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CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS NO BRASIL 

• A demanda iniciou-se em 2007, especialmente 

com o sistema americano LEED.

• As certificações ambientais despertaram 

principalmente, as seguintes preocupações 

ambientais nos projetos e obra:

• Eficiência em Energia

• Eficiência em Água



CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS NO BRASIL 

Eficiência em Energia e Água

Fácil adoção, devido:

• Proposta de economia nas contas de água e 

energia

• Escassez desses recursos – especialmente nos 2 

últimos anos. 



CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS NO BRASIL 

Materiais

Demanda – “exercício” inicial para projetistas

Análise de atributos específicos:
 Formalidade, Conformidade dos produtos – PSQ

 Reciclabilidade

 Conteúdo reciclado

 Conteúdo regional

 Conteúdo rapidamente renovável

 Toxicidade  - COV

 Madeiras certificadas: FSC

 Desmontabilidade, Facilidade de manutenção

PROMOVE 

ATRIBUTOS 

ESPECÍFICOS



CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS NO BRASIL 

INCENTIVOU O SURGIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

QUALIVERDE

BH SUSTENTÁVEL



CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS NO BRASIL 

Evolução: 2015 – 2016

Água e Energia

 Maior exigência: novas estratégias são promovidas e 

premiadas NAS CERTIFICAÇÕES.

 Mercado: 

• Avalia edifícios certificados e conclui que a 

instalação e a operação dos sistemas deve 

acontecer com qualidade e critério para que a 

eficiência projetada seja alcançada.

Valorização do comissionamento e da 

Operação e Manutenção



CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS NO BRASIL 

Evolução: 2015 – 2016

Materiais

Avaliação por atributo +  Avaliação holística

 ACV : recomendação para exigência

Objetivos iniciais: 

promover DIVULGAÇÃO, TRANSPARÊNCIA

gerar números, BANCO DE DADOS

FUTURO

Comparação 

para melhor 

escolha

IMPACTOS

Extração

Produção 

Descarte



CERTIFICAÇÕES - NÚMEROS HOJE NO BRASIL 



ACV no LEED 



ACV no LEED 

Opção 4

Redução do Impacto Ambiental no 

Ciclo de Vida do Edifício 

Avalição do ciclo de vida do edifício|5 pontos

Desenvolver um estudo de avaliação do ciclo de vida do edifício, a fim de demonstrar 

uma redução em 10%, comparado com um edifício baseline, na magnitude de 

impacto de três das seis categorias de impacto listadas a seguir: 

• Mudanças climáticas; 

• Depleção da camada de ozônio; 

• Acidificação do solo e da água; 

• Eutrofização; formação de ozônio troposférico; 

• Depleção de recursos energéticos não renováveis.

MRc1

V4
Nenhum impacto 

mencionado poderá ter 

desempenho 5% pior em 

relação ao edifício baseline

e a categoria de impacto de 

mudanças climáticas 

obrigatoriamente deverá 

apresentar redução de 10% 

nas emissões.



Opção 1

Transparência e Otimização de produtos 

Declarações Ambientais de Produtos

Declaração Ambiental de Produto| 2 pontos

MRc3

V4
Utilizar 20 produtos diferentes de pelo menos 5 fabricantes que sejam 

permanentemente instalados e que atendam a um dos requisitos listados a seguir:

 Estudo de ACV do produto | ¼ ponto

 EPD do setor ou média industrial | ½ ponto

 EPD do produto | 1 ponto

 Programas aprovados pelo USGBC*| 1 ponto



2.3. Escolha de produtos visando a limitar os 
impactos  socioambientais da edificação

2.3.1. Conhecer os impactos ambientais dos 

produtos de construção

| 6 a 8 pontos

Edifícios não-residenciais

Determinação dos indicadores de impacto ambiental dos 

produtos de construção, de acordo com a norma internacional 

ISO 21930, exemplo para EPD: RGMAT, INIES, etc:
• para pelo menos 50% dos componentes em pelo menos 2 famílias de 

produtos da obra limpa e 1 categoria de produtos da obra bruta e/ou das 

vias; 

• para pelo menos 50% dos componentes em pelo menos 4 famílias de 

produtos da obra limpa e 2 categorias de produtos da obra bruta e/ou das 

vias.



ENTIDADES E NORMAS

Desenvolvimento da infraestrutura 

para elaboração de 

ANÁLISE DO CICLO DE 

VIDA SIMPLIFICADA 
como ferramenta de projeto e 

gestão na cadeia da construção.



18 Adequação ambiental

18.3 Seleção e consumo de materiais

18.3.5. Recomenda-se aos projetistas que avaliem junto aos fabricantes 

de materiais, componentes e equipamentos os resultados de inventários 

de ciclo de vida de seus produtos, de forma a subsidiar a tomada 

de decisão na avaliação do impacto que estes elementos provocam ao meio 

ambiente. 

ENTIDADES E NORMAS

ABNT NBR 15575-1:2013





O QUE É SUSTENTÁVEL
ECOLÓGICO

IMPORTANTE PARA MIM ?

INFORMAÇÃO PARA 

PERMITIR 

COMPARAÇÕES E 

ESCOLHAS

MOVIMENTO DA 

TRANSPARÊNCIA



Todas as informações do 

produto são apresentadas 

com números e por tema, 

incluindo resultados de 

Avaliação de Ciclo de Vida e 

Cradle to Cradle.

TENDÊNCIA
Comunicação 

Transparente 

Mundial



TENDÊNCIA
Comunicação 

Transparente 

Mundial



TENDÊNCIA
Comunicação 

Transparente 

Mundial



FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO

Selos de 3ª 

Parte – único 

atributo
Selos de 3ª Parte –

multi - atributo



TABELA AMBIENTAL®

FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO

Rotulagem de 3ª 

Parte – multi -

atributo baseado 

no ACV

Selo de 3ª Parte –

Toxicidade (1 tema)

Auto-declaração –

ferramenta que reúne 

comprovações como ensaios, 

selos e certificados 



COMUNICAÇÃO PARA O MERCADO BRASILEIRO

• Norma Técnica Específica

• Norma de Desempenho: NBR 15575

• LEED v3, LEED v4  ACV , Cradle to Cradle

• AQUA-HQE

• PROCEL EDIFICA

• QUALIVERDE

• MERCADO CONAMA, CBCS, inovação

• FÁBRICA

TABELA AMBIENTAL®

Ferramenta de comunicação   



INFORMAR TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA CONSTRUTIVA

TABELA AMBIENTAL®

Ferramenta de comunicação   



TABELA AMBIENTAL®

Ferramenta de comunicação   



TABELA AMBIENTAL®

Ferramenta de comunicação   



TABELA AMBIENTAL®

Ferramenta de comunicação   

COMUNICAÇÃO COM EDUCAÇÃO TÉCNICA E AMBIENTAL 



COMUNICAÇÃO COM EDUCAÇÃO TÉCNICA E AMBIENTAL 

TABELA AMBIENTAL®

Ferramenta de comunicação   



Case da Quimicryl

 Embalagem da Quimicryl 

vem com uma Tabela 

Ambiental parcial –

informações referentes a 

etapa da obra.

 QR code na embalagem 
direciona para site com a 

Tabela Ambiental completa. 

COMUNICAÇÃO ACESSÍVEL : SITE, EMBALAGENS

TABELA AMBIENTAL®

Ferramenta de comunicação   



Quais ferramentas são mais adequadas para cada produto?
Dependerá do mercado e evolução do fabricante. 

EPD produto

Ferramenta de comunicação

Conformidade e 
Organização de 

Atributos 
técnicos e 
ambientais

TABELA AMBIENTAL®

Ferramenta de comunicação   



OBRIGADA !

Arq. Me. Alessandra Caiado
LEED AP

C2C Accredited Assessor

alessandra@cte.com.br


