@vanzolinicert.org.br)
Matheus Freitas (11  3913 -7120  / matheus.freitas@vanzolinicert.org.br )
Roberto Veloso (11 3913 -7100 / roberto.veloso@vanzolinicert.org.br)
Túlio Habib ( 11 3913 -7100 / tulio_habib@vanzolinicert.org.br )

Treinamentos AQUA-HQE™:
Simone Gama (11 3913 - 7134 / simone.gama@vanzolinicert.org.br)
Paulo Bertolini (11 3913-7136 / paulo.bertolini@vanzolinicert.org.br)

Relacionamento com o Mercado AQUA-HQE™:
Maria Luiza Salomé (11 3913- 7133 /  luiza.salome@vanzolinicert.org.br )

Equipe Técnica AQUA-HQE™: 
Gabriel Novaes ( 11 3913-7119  / gabriel.novaes@vanzolinicert.org.br)
Felipe Coelho ( 11 3913-7132 / felipe.coelho@vanzolinicert.org.br)
Bianca Oliveira (11 3913 7100 / bianca.oliveira@vanzolinicert.org.br)

Coordenação Executiva da Certificação AQUA-HQE™:
Manuel Martins (11 3913-7135 / manuel.martins@vanzolinicert.org.br)

https://vanzolini.org.br/aqua/

Alguns empreendedores líderes já obtiveram a certificação AQUA-HQE™ para seus 
empreendimentos:
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